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Szent István napok
Igazi fesztivál hangulatot varázsolt a Nagy-
parkoló térre a szervez´́o Városi M´́uvel´́odési
Központ és Könyvtár, a Városi Önkormány-
zat ünnepén. Az augusztusi hosszú hétvégén
már el´́oz´́o évben is kétnapos eseménysor vár-
ta a város lakosságát. Ezt a hagyományt kö-
vette az idei rendezés.

A tér sarkában felállították a nagyszínpa-
dot, amelyen az estek folyamán látványos
fényshow kísérte, egészítette ki a produkció-
kat. 20-án, 16 órától a terület másik részén
különféle alkalmak f´́oképpen a gyermekek
szórakoztatását szolgálták. Ugrálóvár, csil-
lámtetoválás, arcfestés, lufihajtogató bohóc,
s´́ot még popcornt is vehettek, akik majd az
esti programok alatt ropogtatni szeretnének.
A környez´́o vendéglátó helyek is felkészültek
arra, hogy a látogatók felkeresik ´́oket egy-egy

italért, fagylaltért, süteményért. A parkoló tel-
jes egészében lezárásra került, amit igazolt,
hogy több eseményen olyan „telt ház” fogad-
ta a fellép´́oket, hogy a 2-es útig szinte tele
volt a tér. A rendezvény mindkét napján a
rétsági Polgár´́or Egyesület tagjai önkéntes
munkájukkal emelték a színvonalat.

Az események az el´́ore meghirdetett tervek
szerint követték egymást. Ezért szinte felsorolni
sem lenne érdemes, de a fellép´́ok joggal tarthat-
nak számot arra, hogy a plakáton túl megem-
lítsük ´́oket. Tény, hogy a két nap alatt külön-
böz´́o korosztálynak, különféle érdekl´́odési
kört szórakoztatva, több m´́ufajban került sor
igényesen felépített produkciókra. Vala-
mennyi él´́o koncert volt, ami manapság nem
megszokott egy teljes sorozat alatt.

(Folytatás a 6. oldalon)
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Városházi tudósítások

Augusztus 11-én délel´́ott soron kívüli
képvisel´́o-testületi ülésre került sor. A
tanácskozást megel´́ozte a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság (PVB) ülése.
A testületi ülésen 7 f´́o képvisel´́o vett
részt. A határozatok egy részét 7 egyön-
tet´́u szavazattal hozták meg, az ett´́ol el-
tér´́oeket jelezzük.
— A PVB ülésen napirend el´́otti hozzá-

szólásra kért és kapott lehet´́oséget dr.
Szájbely Ern´́o képvisel´́o. Elmondta,
hogy az ülés összehívása jogsért´́o, és
ilyen még nem történt az elmúlt 30
évben. A képvisel´́o-testület Szervezeti
és M´́uködési Szabályzata
(SzMSz) pontosan tartalmazza,
hogyan lehet testületi ülést ösz-
szehívni. 6 nappal el´́obb kikül-
dött meghívóval és iratokkal, a
nyilvánosság számára közzété-
tellel együtt. Azonnali döntést
igényl´́o kérdésekben lehet ett´́ol
eltérni, de a beterjesztett napirendek
egyike sem ilyen.

— A bizottsági tárgyalásra Varga Dávid
Géza még újabb 3 napirend felvételét
szavaztatta meg, amelyek iratai az el´́o-
zetes kiküldésben és a meghívóban
sem szerepeltek. A PVB tárgyalás so-
rán - éppen a szerz´́odés-módosítási ja-
vasolta egyes kérdéseinek vitatható
pontjai miatt – végül 2 napirenddel
egészült ki a tárgyalási sor, egy téma
az eredetileg tervezettb´́ol levételre ke-
rült, így 19 el´́oterjesztést tárgyaltak.

A testületi ülés napirendjének megsza-
vazásánál - a fenti okok miatt - szokat-
lan szavazatarány alakult ki. A tárgya-
lást 4 képvisel´́o szavazta meg 2 nem és
1 tartózkodás ellenében. 

Els´́oként a Vis major bizottság dönté-
seit er´́osítette meg a testület 6 igen sza-
vazattal, egy tartózkodással.  Ez a té-
ma korábban a testületi ülés el´́otti fon-
tos ügyekben hozott határozatok elfo-
gadásáról szólt, ami önmagában 2
jegyz´́okönyvben 8 témát tartalmazott.
Egyes döntések ajánlatkéréseket tar-
talmaztak, amelyekr´́ol másik ülésen
már a legjobb ajánlatok elfogadásáról
szólt a döntés, ezeket külön nem sorol-
juk fel.

— A Képvisel´́o-testület utólag támogatja,
hogy a Balassagyarmati Tankerületi
Központ részére 5.136.603 Ft, mint ál-
lamháztartáson belüli pénzesz-
közátadás megtörtént a Rétsági Általá-
nos Iskola el´́otti járda felújítására. 

— A Képvisel´́o-testület a Nyárfa u. 6.
II/6. számú önkormányzati bérlakás

felújítására a legkedvez´́obb ajánlatot
nyújtó S+E Magyarország Kft. módo-
sított bruttó 5.387.948 Ft-os árajánla-
tát elfogadja. (Egyes munkákat a Vá-
rosüzemeltetési csoport munkatársai
végeztek, a költséghatékonyság érde-
kében, így ezeket az ajánlati összeg
már nem tartalmazza.)

— A John Deere kommunális gép (zöld
traktor) javítására a KITE Zrt-t´́ol érke-
zett árajánlatot a Képvisel´́o-testület el-
fogadja. A javítás költsége bruttó
1.247.467 Ft.

— Döntés született arról, hogy az Orgona
köz csapadékvíz-elvezetésre 8
konkrétan megjelölt cég eseté-
ben javasolta a Vis major mun-
kacsoport a piackutatás elvég-
zését a nyílt közbeszerzési el-
járást megel´́oz´́oen. A cégek
adatait megkapta Márkus Pál
közbeszerzési szakért´́o, a pá-

lyázati eljárás elindítására.
— Elfogadásra került Quadrát Kft-vel a

Zöld város pályázat m´́uszaki ellen´́ori
feladataira kötött szerz´́odés 5.1 pontjá-
nak módosítása. A módosítást az tette
szükségessé, hogy felmérést kellett
készíteni a piac építésével kapcsolatos
félbemaradt munkák állapotáról, amit
az eredeti szerz´́odés nem tartalmazha-
tott. A szerz´́odésben vállalt kötelezett-
ség 700.000 Ft + ÁFA. A számla ellen-
értékét, mint a Pritamin Kft. által oko-
zott kárt kell a kifizetést követ´́oen
nyilvántartani.

— A Képvisel´́o-testület egyetért Koczka
László m´́uszaki ellen´́ori megbízásával
a bölcs´́ode pályázat megvalósítása ér-
dekében. A m´́uszaki ellen´́orzés
1.600.000 Ft-os vállalási díja a 2021.
évi költségvetésben rendelkezésre áll.

— Fakivágások. Az óvodai fakivágási,
gallyazási munkákra három árajánlat
érkezett. A Vis major munkacsoport a
Börzsöny-Forest Kft 1.144.800 Ft ár-
ajánlatát fogadja el. (Ez tartalmazza a
Sas bolt el´́otti két feny´́o kivágását is.)
Következ´́o téma a 2021. évi közbe-
szerzési terv módosítása volt, amelyet
az indokolt, hogy a testületi tagok ja-
vaslatára az Orgona köz vízelvezetését
is a karbantartási terv részeként szük-
séges kezelni, így a 2020-2021. évi
karbantartási terv nettó összegei 163
861 417 Ft-ra változtak. Ennek átveze-
tését a testület elfogadta.
Ismét lehet´́oség nyílt szociális t´́uzifa
juttatására pályázatot benyújtani, amit
a testület elfogadott. Az igénylésben

192 m3 keménylombos t´́uzifa támoga-
tását kéri. Képvisel´́o-testület az önrész
243.840 Ft-os összegét, valamint a ke-
zelési, raktározási, ´́orzési, szétosztási,
kiszállítási költségeket a 2021. évi
költségvetés tartaléka terhére biztosít-
ja. A famennyiség megrendelésére és
a kiosztásról határozatok meghozata-
lára a pályázat pozitív elbírálását kö-
vet´́oen kerülhet sor.
Tolmács községgel elindult egy egyez-
tetési folyamat a laktanya telephelyet
érint´́o közigazgatási határ módosításá-
ra. Ehhez törvényi el´́oírás szerint egy
el´́okészít´́o bizottságot kell létrehozni,
majd az ´́o jelentésüket a testület elé
terjeszteni. Megválasztásra került:
Varga Dávid Géza, Heged´́us Ferenc,
Bakó Mónika.
Következ´́o téma kapcsolódik az el´́oz´́o
el´́oterjesztéshez, annyiban, hogy
Dombai Gábor kapott megbízást
411.500 Ft értében a közterületi határ
módosításával kapcsolatos geodéziai
munkák elvégzésére.
Korábban már szerepelt a testület el´́ott
a 32 hektáros terület további munkála-
tainak megrendelése. Az akkor kivá-
lasztott kivitelez´́o által benyújtott
szerz´́odéstervezetb´́ol nem derültek ki
az egyes munkarészek mérhet´́o adatai,
illetve a fellelt hulladékok kezelésé-
nek szabályai. A most benyújtott szer-
z´́odés úgy hidalta át a korábbi felveté-
seket, hogy a vállalkozó átalányban –
tételsoros számszaki adatok nélkül –
vállalja a munkát, és nyilatkozott,
hogy a fellelt hulladékok, veszélyes
anyagok befogadását dokumentum-
mal igazolja. A megbízás összege
bruttó 27.362.150 Ft. Ezt a döntést 4
képvisel´́o igen szavazata mellett fo-
gadta el a testület 3 képvisel´́o tartóz-
kodott.
Korábban az Önkormányzat hozzájá-
rulást adott a DM Concept 2020 Kft.
számára, hogy a 02/4 hrsz. számú bér-
leményhez kiépíttethesse a szennyvíz
és vízvezeték hálózatot. A tervez´́o
megtervezte, a földmér´́o elkészítette a
változási vázrajzot a vízvezeték szol-
galmi jog bejegyzéshez. A szolgalmi
jog bejegyzéshez szükséges, hogy az
uralkodó telek tulajdonosa (02/4 hrsz
Rétság Város Önkormányzat) és a
szolgáló telek tulajdonosa (030 hrsz.
Zomborka Imre) egymással megálla-
podást kössön, így a vízvezetéki szol-
galmi jogot megalapítsák és bejegy-
zésre kerüljön az ingatlan nyilvántar-
tásba. Ezt a megállapodást 5 igen sza-
vazattal 2 tartózkodás mellett fogadta
el a képvisel´́o-testület.
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Varga Dávid Géza nyújtott be el´́oter-
jesztést használt süt´́oolaj begy´́ujtésé-
nek lehet´́oségével kapcsolatban.  Az
el´́oterjesztés szerint a Biotrans Kör-
nyezetirányítási és Hulladékgazdálko-
dási Kft. helyezne el két helyen gy´́uj-
t´́oedényeket, amelybe lezárt flakon-
ban, vagy üvegben elhelyezhet´́o lesz
az elhasznált süt´́oolaj. A szerz´́odés ter-
vezetet a testület 5 igen, 2 tartózkodó
szavazattal elfogadta. Az edények elhe-
lyezési helye az általános iskola kukatá-
rolójánál, illetve az óvoda gazdasági ud-
varán lesz. Az összegy´́ujtött süt´́oolajért
a cég egy szerény mérték´́u díjazást fizet,
melyet az óvoda Kölyökvár Alapítvá-
nyának számlájára utal át. Bizottsági vi-
tában elhangzott, hogy a háztartásban
keletkezett süt´́oolaj leadására jelenleg is
van lehet´́oség a MOL kútnál.
A korábbi használó felmondta a József
Attila utca 13. szám alatti garázs bér-
letét, így az megüresedett. A testület
egyhangú szavazattal, bérleményként,
hirdetmény útján kívánja hasznosítani
a 14 m2-es megüresedett garázst. Az
induló bérleti díj 6.937 Ft + áfa/hó.
Jelentkezési határid´́o szeptember 15.
Több jelentkez´́o esetén licittárgyalásra
kerül sor.
A DM Concept Kft nyújtott be kérel-
met, hogy az általuk bérelt, laktanyai
telephelyen lév´́o gépjárm´́ujavító épü-
letéhez internet bekötéshez az önkor-
mányzat adjon tulajdonosi hozzájáru-
lást. Ez megszavazásra került.
A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár nyújtott be egy szerz´́odés ter-
vezetet a Déryné programban való rész-
vételre, amely elfogadásra került. A
programban egy szerény díj ellenében
tudott az intézmény színházi el´́oadást
fogadni, így azt a látogatók számára díj-
mentesen hirdethette meg. (Rejt´́o est)
A szeptember 7-i nótaest szerz´́odését
ugyancsak a Városi M´́uvel´́odési Köz-
pont és Könyvtár nyújtotta be. A m´́u-
sor keretében Gy´́ori Szabó Józsefre
emlékeznek m´́uvésztársai, Buváry Lí-
via vezetésével. A szerz´́odés 480.000
Ft összegben jóváhagyásra került, be-
lép´́odíj 1000 Ft.
A m´́uvel´́odési központ következ´́o szer-
z´́odési el´́oterjesztése az augusztus 20-
21-i rendezvényekhez kapcsolódik. A
Menilán Complex Kft-vel kötött megál-
lapodás a szabadtéri színpad ´́orzés-vé-
delmét biztosítja, melynek ellenértéke
210.000 Ft. Ez elfogadásra került.
A következ´́o el´́oterjesztést is a Városi
M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár
nyújtotta be, álláshely zárolásának fel-
oldását kérve. (Korábbi döntés alapján

a megüresed´́o álláshelyek csak képvi-
sel´́o-testületi engedéllyel tölthet´́ok
be.) Az intézményt´́ol munkavállalói
felmondással eltávozott egyik munka-
társ, munkakörének betöltésére vonat-
kozott a kérés, amelyet a testület meg-
szavazott. A munkakör betöltésére az
intézményvezet´́o intézkedhet.
A polgármesteri hivatal állományában
dolgozó temet´́ogondnok munkaválla-
lói felmondással megszüntette munka-
viszonyát. Az el´́oz´́oek szerint a mun-
kakör betöltéséhez testületi jóváha-
gyás szükséges, amely megszavazásra
került. A döntés az állás meghirdetésé-
r´́ol is intézkedett.
Sporttámogatási kérelmek elbírálása
volt a következ´́o. A korábbi évek gya-
korlata szerint pályáztatási rendszer a
pandémia miatt nem került meghirde-
tésre. Korábbi polgármesteri döntés
alapján a civil szervezetek el´́oz´́o évi
támogatási összegüknek 50%-át egy-
szer´́usített igénybejelentés alapján
megkapták. Jelen el´́oterjesztésben a
Rétsági Árpád Egylet adott be pályá-
zatot éves munkájukhoz  1.000.000 Ft
összegben, és a Rétság Városi Sport-
egyesület 1.350.000 Ft összegben. Az
egyesületek tevékenységüket a jár-
ványhelyzet ellenére folytatták, a mér-
k´́ozéseket, rendezvényeket - a szabá-
lyok betartásával - megtartották. PVB
ülésen vita után olyan javaslatot ter-
jesztettek a képvisel´́o-testület elé, a
Rétság Városi Sportegyesület 400.000
forintot kapjon. Jávorka János módo-
sító indítványt terjesztett el´́o, az RVSE
részére 600.000 forintról. Ezt a módo-
sító javaslatot 3 igen szavazattal 4 tar-
tózkodással nem fogadták el. A vég-
szavazásnál a Rétsági Árpád Egylet
1.000.000 támogatását 6 igen egy tar-
tózkodó szavazat mellett elfogadták.
Az RVSE részére 400.000 Ft éves tá-
mogatás 4 igen, 1 nem szavazattal 2
tartózkodással került elfogadásra.
Jávorka János alpolgármester nyújtott
be javaslatot a 2021. évi karbantartási
terv módosítására, amit a testület elfo-
gadott. A módosítás indoka, hogy az
eredeti tervben szerepelt a Nyárfa ut-
cai parkoló kialakítása, erre azonban
nem kapott a város építési engedélyt.
A megoldást a karbantartási terven kí-
vül kell megkeresni.
A következ´́o a laktanya 365/49, 50, 52,
53 helyrajzi számú ingatlanok értéke-
sítésére vonatkozó el´́oterjesztés volt,
Varga Dávid Géza által benyújtva. Eb-
ben a tárgyban a PVB ülésen is
hosszasabb vita alakult ki. A PVB ösz-
szefoglalóban csak annyi szerepelt,

hogy az elfogadást javasolja a bizott-
ság. Az el´́oterjesztés lényege. hogy a
négy helyrajzi számmal megjelölt in-
gatlant az önkormányzat értékesítse, a
javaslat szerint összesen 33,1 millió
forintos áron. 
Jávorka János hozzászólásában el-
mondta, hogy nem ért egyet ezen az
áron az ingatlanok értékesítésével.
Ezek a laktanyában lév´́o tanteremépü-
let, gl. zászlóalj épülete, és másik két
ingatlan. Az el´́ozményekhez tartozik,
hogy vételi szándékot jelentett be a
DM Concept Kft, aminek alapján az
OTP Jelzálogbank Zrt-nél (OTP) meg-
rendelésre került az értékbecslés 2020.
decemberében, több mint 90 millió fo-
rint összegben határozták meg az in-
gatlanok forgalmi értékét. Eltelt 2 hó-
nap, amikor Varga Dávid Géza kezde-
ményezésére újabb két értékbecslés
került megrendelésre általuk megne-
vezett ingatlanosoktól. Az értékbecslé-
sek között jelent´́os eltérés mutatko-
zott, több tízmilliós nagyságrendben.
Hogy mi történt azt nem tudja megál-
lapítani. Azt kifogásolja ebben az eljá-
rásban, hogy nem a vételi szándékot
bejelent´́o kért másik értékbecslést,
hanem egy képvisel´́o a becsült érték
csökkentésére. Érdekes, hogy a 4 in-
gatlan közül csak kett´́ore (49 és 50)
készült 3 értékbecslés, a másik kett´́o-
nél az OTP értékelése került elfoga-
dásra, új becslés nélkül. (A város ko-
rábban minden alkalommal az OTP ál-
tal készített árbecslés alapján hirdetett
meg ingatlanokat, amelyeket azon az
áron meg is vásároltak.) Ez a történet
az önkormányzat vagyonáról szól,
ezért nem elfogadható. E javaslat alap-
ján jelent´́os kedvezményt adnánk a le-
end´́o vásárlónak. Korábban benyújtott
egy javaslatot, hogy a város hirdesse
meg az OTP által becsült összegben és
ha nem lesz jelentkez´́o, akkor lehet az
árat csökkentve új hirdetményt közzé-
tenni. Ez a javaslat elutasításra került.
Varga Dávid Géza válaszként elmond-
ta, hogy az önkormányzatnak nincs
„B” verziója, ha lesz akinek többet ér,
akkor licit alapján választják ki a leg-
jobb árat kínáló vev´́ot. Heged´́us Fe-
renc képvisel´́o hozzászólásában el-
mondta, hogy az új értékbecslést ´́o is
kezdeményezte. Elmondása szerint az
elmúlt 20 évben senki nem foglalko-
zott a laktanya kérdéssel. Végre talál-
tak egy komoly vev´́ot, nem azt kéne
most keresni, hogy hogyan ne legyen
megoldva. A vállalkozó úgy gondol-
kodik, hogy saját érdekeit védi. Azt
kell nézni nekünk, hogy mennyi lakást
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fog ott átadni Rétságon, mennyit kell
ráköltenie. Elmúlt húsz év után ne azt
keressük, hogy olcsó, vagy drága, ha-
nem örüljünk neki, hogy holnap meg-
valósul rajta valami.
Jávorka János viszontválaszban el-
mondta, hogy a jöv´́oben bármilyen vá-
sárlási szándéknál lehet az értékbecs-
lésekkel játszani. Konkrétan például a
volt tiszti étkezdér´́ol is beszél. Innen-
t´́ol kezdve várhatjuk azt, hogy jönnek
majd a vásárlók, hogy kedves önkor-
mányzat mi is egyharmad áron aka-
runk vásárolni.
Jávorka János ebben a tárgyban név-
szerinti szavazást kért, aminek az a lé-
nyege, hogy a szavazások a jegyz´́o-
könyvben is névvel szerepeljenek. Ezt
az indítványt a testület 3 igen és 4 nem
mellett nem fogadta el.
Végül a PVB javaslat szerinti 33,1
millió forint összegen való meghirde-
tést 4 igen szavazattal 3 nem ellenében
fogadta el a testület.
Az tárgyalási nap utolsó témája a ren-
dezési terv módosítására Varga Dávid
Géza által benyújtott el´́oterjesztés.
Mez´́ofi Zoltán polgármester elmondta,
hogy a terv módosítása már meg van
rendelve. Itt is kérte, hogy a javaslato-
kat a képvisel´́ok írásban nyújtsák be.
A tervkészítés folyamatában a tervet
nyilvánosságra kell hozni, és lakossági
fórumon is be kell mutatni, a lakossági
véleményeket figyelembe kell venni.
Végül a határozat arról szólt, hogy a
tervez´́ovel kötött szerz´́odés alapján a
munkát fel kell gyorsítani. Ezt 5 igen
szavazattal 2 tartózkodás mellett fo-
gadta el a képvisel´́o testület.

Több tárgy nem lévén a polgármester be-
zárta az ülést.
Augusztus 18-án ismét soron kívüli ülés
került összehívásra két tárgyban. Az
ülést megel´́oz´́oen a PVB is tanácskozott

A folyamatban lév´́o eljárásokhoz – kü-
lönféle szakért´́ok bevonásával – köz-
beszerzési bíráló bizottságot kell vá-
lasztani, akik majd értékelik a pályá-
zatokat és a testület számára javaslatot
tesznek. A bizottság megválasztásra
került.
Márkus Pál közbeszerzési szakért´́o el-
készítette a karbantartási feladatok
közbeszerzési dokumentumait, és be-
nyújtotta a képvisel´́o-testületnek. Az
anyag elfogadásra került. Ennek alap-
ján kezdheti meg az eljárást a szakért´́o,
és hirdetheti meg a pályázatokat,
amelynek lezárása után kerül vissza a
testülethez. Jó esetben a szerz´́odéskö-
tés után indulhatnak a munkálatok. Ez
az el´́oterjesztés is elfogadásra került.

Rendeletek, jegyz´́okönyvek

Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvi-
sel´́o-testület által alkotott rendeletek tel-
jes szövege és mellékletei, a www.ret-
sag.hu oldalon az Önkormányzat feje-
zetben érhet´́ok el. Ugyanígy a helyi jog-
szabályok egységes szerkezetbe szer-
kesztett szövege. A képvisel´́o-testület
nyílt üléseinek jegyz´́okönyvei, illetve a
zárt ülések határozatai az ülést követ ´́o
15 napon belül elérhet´́ok a www.ret-
sag.hu weblapon, az Önkormányzat fe-
jezetben.

A rendkívüli jogrend idején, a képvise-
l´́o-testület nevében hozott polgármesteri ha-
tározatok elérhet´́ok a www.retsag.hu honla-
pon az Önkormányzat rovatban, a polgár-
mesteri döntések menüpont
alatt.

Az augusztus 11-i ta-
nácskozás videója a követ-
kez´́o címen elérhet´́o: 
https://youtu.be/0w2Qe1T6aYI

Felhívás 
Iskolakezdési támogatás

2021. évben a Szociális Bizottság
33/2021.(IX.01.) számú határozata alap-
ján ismét lehet´́oség lesz azon általános,
közép és a fels´́ofokú oktatási intézmé-
nyekben nappali tagozaton tanulók beis-
kolázási támogatására, akik nem részesül-
nek rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben. 

A beiskolázási támogatás kifizetésé-
hez iskolalátogatási bizonyítványt, illetve
hallgatói jogviszony igazolást kell csatol-
ni azon tanulóknak, 
— akik nem Rétságra járnak általános is-

kolában,
— akik közép vagy fels´́ofokú oktatási in-

tézményben tanulnak.
Az iskolalátogatási bizonyítvány benyúj-
tásának határideje 2021. október 31.
Városi Önkormányzat Képvisel´́o-testülete 

Szociális Bizottsága

Tisztségvisel´́ok fogadó órái
2021. SZEPTEMBER-OKTÓBER

Mez´́ofi Zoltán polgármester minden hó-
nap második hétf´́ojén 13.00-17.00 óráig.
Szeptemberben 13-án, októberben 11-én.

Jávorka János alpolgármester minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00.
Szeptemberben 29-én, októberben 27-én

Jámbor Lajos jegyz´́o: minden hétf´́on
14.00-17.00 óráig. Szeptemberben 6.,
13., 20., 27. októberben 4., 11., 18., 25.

Felhívjuk a figyelmet, hogy koronaví-
rus intézkedések miatt el´́ozetes telefo-
nos egyeztetés szükséges, illetve els´́osor-
ban telefonon, e-mailben keressék a hi-
vatal vezet´́oit.

Képvisel´́o-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkaterv szerinti közmeg-
hallgatással egybekötött következ´́o ülé-
sét   november 30-án, kedd 16.00 óra-
kor tartja. Bizottsági ülés id´́opontja: no-
vember 23. kedd 16.00 óra. El´́oterjeszté-
sek benyújtásának határideje: november
12. péntek 12.00 óra.

Tervezett napirendek:  1) Az Önkor-
mányzat 2021. évi költségvetésének módo-
sítása - el´́oterjeszt´́o: Mez´́ofi Zoltán polgár-
mester. 2) Beszámoló az Önkormányzat
2021. évi költségvetése id´́oarányos teljesíté-
sér´́ol - el´́oterjeszt´́o: polgármester. 3) A helyi
adók mértékének megállapítása - el´́oterjesz-
t´́o: Jámbor Lajos jegyz´́o. 4) Tájékoztató
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírá-
lásának eredményér´́ol - el´́oterjeszt´́o: jegyz´́o.
5) 2021. évi földhaszonbér megállapítása -
el´́oterjeszt´́o: polgármester.  6) Beszámoló
helyi adók és egyéb követelések állományá-
ról, behajtásuk helyzetér´́ol - el´́oterjeszt´́o:
polgármester. 7) Beszámoló a testület lejárt
határidej´́u határozatainak végrehajtásáról és
az átruházott hatáskörben hozott döntések-
r´́ol valamint a két testületi ülés közötti id´́o-
szakban az önkormányzat érdekében vég-
zett munkáról - el´́oterjeszt´́o: Mez´́ofi Zoltán
polgármester.

Ügyfélszolgálati iroda

Zöld Híd B.I.G.G Nonprofit Kft. tájékoztatója
Társaságunk az alábbi helyeken is meg-
nyitja az ügyfélkapcsolati pontokat a szol-
gáltatási területen él´́o lakosok és közüle-
tek részére. Rétság: minden hónap har-
madik péntek 10:00-18:00 (Rétság, Rá-
kóczi út 20., földszinti díszterem) A kö-
vetkez´́o id´́opontok: 2021. szeptember 18.,
október 15. november 19.

Az ügyfélkapcsolati ponton lehet´́oségük
van a teljeskör´́u ügyintézésre a hulladékszál-

lítással kapcsolatosan (adás-vétel, haláleset
miatti átírás, gy´́ujt´́oedény méretének változta-
tása, egyenlegegyeztetés, zsákátvétel, zsákvá-
sárlás, stb) Felhívjuk a figyelmet, hogy a fer-
t´́ozés elleni védekezés érdekében, az ügyfél-
szolgálati irodákban történ´́o ügyintézés során
kötelez´́o az arcvéd´́o maszk használata ügyel-
jen a biztonságos - 1,5 méter - távolságra az
ügyféltérben egyszerre egy ügyfél tartózkod-
jon. DTKH Ügyfélszolgálat

    2021. SZEPTEMBER     HANGADÓ    

    4   



Információk a polgármestert´́ol

Tisztelt Rétságiak!
Néhány felvetésre kívánok reagálni.
A Városüzemeltetési Csoport irányítását

Jávorka János alpolgármester úr vette át, a
városgondnok szabadsága idejére.

Az elmaradt fel-
adatokat - a napi
feladatok ellátása
mellett - nem lehet
két hét alatt bepó-
tolni. Folyamatosan
haladnak a dolgozók
a gazos területeken.
Gyakorlatilag három
ember tud folyama-

tosan dolgozni a f´́unyírásokban a 256,8
hektáros területen. A közterületek locsolá-
sa, a hulladékgy´́ujt´́ok ürítése, közterületek
felseprése folyamatos, mely szintén hu-
mánkapacitást igényel.

A szök´́okút már m´́uködik. Megkezd´́o-
dött a perifériás területeken is a gazmen-
tesítés. Az új telepítés´́u növényzet gondo-
zására a Képvisel´́o-testület el´́oterjeszté-
sem alapján többletforrást biztosított,
mentesítve ezzel a Városüzemeltetési
Csoport munkáját.

Megjegyzem, nem szeretem az olyan
Facebook-os bejegyzéseket, hogy akivel
már legalább 10 éve nem beszéltem, az
rám hivatkozva reklamál. “Többször szól-
tam a Polgármester Úrnak...  „Tisztelettel
kérek mindenkit, akinek problémája
vagy bejelenteni valója van a városkép-
pel kapcsolatban, a bejelentést a nyilvá-
nos és hivatalos e-mail címeken tegye
meg. Az nem jó megoldás, hogy pl. vásár-
lás közben bármelyik képvisel´́ot lerohan-
ják a kéréseikkel teli listáikkal.

Felhívom az ingatlantulajdonosok
figyelmét, hogy ingatlanjaik környeze-
tének tisztán tartása az Önök feladata.
E kötelezettség az ingatlan határától az
ingatlan el´́ott lév´́o járdáig, járda hiá-
nyában az ingatlan el´́otti útig terjed!

Szomorú, hogy a közmunkás n´́oi dol-
gozók napi munkaidejének igen nagy há-
nyadát a hulladékgy´́ujtés teszi ki. Jelen-
t´́os munkaid´́ot igényel a Nagyparkoló
tér. Tudom, hogy itt jórészt nem rétsá-
giak szórják szét a szemetüket. Átutazó
munkások megreggeliznek, megisszák
az energiaitalukat, kiöntik a hamutar-
tót és továbbmennek. A rétsági közmun-
kás meg több órát takarítson. A városköz-
pontban (M´́uvel´́odési Központ el´́ott, a
söröz´́o környéke stb.) és a Hunyadi li-
getben viszont leginkább a rétsági lako-
soknak róható fel a szemetelés. Mind-
két helyen találhatók hulladékgy´́ujt´́ok.

Próbáljunk már kultúremberként visel-
kedni, ha kérhetem!

Szintén felhívom az ingatlantulajdo-
nosok figyelmét, hogy a Képvisel´́o-testü-
let átvállalta a szemétszállítási díjat, így
ingyenes a zöldhulladék elszállítása is.
Az ingyenes elszállításhoz azonban
szükséges az ingatlantulajdonos együtt-
m´́uködése is. Hogyan tudnak együttm´́u-
ködni az ingatlantulajdonosok? A zöld
zsákokat minden páros héten, csütörtö-
kön a hulladékgy´́ujt´́ojük mellé helyezik
ki. A levágott ágakat, nyesedékeket ma-
ximum 1,5 m-es darabokra vágják és
összekötik, az összekötött ágakat szin-
tén a hulladékgy´́ujt´́oik (kukák) mellé
helyezik. A szolgáltató egyszerre 1 m3
összekészített nyesedéket szállít el.

Fontos a házszámtáblák elhelyezése
is, mely szintén az ingatlantulajdonosok
feladata. Házszámtábla barkácsboltokban
kapható. A Magyar Posta küldött a Polgár-
mesteri Hivatal részére egy listát, melyen
szerepelnek a házszámtáblával nem ellá-
tott ingatlanok. Nem szeretnénk bírságol-
ni, ezért kérjük az ingatlantulajdonoso-
kat a hiányzó házszámtáblák pótlására.
Az önkormányzat a hiányzó utcanév táb-
lákat már legyártatta, a közeljöv´́oben azok
is kihelyezésre kerülnek.

Fontos a vízelvezet´́o árkok folyama-
tos karbantartása. Több esetben tapasz-
taltuk, hogy építési törmelékb´́ol készül
„híd” az ingatlanhoz. Jelezni szeretném,
hogy ez szabálytalan, kérem az így elké-
szült „hidak” megszüntetését. Ellenkez´́o
esetben kénytelenek leszünk bírságolni.

Nem megoldás az építési törmelék el-
helyezése az ingatlan el´́ott. Szintén bír-
ságolható e tevékenység. Amennyiben
kérik, a Polgármesteri Hivatal titkársá-
gán segítséget tudunk nyújtani konté-
ner megrendelésére.

A parkolással kapcsolatban is igen
sok bejelentés érkezik. Kiemelten felhí-
vom a Körtefa, a Pet´́ofi utca, Búzavirág ut-
ca, Templom utca lakóit, hogy ne az úttesten
parkoljanak. Mindenkinek van gépkocsibe-
állója, udvara, kérjük ezek használatát. Az
úttesten való parkolással nem csupán a vá-
rosképet rontják, de indokolt esetben akadá-
lyozzák a katasztrófavédelem munkáját is.

Rétság városképe nem csupán az ön-
kormányzat feladata. Lakók, ingat-
lantulajdonosok, átutazók és az önkor-
mányzat közös összefogása eredményez-
het egy tiszta, rendezett városképet.

M´́uködjünk együtt!
Rétság, 2021. július 28.

Mez´́ofi Zoltán polgármester

Háziorvosok rendelése
I-es körzet:

Rendel: Dr. Kramlik Annamária
Hétf´́o 8.00–12.00
Kedd 8.00–12.00
Szerda 8.00–12.00
Csütörtök 8.00–12.00
Péntek 8.00–12.00

Telefon: 35/350-686

II-es körzet
Rendel: Dr. Rádi László

Hétf´́o:  9.30–11.30
Kedd: 13.00–16.00
Szerda:  8.00–10.00
Csütörtök:  9.30–11.30
Péntek:  9.30–11.30

Telefon:  06-35-350-687

Tájékoztató
Fogorvosi ügyelet ellátásáról

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

Ügyeleti id´́o:
Hétf´́o-péntek: 20.00-07.00
Szombat:  08.00-13.00, 
         14.00-19.00, 20.00-24.00
Vasárnap: 00.00-07.00, 08.00-13.00
Hétf´́o: 00.00-07.00

Ünnepnapon a vasárnapi készenléttel
megegyez´́o.

Fogorvosi szolgálat 
Rendelési id´́o 2020. november 2-t´́ol

Rendel: Dr. Bed´́o Gyöngyi fogszakorvos
Hétf´́o: 7.00-13.00
Kedd: 7.00-13.00
Szerda: 7.00-13.00 13.30-19.30
Csütörtök: nincs rendelés
Péntek: 13.00-19.00

Telefon: 06-35-350-019
A rendelési id´́o vége el´́ott 1 órával új beteg
fogadására már nincs lehet´́oség.

Kérjük a Kedves Betegeket, hogy a
járványügyi szabályokat a rendel´́oben
betartani szíveskedjenek!
— A váróteremben egyszerre 6 beteg tar-

tózkodhat!
— A váróteremben a szájmaszk viselése

kötelez´́o!
— Belépéskor kézfert´́otlenít´́o használata

kötelez´́o!
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Szent István napok
(Folytatás az 1. oldalról)

Els´́o napon inkább a gyerekeknek szólt a
délutáni koncert Rutkai Bori Banda el´́oa-
dásában. A színpadi átállást követ´́oen az
est sztárvendégei következtek. A TNT
együttes ismert dalait a közönség együtté-
nekléssel tapsokkal fogadta. Az immár 25
éves banda a t´́ole megszokott lendületes
show-val ragadta magával a közönséget.
Az újabb átállás idejére ezennel a t´́uzijá-
ték kötötte le az addigra már nem csak a
teret, hanem a környez´́o utcákat is megtöl-

t´́o közönséget. Idén új helyszínr´́ol repül-
tek az eget átrajzoló rakéták, így jobban
láthatóan, új elemeket is beépítettek. Ez-
zel még nem ért véget a nap – mint más-
kor szokott – hanem a pódium rivaldafé-
nyében a Mystery Gang együttes rocka-
billy zenéjére táncolhatott a közönség.

A második nap a Magos zenekar kon-
certjével kezd´́od´́ott. A népzenei alapokra
épül´́o hagyományos hangszereken meg-
szólaló muzsikájuk els´́osorban Erdély

(Kalotaszeg, Mez´́oség, Székelyföld) és a
Kis-Magyarország (Szatmár, Dunántúl)
területeinek dallamait hozták el nekünk.
Újabb színpadi átállás után a fiatalnak
számító – 7 éve alakult – Margaret Island
együttes adott valóban fiatalos, lendületes
koncertet.  A napot  ezennel  is  egy kü-
lönleges „tüzes produkció” zárta. Az
Aserdus formáció t´́uzzsongl´́orei valóban
különleges, kivételes produkcióval zárták
a napot.

Sok-sok szép és érdekes kép készült,
ezekb´́ol válogattunk aképpen, hogy minden
fellép´́or´́ol mutassunk jellemz´́o  fotókat.

    2021. SZEPTEMBER     HANGADÓ    

    6   



Járda épült a Kossuth utcában
Településünk talán legrégebbi közútja a
Kossuth utca. Itt található Rétság egyet-
len m´́uemléke, az evangélikus harangláb.

Sok ittlakó úgy érzi, hogy ez az utca a
város mostohagyermeke, és itt valóban a
múltszázadi viszonyok uralkodnak. Tény,
hogy a település többi útja, utcája, járdái
folyamatosan karban vannak tartva, szük-
ség szerint felújítva. Itt, ha nem is állt meg
az id´́o, lassan ketyeg a fejlesztés órája.

2013-ban indult városközpont rehabi-
litációs munkák során, amikor a buszpá-
lyaudvar is létesült teljesen korszer´́u út
épült a pályaudvari behajtóig, és az oda-
vezet´́o járda is elkészült.

A város különböz´́o pályázati lehet´́osé-
geket keresett, hogy pénzt szerezzen ezen
utcai fejlesztésekre. Most sikerült a „Ma-
gyar falu” program keretében 4.999.998
Ft-ot nyerni erre a célra. Ez a forrás ele-
gend´́o volt az építés elindítására. Korszer´́u

és tartós gyalogos aszfaltcsík épült a busz-
pályaudvari behajtótól, egészen az utolsó
házig. Mondhatnánk az ismert mondat ak-
tualizálásával, hogy kis lépés az emberi-
ségnek, nagy lépés a Kossuth utcában la-
kóknak.

Hát igen, ez egy baloldali járda,  ezen-
nel csak a páros oldal munkái fejez´́odhet-
tek be, ennyire volt elég az elnyert fede-
zet. További pályázati lehet´́oségek esetén
a másik oldali járda is elkészülhet, és ami
talán fontosabb, maga az út is kaphatna a
végéig olyan burkolatot mint ami az els´́o
részen van.

A Magyar falu programban rövidesen
egy másik fejlesztés is megvalósul, a te-
met´́oi urnafal b´́ovítése. Továbbá, hogy a
város teljes területén az utak, járdák javí-
tásának felmérése megtörtént, a közbe-
szerzés folyamatban van, a munkák vár-
hatóan szeptemberben indulnak.

Új közlekedést segítö tükör
Koncz Zsuzsa egykorvolt egyik slágeré-
ben hangzottak el a következ´́o szavak:
„El´́oször balra nézz, aztán jobbra nézz ha
forgalmas elágazáshoz érsz”. Márpedig
Rétságon sok forgalmas elágazás van,
ahol a körültekintés nem csak javasolt, ha-
nem szinte nélkülözhetetlen. Ezek közül
talán a legveszélyesebb a Mez´́o utcai tor-
kolat a 2-es f´́oközlekedési útra.

Nem volt ez persze mindig így, csak-
hogy oda épült egy kamionparkoló. Tény,
hogy amennyiben kamion áll be ebbe az
öbölbe - más veszélyhelyzet mellett - el-
takarja a 2-es út azon szakaszát, ami az
úttorkolatból a veszélytelen kikanyaro-
dáshoz elengedhetetlen.

Több lakossági panasz született az
ügyben, személyesen és a közösségi mé-
dia oldalain. Jávorka János alpolgármester
utánajárt a problémának, egyeztetett az il-
letékesekkel, árajánlatot kért, és testületi

döntés után végre kihelyezésre került egy
közlekedési tükör, az úttorkolattal szemben.

A benzinkút mellett felszerelt KRESZ
tükör segít abban, hogy a vezet´́o szemlél-
hesse azt a forgalmat, amit oldalra tekint-
ve nem lát. Aki arra jár, vegye észre és
használja ezt az új alkalmatosságot. Biz-
tosan segít a balesetmentes közleke-
désben.

Új járdák az iskola mellett

Az iskola épülete többször, több részlet-
ben folyamatosan felújításra került.
Mondhatni korszer´́u körülmények biz-
tosítottak kívül-belül. De ami ezen túl
van ...? Az épületet övez´́o járdák, és a
lépcs´́ok ugyancsak megkoptak az id´́ok
folyamán, ezért az iskolavezetés ennek
a felújítása mellett döntött.

A munkálatok augusztus hónapban
kezd´́odtek, és be is fejez´́odtek úgy, hogy
a kezdés el´́otti napokban már gond nélkül
járhatóak legyenek. A lépcs´́ok is megújul-
tak, és az ajtók el´́otti részek új csúszás-
mentes kerámiaburkolatot kaptak. A jár-
dák, az akadálymentes rámpák, a lépcs´́ok
pedig viakolor térk´́o burkolattal lettek
megújítva. Így a f´́oépület teljes homlokza-
ti szakaszán már egységes, új járdák szol-
gálják tartósan a balesetmentes közleke-
dést.

A munkálatok költségét Rétság Vá-
ros Önkormányzata biztosította,
5.136.603 Ft pénzeszköz átadásával. 
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Bölcs´́ode épül Rétságon
Hosszú története van városunkban a
bölcs´́ode építésének. Több pályázat, ter-
vek közbeszerzési eljárások. Ezeket
most nem részletezzük, különös tekin-
tettel arra, hogy mindenkinek aki várja
az új létesítményt, örömhírrel szolgál-
hatunk.

Mint azt a híradásokból – és korábbi
városházi tudósításokból ismert – a város
220 millió forintot nyert az intézmény fel-
építésére és felszerelése, így a Mikszáth
úton az Óvodával szemben 12 fér´́ohelyes

épület készül az óvoda el´́ott is napközbeni
elhelyezést igényl´́o gyermekek számára.
A közbeszerzési eljárásban a Reba Hun-
gary Kft nyerte meg a kivitelezést.

Augusztus 20 után elkezd´́odött az épü-
let helyének kijelölése, majd az alapok
ásása, és már a falazás is folyik. 

Az építés elég nagy ütemben tart, a
tervek szerint 2022. év els´́o félévében
megtörténhet  a  m´́uszaki  átadás, majd
azt követ´́oen az intézmény használatba
vétele.

Útjavítás a vasútnál
Rétságon van egy szintbeli út-vasút ke-
reszted´́odés a 2-es számú f´́o közlekedési
úton. De ezen az átjárón rendszeresen út-
hibák keletkeznek, amelyek egyre terje-
delmesebbek, mélyebbek. Már-már a bal-
esetmentes közlekedést veszélyezteti a
naponta áthaladó 16-18000 gépjárm´́u, kö-
zöttük 6-8000 nagytest´́u járm´́u, kamion. A
kb. fél éve kialakult helyzet egyre tartha-
tatlanabb volt már.

A miel´́obbi javítás érdekében már több
levelet küldött Mez´́ofi Zoltán polgármes-
ter és Jávorka János alpolgármester az il-
letékeseknek. No itt van az els´́o olyan

pont, amiért érdemi válasz helyett egy-
másra mutogatás, és feladathárítás jelent
meg a válaszokban. A városvezet´́ok ezt
természetesen nem hagyhatták, és érdemi
intézkedést sürgettek.

A probléma gyökere rendkívül egy-
szer´́u, de alig látszott valódi megoldás.
Konkrétan arról van szó, hogy a vasúti sín
melletti területek – meghatározott széles-
ségben – a MÁV tulajdonát képezik, és a
fenntartása, karbantartása ugyanúgy a
MÁV feladata, mint az állomások, a vona-
tok stb üzemeltetése. A 2-es f´́o közleke-
dési út üzemeltetése és karbantartása pe-

dig a közútkezel´́o feladata. (Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt.) ´́Ok bejelentés alapján a
saját területüket javítják, de a MÁV terü-
letéhez ugyanúgy nem nyúlhatnak, mint a
MÁV sem az út más részéhez. 

Végül a sok levelezés és megoldáske-
resés következtében a városvezet´́ok elér-
ték, hogy a MÁV megengedte, hogy az
utat a közútkezel´́o kijavíthatja. 

A várható m´́uveletekr´́ol a polgármes-
ter adott ki  tájékoztatót,  jelezve a mun-
kák várható ütemzését, és a közleked´́ok
megért´́o türelmét kérve a félpályás lezárá-
sok alatt.

Szeptember els´́o hetében el´́oször egy
ideiglenes megoldás született, pár nap
múlva pedig egy alaposabb munkával fel-
újított útfelületen  pár évig hibamentes
felületre lehet számítani.

A félpályás útlezárás miatt lényeges
várakozásra nem volt szükség, a forga-
lomirányítók profi módon kezelték az
egyik, majd másik oldal engedését. Most
nem csak foltozás történt, hanem az érin-
tett területet körbevágták, kimélyítették,
és az útalap meger´́osítésére zúzottköves
CKT terítést alkalmaztak. Majd két réteg-
ben terítettek aszfaltot, amit hengerrel jól
bedolgoztak.

Kés´́o délutánra azonban a forgalom
mindkét sávon elindulhatott. Remélhet´́oleg
valóban pár évet kibír ez a vasúti átjáró.

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!
Cím: Rétság, Táncsics utca 18.
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Börzsöny állatvilága
Egy évvel ezel´́ott indult egy el´́oadás-soro-
zat a m´́uvel´́odési központban, a „Termé-
szet kincsei” címmel. Érdekes, hasznos
információkhoz jutottunk gombákról és
gyógynövényekr´́ol. A most megtartott 3.
alkalommal viszont senkit nem biztatunk
a látottak megszerzésére, annál inkább an-
nak megismerésére, milyen gazdag termé-
szeti környezet közelségében élünk.

A Börzsöny hegység mintegy 600
km2-es területet foglal el. Mindezek a kö-
rülmények ideális feltételeket biztosítanak
a természet kincsei, az él´́ovilág számára.
A természeti képz´́odmények mellett a nö-
vényzet és az állatvilág is külön méltatást
érdemel.

Az intézményben  tartott vetítettképes
prezentációval kisért bemutatón a Bör-
zsöny állatairól volt szó. Az el´́oadó Pesek
Géza jól ismeri a tájat, az állatokat, hiszen
´́O az Ipoly Erd´́o Zrt Kemencei kerületé-
nek munkatársa, erdész és vadász. Tehát
erd´́ojáró ember. Persze a vadon állatait
nem könny´́u megtalálni, sokan rejt´́ozköd-
nek, elbújnak az ember el´́ol. (Erre néha jó
okuk is van.) Az állatok jelenlétére azon-
ban sokféle nyom utal, a lábnyomoktól a
táplálkozás látható jeléig.

Az el´́oadásban sorra jelentek meg az ál-
latok a vetít´́ovásznon. Égészen különleges
példányok. Több rendbe és fajba tartozók.
Minden képhez alapos, személyes tapasz-
talatokon  is  alapuló ismertet´́ot f´́uzött az
el´́oadó. Így ismerkedhettünk meg – többek
között – a szarvassal, ´́ozzel, vaddisznóval,
kés´́obb ragadozókkal, rókával, farkassal,
majd madarakkal, hollóval, sassal.  Mind-
ezek a növényvilággal együttesen adják az
él´́o erd´́o egységét, önfenntartó létét.

Szó volt a ritkán el´́oforduló állatokról
is, amelyek nem itt élnek, de más terüle-
tekr´́ol olykor átkalandoznak hozzánk. Pél-
dául nagy érdekl´́odés kísérte a médiában
felkapott hírt, hogy medve járt a Bör-
zsönyben. Noha itt nem honos, csak “ven-
dég” a túrázóknak érdemes vigyáznia.

A felkészült el´́oadó mutatta be tapasz-
talatait, bár ismeretei alapján akár egész
nap tudna mesélni az erd´́or´́ol.

Viadal a Ládafiából a ligetben
Többször beszámoltunk, hogy az árnyas
fák alatt milyen nagyszer´́u programok va-
lósultak már meg az KRESZ-parki lehet´́o-
ségek és játszótéri berendezések mellett.
Volt bábszínház kétszer is ebben az évben,
de motoros programnak is lelkesedhettek
a résztvev´́ok.

Ez alkalommal ismét a Kerepl´́o Nép-
tánc Egyesület örvendeztette meg a gyer-
mekeket és persze a velük érkez´́o szül´́o-
ket.  A képeken is látható, hogy a „néz´́o-
tér” ugyancsak megtelt.

A Ládafia Bábszínház kétszemélyes
társulata jött el a Kerepl´́osök meghívásá-
ra. Varázslatosan bújtak el´́o a további sze-

repl´́ok a „ládafiából” amit a két bábm´́u-
vész tett kivételes hangulatú m´́usorrá. A
történet sokaknak ismer´́os lehet, mert a
„Kiskakas gyémánt félkrajcárja” meséje
elevenedik meg a publikum el´́ott. Bevon-
va az el´́oadásba a közönséget is, mint aho-
gyan az a bábos produkciókban gyakran
megesik.

Az el´́oadásnak nem csak az elhangzott
játék a különlegessége, hiszen a m´́uvészek
kiváló bábtervez´́ok és kivitelez´́ok. Fából
készült meseh´́oseit más színházak is hasz-
nálják. Kellemes élményre, hangulatos
m´́uvészi feltölt´́odésre adott lehet´́oséget
ezennel is  a liget.

Táncház a Kerepl´́ovel
A Kerepl´́o Néptánc Egyesület szervezett
délutáni foglalkozásokkal kiegészített
táncházat a m´́uvel´́odési központ aulájá-
ban, él´́o zenével. Az egyesület a szervezés-
hez a Csoóri Sándor Alapnál pályázott, és
nyert. A kapott összegb´́ol fedezik ennek a
programnak is a költségeit. 

Délután el´́oször a kézm´́uvesek, kreatív
alkotók várták az érdekl´́od´́oket „standjai-
kon” az aula asztalainál. Többféle techni-
kát próbálhattak ki az érdekl´́od´́ok. Csuhé-
munkákat – bábokat, virágokat – készít-
hettek szakért´́o népm´́uvész közrem´́uködé-
sével, a másik asztalnál nemeztechnikát
gyakorolhattak akik oda leültek. Volt aki
csak rajzolt, vagy színes anyagokból olló-
val, ragasztóval készített saját elképzelése
szerint tárgyakat.

Rövidesen benépesedett az aula. Meg-
érkezett és felszerelt a Folt Zenekar, és
kisvártatva rá is zendítettek. Kezd´́odött a

táncház Simon Katalin néptáncoktató ve-
zetésével, közrem´́uködött Kovács Kriszti-
án néptáncoktató. El´́oször csak a kisebbek
álltak körbe, és a kezd´́olépésekkel ismer-
kedtek játékos formában. Majd egyre töb-
ben kapcsolódtak a közös táncba, fiatalok
és feln´́ottek is. Igazán jó énekes, dalos, tán-
cos hangulat lett úrrá az aula falai között.
Szeptember 24-én ugyancsak a Kerepl´́o
Néptánc Egyesület szervezésében lesz nép-
viseletbemutató, és táncház. 
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Repül´́onap tizennegyedszer
20 évvel ezel´́ott a légisport szerelmesei
összefogtak abból a célból, hogy legyen
egyféle szakmai fórum, ahol tapasz-
talatokat cserélhetnek. Így jött létre az
Extrém Légisport Egyesület, akik pár
év múlva 2004-ben a nagyközönség szá-
mára is szerveztek repül´́onapot, megis-
merni az ultrakönny´́o eszközöket és
kellemes programmal társítani az al-
kalmat.

Azóta majdnem minden évben rendez-
tek találkozókat a pilóták számára és prog-
ramot a nagyközönségnek. Volt persze év
amikor kimaradt, de volt olyan is hogy 3
napig tartó földi és égi seregszemlében gyö-
nyörködhetett az olykor több ezer látogató,
új technikákat, gépeket megismerve.

A mostani alkalom els´́osorban szak-
mai összejövetel jelleggel szervez´́odött, a

sporttársak találkozására és közös élmé-
nyek, lehet´́oségek megbeszélésére. 

Az esemény a nyilvánosság számára is
meghirdetésre került. Volt box utca, büfé,
gyerekeknek vizes játék, be lehetett tekin-
teni a hangárokba. F´́oképpen persze a re-
pül´́otéren felsorakozott gépek, azok érke-
zése indulása, és a leveg´́oben történtek
kötötték le a látogatókat, akik folyamato-
san érkeztek.

A rendezvény fenntartotta a hagyo-
mányt és lehet´́oséget biztosított az érdek-
l´́od´́oknek. Reméljük jöv´́ore is lesz Repü-
l´́onap, és ha a tervezett id´́opont nem ütkö-
zik más programokkal, minden bizonnyal
több szakmai résztvev´́ovel és több látoga-
tóval.

Az eseményt Rétság Város Önkor-
mányzata is támogatta.

Elnökválasztás a Hunyadi Klubban
Július utolsó hetében Annák ünneplik
névnapjukat. Az Anna-bálozásnak
nagy hagyományai vannak, ezért a Hu-
nyadi János Nyugállományúak Klubja
is július utolsó hétvégéjén hagyományo-
san megrendezi az Anna-bált. A meg-
hirdetett klubnapnak a szórakozáson
kívül volt egy fontos hivatalos része is.
Új elnököt választottak.

A m´́uvel´́odési központ aulájába belé-
p´́ok igazolták a védettségüket, mert ez fel-
tétel volt a belépéshez. Aláírták a jelenléti
ívet.  Egy másik teremben a Hadkiegészí-
t´́o és Toborzó Iroda munkatársai tartottak
ügyfélfogadást katonai vonatkozású
ügyek intézésére, így a várakozás idejét
ezzel is hasznossá lehetett tenni.

Majd amikor a vezet´́oség a határozat-
hozatalhoz elegend´́o személy volt jelen,
taggy´́uléssel kezd´́odött a klubnap. Bálint
Attila egészségi okokra hivatkozva le-
mondott elnöki tisztségér´́ol, ezt a tagság

szavazással tudomásul vette. Majd a veze-
t´́oség által ajánlott jelöltek mutatkoztak
be. Els´́oként Bakóné Megyeri Erzsébet, aki
ismertetett programja szerint az éves prog-
ramok színesítését és megszervezését tartot-
ta fontosnak. A másik jelölt Botos János, aki
pedig a pénzügyi források felkutatását és
támogatók megnyerését emelte ki. Ezt kö-
vet´́oen kerültek kiosztásra a szavazólapok,
melyeket összegy´́ujtés után egy bizottság
számlált össze. Majd a vezet´́oség nevében

bejelentették, hogy Bakóné Megyeri Er-
zsébet a szavazatok többségét megszerez-
te, így ´́o a honvéd hagyományokat ápoló
klub elnöke az elkövetkezend´́o id´́oben. 

A hivatalos részt a szokásos klubprog-
ram követte.  Felszerelt a zenekar, felszol-
gálták a vacsorát, azt követ´́oen pedig in-
dult a báli „forgatag”. Ebben az évben
jelmezes szépségversenyre nem került
sor. Volt viszont tombola, lehetett izgulni
a nyereményekért. 

Felhívás

Zajos tevékenységekkel kapcsolatban

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

14.§ (1) Tilos jelent´́os zajt kelt´́o mun-
kák, például f´́unyírás, f´́urészelés, épít´́oipa-
ri munkák stb. végzése  hétköznap  este
21 órától, másnap reggel 7 óráig. Vasár-
nap  és  ünnepnapokon  a  jelent´́os  zajt
kelt´́o munkákat csak reggel 9 óra és este
19 óra között lehet végezni.  Fenti korlá-
tozások  alól  kivételek  az  azonnali hiba-
elhárítást  igényl´́o munkák és a hóeltaka-
rítás.

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

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

A teljes rendelet megtalálható a
www.retsag.hu honlapon. (A jogszabály
megszeg´́oivel szemben 150.000 Ft-ig ter-
jed´́o bírság is kiszabható.) 

Bízva az állampolgárok jogkövet´́o
magatartásában kérünk mindenkit, hogy a
zajos tevékenységek végzésénél legyenek
figyelemmel a környéken lakókra, és a
fent idézett helyi jogszabályra.  (A jogsza-
bály megszeg´́oivel szemben 150.000 Ft-ig
terjed´́o bírság is kiszabható.)
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Kirándulás a Szlovák Önkormányzattal
Ismét kirándulhattunk a Rétság Város
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának
szervezésében. Salgai Szilvia és idegenve-
zet´́onk, Ruzsenka szervezésében és vezeté-
sével három csodás helyre utaztunk. An-
nak ellenére, hogy több szervezett prog-
ram is volt egyidej´́uleg városunkban, ezen
a programon is sokan résztvettünk. 

Els´́o megállónk Komárom volt. Érke-
zésünkkor megcsodáltuk a Duna legma-
gasabb hídját, az új acélszerkezet´́u Mo-
nostori hidat. Aztán az er´́odrendszerhez
érkeztünk. Remek idegenvezet´́ot kaptunk,
aki élvezetesen osztotta meg a fontosabb
információkat err´́ol a hatalmas építmény-
r´́ol. A komáromi er´́odrendszer részei: egy-
részt a történelmi Komárom két vára Szlo-
vákiában, másrészt az ahhoz kapcsolódó

er´́odök a Duna jobb oldalán, a mai ma-
gyarországi Komárom területén.

A történelmi Komárom helyén már a
Római Birodalom idején stratégiai fontos-
ságú er´́odítmény állt. A középkorban is
jelent´́os szerepet töltött be ez a terület, a
tatárjárás után a földvárat k´́ovár váltotta
fel. Sok megpróbáltatást kellett átvészelni
a századok során ennek a területnek és
építményeinek – török támadás, árvíz,
földrengés, különböz´́o birtokbavételek
nyomán néha durva átalakítások, s´́ot rom-
bolások. 

Az utolsóról, az er´́od szovjet id´́oszaká-
ról, 1945-1990 közötti évtizedekr´́ol keve-
set tudunk. Néhány légifelvétel, szétrom-
bolt falrészek, szétszórt töredékekre vésett
feliratok és legendák maradtak ránk ebb´́ol

az id´́ob´́ol. Ekkor az egykori er´́od, kés´́obbi
laktanya a szovjet hadsereg egyik legna-
gyobb l´́oszerraktára volt. A folyosók tég-
lapadlózatát helyenként elbontották, a
precíz k´́om´́uvesmunkával készített tégla-
falakat és a fehér vakolatot komor vörös
festék fedte el. 

Több folyosót bejártunk, a történelem
otthagyott nyomait többek között festmé-
nyekkel, vésett kövekkel, s´́ot, felcsendül´́o
(Lehár) zenével is illusztrálták. A kirándu-
lók többsége az er´́od udvarán, helyben sü-
tött finomságokat is fogyaszthatott. 

Ezek után Majkra mentünk tovább,
ahol a kamalduli remeteséget és annak
épületeit – templomot, apátsági épületet
és cellaházakat – nézhettük meg. A barokk
stílusú díszítésekkel ékes épület f´́o termé-
ben, a reflektóriumban, részletes ismerte-
t´́ot kaptunk, majd egyénileg fedezhettük
fel ezt a különös, némasági fogadalommal
él´́o rend életterét. Megismertük az Ester-
házy család szerepét, települési köt´́odését
is, melyet jelenleg, többek között, Ester-
házy Péterre való emlékez´́o, berendezett
sarok idéz fel. Még zarándokokkal is ta-
lálkoztunk.

Végül Tatán, a vizek városában, a vár
mellett a felújított Esterházy-kastélyt is
megtekintettük. Felmentünk a Kálvária-
dombra, sétáltunk az Öreg-tó partján.

(Részlet) Horváthné Moldvay Ilona

RRT motoros show
Rétság Rider’s Team motorosait min-
denki ismeri Rétságon. Bravúros mu-
tatványaikkal mindig elkápráztatják a
közönséget. 

Persze nem csak városunkban, hanem
az ország több pontjáról érkezik felkérés
számukra, s´́ot külföldön is felb´́ogtek már
a gépeik, versenyeken elhozva a legszebb
kupákat. Idén úgy döntöttek, hogy meg-
ajándékozzák a helybelieket és az érdek-

l´́od´́oket egy bemutatóval. Ennek legf´́obb
oka, hogy 18 éve m´́uködik a “csapat”.  Itt
jegyzem meg, hogy a csapat elnevezés
pontos. Igaz, hogy a motorok nyergében 2
lelkes fiatal rója a köröket, de hogy meg-
tehessék komoly háttértámogatásra van
szükség. Szponzorokra, szerel´́okre, szer-
vez´́okre, segít´́okre. Az ´́o érdemük is, hogy
létrejött például az augusztus közepi show
a Nagyparkoló téren.

Esti bemutató volt hirdetve, így meg
kellett várni, amíg a lenyugvó nap pihenni
indul a Börzsöny vonalai mögött. Elindul-
tak a motorok. Meghökkent´́o, izgalmas
pillanatoknak lehetett tanúja a lelkes pub-
likum, akik körben a kordonok körül leg-
alább 500-an tisztelték meg érdekl´́odésük-
kel a programot. 

Akik már vettek részt az RRT esemé-
nyein, több m´́usorelemet ismer´́osnek ta-
lálhattak, mégis jó volt ismét látni. De vol-
tak újak is, új megoldások, különös tekin-
tettel az est beállta utánra tervezett részek-
re. Így az egykerekes motorozás, állva ve-
zetés, a füstöl´́o gumik mellett több „fé-
nyes” megoldás is terítékre került. Lángo-
ló kipufogók, t´́uzkörön átpörg´́o moped,
szikrázó tüzek a motorokról, és tüzijáték
a tér közepér´́ol, amelyek nagyrésze szin-
tén bekomponálásra került a gépekkel el´́o-
adott „vitustáncba”, a vad ritmusba, a ze-
nével kísért, m´́usorközl´́o által vezetett
programba.

A bemutató után közönségtalálkozó
vette kezdetét, autogramos képeslapok át-
adásával, profi DJ-vel, a motorokkal való
fotózkodás lehet´́oségével, és a m´́uvház fa-
lára irányított vetítéssel.

    HANGADÓ        2021. SZEPTEMBER    

11    



Kiállítás a Fotográfia napján
Augusztus 29. a Magyar Fotográfia Nap-
ja. Immár 18 esztendeje, hogy az els´́o Ma-
gyaroszágon készített dagerrotipia évfor-
dulóját a Magyar Fotóm´́uvészeti Alkotó-
csoportok Országos Szövetsége kezdemé-
nyezésére a fényképez´́ogéppel képalko-
tók ünnepévé nyilvánította. 

Rétságon minden esztend´́oben fotóki-
állítással kapcsolódnak az országos prog-
ramsorozathoz. Ebben az évben Hüvösi
Csaba fényképfelvételei népesítették be a
m´́uvel´́odési központ galériájának falait.
Az életm´́u megszámlálhatatlan fotójából
54 alkotás került kiválasztásra. Különféle

témákat dolgoznak fel egyéni látásmód-
dal, kimagaslóan brilliáns min´́oségben.

Kelemen Ágnes a m´́uvel´́odési központ
nevében köszöntötte a megjelenteket,
majd Paluch Norbert és barátai – Balázs
Krisztina, Kurucz Boglárka, Szita Dávid
– mez´́oségi táncokkal emelték az est fé-
nyét. Majd Dr. Csongrádi Béla iroda-
lomtörténész, f´́oszerkeszt´́o mondott kö-
szönt´́ot. Több témát is összeillesztett be-
szédében, a szerz´́o bemutatása mellett a
kép nyelvezetér´́ol, a témaválasztásról és a
fotográfia történetér´́ol is egy gondolati ív-
re f´́uzve nyitotta meg a kiállítást.

Tanévnyitó
Szeptember elsején Rétságon is meg-
kezd´́odött a 2021/22-es tanév. Megszó-
lalt az ismert iskolacseng´́o, és ütemzett
rendben diktálja ezután az automata
csenget´́oberendezés az órák-szünetek
ritmusát.

Ilyenkor kisebb ünnepség volt koráb-
ban az intézmény udvarán. A szabadtéri
programot az id´́ojárás kényszerítette be a
tornaterem falai közé. A korábbinál szeré-
nyebb megvalósítást minden bizonnyal a
járványhelyzet okozta. Itt úgy döntött az
iskolavezetés, hogy a korábbiaknál össze-
fogottabb, inkább a hivatalos megnyitót
tartják meg, szül´́ok nélkül. Ismerve az
egyre riasztóbb járványadatokat ez szük-
séges és bölcs döntés volt.

A Himnusz elhangzása után az óvodá-
ból érkezett gyerekek csoportja köszön-

tötte iskolatársait egy közösen el´́oadott
verssel és egyben elbúcsúztak korábbi ott-
honuktól, a gyermekintézményt´́ol. Ezt kö-
vet´́oen Nagyháziné Bacsa Mónika, az is-
kola igazgatója mondott beszédet. A tájé-
koztató végén virággal köszöntötte az els´́o
osztályt kezd´́o pedagógusokat, valamint
azokat a kollégákat, akik újra feladatot
vállaltak a rétsági oktatásban.

Két els´́o osztályos gyermek szavalata
után a Szózat hangjaival fejezödött be az
ünnepélyes hangulatú, ámbár hivatalos ta-
névnyitó. A tanulók tanáraikkal együtt el-
vonultak a tantermekbe, ahol minden va-
lószín´́uség szerint az els´́o nap praktikus
tudnivalókat vettek át, majd másnaptól az
órarend beosztása szerint indul a tanítás.
Ez a tanév 181 tanítási napból áll, és 2022.
június 15-én ér véget.

A szerz´́or´́ol érdemes tudni, hogy a
Nógrád Megyei Hírlap munkatársa, így a
lapot olvasók bizonyára több fotójával ta-
lálkoztak már. Igaz a sajtófotó más m´́ufaj,
ott a kép kiegészít, illusztrál egy szöveget.
A Rétságra elhozott alkotások önálló m´́u-
vek, kisér´́oszöveg nélkül is pontosan meg-
mutatják, hogy a fotós mit látott megörö-
kítésre alkalmas témának és mit tud ezál-
tal közvetíteni  a néz´́oknek.

Majd – amiként az lenni szokott – a
köszönt´́o elhangzása után a jelenlév´́ok –
közöttük sokan más városokból érkez´́ok –
megtekintették a képeket, és ismerkedve a
fotókkal, az alkotóval feltették kérdései-
ket, elmondták véleményüket. A tárlat
szeptemben 23-ig tekinthet´́o meg a m´́uve-
l´́odési központ nyitvatarási idejében,

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

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.

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

kicsinyítéssel, nagyítással.
A/4 oldal 30 Ft. A/3 oldal 60 Ft.
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Rejt´́o Jen´́o est
„Szájon l´́ott tigris” címel hirdette a m´́u-
vel´́odési központ azt az el´́oadást, amely
a Déryné programsorozat részeként
Rejt´́o Jen´́o életét dolgozza fel.

A Déryné Program el´́oadásai kedvel-
tek a rétsági közönség számára, már töb-
bedszerre találkozunk a m´́uvel´́odési ház
bejáratánál, vagy éppen a színpad jobb ol-
dalán az ismert reklámtáblával (roll up).
Ezennel is érdekesnek ígérkez´́o darabra
szólt az invitálás, hiszen egész korosztá-
lyok rongyosra olvasott könyvei voltak P.
Howard megunhatatlan cselekményszö-
vést, fordulatos szövegeket tartalmazó ol-
csó kiadású kötetei. De aki nem olvasott
végig több ilyen m´́uvet, a szerz´́ot´́ol bizto-

san hallott ezt-azt, vagy legalább néhány
szállóigévé vált mondatot. Kétségtelen,
hogy ezek az írások abból az életútból
születtek, amit kalandosnak nevezni is
er´́os egyszer´́usítés.

A bemutató tulajdonképpen Rák Zol-
tán el´́oadói estje volt. Egy színész – egy
zongorakísér´́ovel – járta be az életutat az
érdekes díszletek között, és jelenített meg
különféle karaktereket. A díszletelemek
akár ajtók is lehetnek, amelyen a f´́oh´́os
ki-be lépett, máskor ablakok amelyen át
tekintett a világra.

A darabról azt lehetett gondolni, hogy
megjelennek majd egyes regényrészletek,
írások idézetei. De nem. Bár különféle jel-

zésekben jelen voltak a m´́uvek, az egy
felvonásos színpadi játékban a Rejt´́o Jen´́o
saját élete, regényes életrajza született új-
já. A meglep´́onek t´́un´́o díszletek mellett
számtalan karaktert is megjelenített a szí-
nész, mégpedig a közönséget bevonva az
események folyamába, nyílt színi átöltö-
zéssel téve érdekessé a szöveges, zenés,
énekes el´́oadást.

Latte Maffiato koncert
Július 30-án nem sokkal 19 óra után
harsány kürtszó fogadta a környéken
sétálókat, azzal a céllal, hogy térjenek
be a m´́uvel´́odési központba, hiszen ott
kiváló szórakoztató est várható. A ba-
lassagyarmati m´́uvészekb´́ol szervez´́o-
dött Latte Maffiato zenekar lépett fel.

A rendezvény a „Kisudvari koncertek”
sorozat részeként került meghirdetésre.

Volt már el´́ozménye ennek a fellépésnek,
mert 2020 szeptemberében a Dress Quartett
lépett közönség elé, majdnem egy évvel
ezel´́ott Kecskeméthy Lilla koncertezett a
sorozat emblémája alatt. A szervez´́ok ez al-
kalommal is úgy döntöttek, hogy az aula
jobb lesz az el´́oadáshoz. Ennek f´́oképpen az
id´́ojárás az oka, de a távolságtartó elhelyez-
kedés is jobban megoldható volt.

Mint bevezet´́oben jeleztem, balassa-
gyarmati m´́uvészekb´́ol, m´́uvésztanárok-
ból álló formáció volt az intézmény ven-
dége, Ember Péter vezetésével. 

A Latte Maffiato zenekar 2012-ben
alakult. Repertoárjukban els´́osorban az
50-es 60-as évek francia, angol, olasz,
portugál és magyar slágerei csendülnek
fel. A 6 f´́o muzsikus mellé gyakorta hív-
nak vendégfellép´́oket is. Számtalan kon-
certen szerepeltek, nem csak Magyaror-
szágon.

Rétságon is ismert slágerek, filmdalok
hangzottak el, francia, olasz és magyar
nyelven. Olyanok, mint az „Egy férfi és
egy n´́o”, a „Hulló levelek”, a „Parole” a
„Mambó Italianó”, hogy csak néhányat
emeljünk ki. Mindegyik olyan, amelyeket
a közönség jól ismert és együtt dúdolta,
olykor énekelte az el´́oadókkal. Akik sze-
retik ezt a m´́ufajt ezeket a dalokat sokat
meghallgathatják az együttes Youtobe
csatornáján. Lermezük is megjelent, CD
és bakelit formátumban, amely akár a
honlapjukon keresztül is megrendelhet´́o.

Olyan igazi nyáresti hangulatú, kiváló
koncert volt. 
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Rétsági kalauz

Programajánló
Szeptember 23-ig megtekinthet´́o

a m´́uvel´́odési központ galériájában
Hüvösi Csaba
a Nógrád megyei Hírlap fotóriportere
Magyar Fotográfia Napja alkalmából
nyílt fotókiállítása

Szeptember 3. péntek,16.00 órától
a m´́uvel´́odési központban
Kerepl´́o Néptánc Egyesület
Gyermektáncház
a Csoóri Sándor Alap támogatásával
Kézm´́uves foglalkozás, népi játékok,
népdaltanulás, néptánc
Zene: Folt zenekar Salgótarjánból

Szeptember 4. szombat  14.00 órától
az Evangélikus imaházban
Rétság Város Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzata rendezésében
XIX. Rétsági nemzetiségi nap
Szlovák-magyar istentisztelet
Díszdiplomás pedagógusok köszöntése
Kultúrm´́usor, Közmeghallgatás

Szeptember 7. kedd, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
“Szabad, szabad, szabad, minden szív-
nek szabad szeretni!”
Nótaest
Gy´́ori Szabó József halálának 10. év-
fordulója alkalmából
Fellép: Buváry Lívia, Erd´́os Melinda,
Sebestyén Tamás, Fej´́os Jen´́o, Csóka
Gyula és zenekara
Belép´́odíj: 1.000 Ft
Helyfoglalás, információ: 35/350-785

Szeptember 8. szerda, 17.00 órától
a könyvtár olvasórészlegében
az Ünnepi Könyvhét alkalmából
Könyvbemutató
Zolcer János: Gorbacsov titkai

Szeptember 8. szerda 18.15 órától
a m´́uvel´́odési központ el´́oadótermében
Gerinctorna els´́o foglalkozása
Vezeti: Rottenbacher Mónika

Szeptember 21. kedd, 17.00 órától
a könyvtár olvasórészlegében
a Magyar Dráma Napja alkalmából
az Üzenetek, vallomások, strófák
antológia bemutatása,
Spangár-díjak átadása

Szeptember 21. kedd, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Magyar Dráma Napja alkalmából
Földes László Hobó József Attila estje:
„Tudod, hogy nincs bocsánat...”
A belépés ingyenes, Kérjük, hogy je-
lezze részvételi szándékát személye-
sen a m´́uvel´́odési központ irodájában,
vagy a 350-785 telefonszámon!

Szeptember 24. péntek,19.00 órától
Kerepl´́o Néptánc Egyesület
Népviseletbemutató
Feln´́ott táncház
Csoóri Sándor Alap támogatásával 

El´́ozetes
Október 1. péntek 19.00 ótától

A m´́uvel´́odési központ színháztermében
A Körúti Színház vendégjátéka
Ray & Michale Cooney
Minden lében három kanál
komédia 2 részben
Tom Kerwood - Beleznay Endre
Linda Kerwood - Placskó Emese
Dick Kerwood - Oroszi Tamás
Harry Kerwood - Szabó Kristóf
Andreas -Kaluczky Zsombor
Mrs. Potter - Gyebnár Csekka
Downs  - Pecsenyiczki Balázs
Katerina -Karaivanov Lilla
Rendezte Galambos Zoltán
Tom, a kissé ügyefogyott ifjú férj, és a
családban a nadrágot hordó felesége,
Linda várják az örökbefogadási ügynök-
ség képvisel´́ojét, akinek döntésén múlik,
lehet-e gyerekük. Tom két vagány öccse
úgy dönt, segítenek helyre tenni Tom éle-
tét, de nem sikerül túl törvényesen. Meg-
jelenik a rend éber ´́ore, néhány illegális
bevándorló, és ezzel meg is indul a világ
legismertebb vígjátékszerz´́oit´́ol elvárha-
tóan vidám bonyodalmak sokasága.
Belép´́odíj 3400 Ft.

Október 2. szombat, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Bardócz Lajos grafikusm´́uvész és
Óvári János fest´́om´́uvész
közös kiállításának megnyitója
A tárlatot megnyitja: Óvári János fes-
t´́om´́uvész. Közrem´́uködik: ifj. Majnik
László - gitár
Megtekinthet´́o: 2021. október 31-ig

Október 4-8. között
Országos Könyvtári Napok 
keretében el´́oadások, programok a
könyvtár olvasó részlegében
Részletes programot keresse 
plakátjainkon és a facebook-on.

Október 6. szerda, 10.00 órától
a m´́uvel´́odési központ el´́otti emléktáblánál
Megemlékezés aradi vértanúkról

Október 7. csütörtök, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Hargita Nemzeti Székely Népi
Együttes el´́oadása:
Ékes Gyergyó
„Úgy igaz, ahogy hiszitek!”
„Az az emberiségnek a legnagyobb be-
tegsége, az teszen tönkre mindenkit. Eb-
ben az id´́oben az ember még haza sem
ér, s már olyan ésszel gondolkodik, hogy
vajon a papucs ki van-e téve, hogy
mocskot ne vigyek be a házba. A stressz-
helyzet már akkor fel van futva. Hát a
házat nem azért építettük, hogy legyen,
ahol lakjunk? Azt szoktam mondani,
építs tízemeletes házat, se liftet, se lép-
cs´́ot belé, hogy a görcs rángasson fel az
emeletekre.” (Hazug Pista)
Az el´́oadás a táncfolklorisztikailag ke-
vésbé ismert Gyergyói- medence tánc-,
és zenekultúrájába nyújt betekintést.
A gy´́ujt´́ok által „felkapott” területek-
kel ellentétben e Maros-menti falvak
feltérképezése háttérbe szorult. Az
1950- es évekt´́ol a kétezres évekig alig
készült 3-4 táncgy´́ujtés a medencében,
pedig Bartók Béla, Kodály Zoltán és
Molnár Antal korai gy´́ujtései felhívják
a figyelmet Gyergyó jellegzetes, ka-
rakteres, ´́osrégi dallamaira, hangszeres
zenéjére s ezek alapján táncaira is...
A kétezres évek elejét´́ol az alkotók fa-
luról falura járva készítettek funkcio-
nális és megrendezett filmfelvételeket
a medence településein, értékesebbnél
értékesebb táncos egyéniségeket, éne-
keseket, zenészeket találva. Ezeket, a
korábbi gy´́ujtéseket, a megkerülhetet-
len s megismételhetetlen Hazug Pista
történeteit, „gurításait” felhasználva
került színpadra az el´́oadás, mely a
modern látványvilág, a mai színpad-
technikai megoldások segítségével va-
rázsolja el a néz´́ot, a korábban nem
látott mozdulatokkal, dalokkal, hang-
szer összeállításokkal, történetekkel.
A m´́usorban helyet kapnak a terület
veretes táncai, énekei mellett a korai
polgárosulás valamint a székely tánc-
tanítók hatására kialakult újabb stílust
jelent´́o formák is, felvállalva ezek je-
lent´́oségét, létjogosultságát, folklo-
risztikai értékét.

Nyitvatartás
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár
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
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A Gyergyói- medence hangulata, íze,
zamata éppúgy megbabonázta az alko-
tókat, minta helyiek táncainak, dalai-
nak, ereje, energiája, ékessége...
„Egyszer a cimborák gondolták, megvic-
celnek, s a galambjaim szárnyát jó szoro-
san leragasztották. Kacagtak magukban
addig, amíg meg nem látták, hogy a vasút
mellett egyes sorban gyalogolnak haza a
Hazug Pista galambjai!”
Belép´́odíj: 2.600Ft

Október 9. szombat
a városban és a m´́uvel´́odési központban
Szüreti felvonulás és mulatság

Október 14. csütörtök
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Déryné Társulat bemutatja:
Déryné ifiasszony
cím´́u népszínm´́u el´́oadását
„De mi a célja az örökös kóborlás-
nak? (...) Talán semmi. Olykor mégis
azt hiszem, van valami titokzatos célja.
Olykor úgy gondolom, mi egy láthatat-
lan kincset viszünk magunkkal, amely-
nek bizonyos id´́ore el kell érkeznie va-
lahova. Most mi visszük, - ha kid´́olünk,
vállára veszi más, - de egyszer csak
elérkezik oda, ahol szükség van rá.”
A magyar nyelv´́u színjátszás kivívói-
ként tiszteljük a vándorszínészeket,
ezeket az eltökélt alakokat, köztük az
olyan nagy formátumú személyisé-
gekkel, mint Déryné is volt.
Az el´́oadás f´́ohajtás a magyar színját-
szás h´́oskora el´́ott, ahol romantikus
szerelmek, nagy fellángolások, szen-
vedélyes viszonyok szövevényében
hol küszködnek, hol csatát nyernek hi-
vatásuk, a magyar nyelv´́u színjátszás
ügyéért folytatott küzdelemben. A
színpadon megelevened´́o milli´́ot át-
szövi a színház erejébe vetett hit, ezért
a láthatatlan bizonyosságért zajló foly-
tonos törekvés, melyben ki-ki a maga
tehetségével, leleményességével vagy
éppen fondorlatával próbál érvénye-
sülni. Herczeg Ferenc kalandokkal,
tréfákkal, felfokozott érzelmekkel kikö-
vezett színm´́uvét a színészek hangsze-
res játéka teszi még virtuózabbá.
Ajánljuk ifjúság (14 - 18 évesek), fel-
n´́ott (18 éves kortól), nyugdíjas kor-
osztály számára!
Szerepl´́ok:
Gróf Szepessy -TeodorJanka Barnabás
A Grófné - Szemerédi Bernadett
Aladárka, kis fiuk - Turi Csongor/ Dá-
nyi Bence
Thuretzky-  Széplaky Géza
Etelka, a felesége -Fabók Mariann
Gabi, gyámfiuk -Horváth Márk
Déryné  - Tarpai Viktória

Beiratkozás a könyvtárba

Könyvtárunk 2021-ben is sok új könyvvel
várja olvasóit. A beiratkozás díja idén sem
változott: 16 év alatti és 70 év feletti láto-
gatóink, illetve érvényes pedagógus iga-
zolvánnyal rendelkez´́ok díjmentesen, ér-
vényes 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.

Szentpétery Zsigmond - Dánielfy Gergely
Szentpétery Zsuzsika -Vas Judit Gigi
Kilényi - Havasi Péter
Luby - Turi Bálint
Lubyné  - Losonczi KATA
Gál - Dányi Krisztián
Nimling - Ivaskovics Viktor
A fuvaros - Habodász István
Jankó, huszár -Kárpáti Barnabás
Borcsa, szolgálóleány - Gulyás Gabri-
ella/ Bácsi Betti
Rendez´́oasszisztens: Kernács Péter
Jelmeztervez´́o: Kiss Zsuzsanna
Díszlettervez´́o: Csíki Csaba
Rendez´́o:Vidnyánszky Attila
A belépés ingyenes. Kérjük, részvételi
szándékát jelezze: személyesen a m´́u-
vel´́odési központ irodájában, vagy a
350-785 telefonszámon!
Az el´́oadás a Déryné Program hoz-
zájárulásával valósul meg.

Október 23. szombat, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Megemlékezés
nemzeti ünnepünk alkalmából

Október 31. vasárnap
Mindszenty Emléknap

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban 

és a könyvtárban
Hétf´́o:
Jóga. 18.00-19.00; Vezeti: Kalhammer Dóra.
Kedd:
Kerepl´́o Néptánc Együttes (4-5-6.o.).

16.30-18.00; Vezeti: Simon Katalin,
Onodi Attila.

Csillagvirág Néptánc Együttes. 18.00-
19.00; Vezeti: Simon Katalin, Onodi
Attila.

Alakformáló n´́oi torna. 18.40-19.40; Ve-
zeti: Bagyinszki Anikó.

Szerda:
Kerepl´́o Néptánc Együttes (1-2-3.o. és 7-

8.o.+ifi). 16.30-18.00. Vezeti: Simon
Katalin, Onodi Attila.

Gerinctorna. 18.15-19.15; Vezeti: Rotten-
bacher Mónika.

Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport. 15.00-16.00; Ve-

zeti: Putyer Gyuláné.
T´́uzzománc Kör. 17.00-19.00.
Zumba. 18.30-19.30; Vezeti: Kukovai Luca.
Péntek:
Kerepl´́o Néptánc Együttes (7-8.o.+ifi).

17.30-19.00. Vezeti: Simon Katalin,
Onodi Attila.

Zúgófa Néptánc Együttes. 19.00-20.00;
Vezeti: Simon Katalin, Onodi Attila

Naponta 24 órában képújság, 
hirdetésekkel, aktuális információkkal. 

2021. SZEPTEMBERI M ´́USOR

Szeptember 9. csütörtök
18.00 Tanulószoba 08/16
18.07 A doktor 22/52
18.14 A doktor 23/52
18.20 A doktor 24/52
Ismétlések: Szeptember 10. 18.00 óra,
Szeptember 11. 10.00 és 16.00 óra,
Szeptember 12. 10.00 óra

Szeptember 30. csütörtök
18.00 Híradó
18.10 Kultszoba
Ismétlések: Október 1. 18.00 óra, Ok-
tóber 2. 10.00 és 16.00 óra, Október 3.
10.00 óra

A Hiradó régebbi adásai megtalálhatók a
www.youtube.com/rétsági televízió csatornáján.
Nézze a Rétsági Televízió adását az RKSZ
Digitális sávjában. 

Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét,
hogy a Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár a hatályos jogsza-
bályok betartásával látogat-
ható!
facebook.com/VarosiMuve
lodesiKozpontesKonyvtar
Retsag

További programok
A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár programkínálata a vírushely-
zet alakulása szerint változhat. A friss
információkat Facebook oldalunkon
tesszük közzé. facebook.com/VarosiMu-
velodesiKozpontesKonyvtar
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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: Simon Katalin igazgató.     Felel´́os szerkeszt´́o: Simon Katalin.
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. 
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Szelektív hulladékgy´́ujtés
Szelektív hulladékgy´́ujtésre háztól elszál-
lítással kerül sor. A tiszta állapotú papír,
m´́uanyag és fém italos dobozok az erre a
célra rendszeresített, díjmentes zsákokban
helyezhet´́ok el kéthetente a hulladékgy´́uj-
t´́o edények (kukák) helyein. Zsákot a Zöld
Híd szakemberei osztanak ki, kihelyezett
telt zsákok helyett újat hagynak a helyszí-
nen, illetve díjmentesen beszerezhet´́o Rét-
ságon a Paletta Trade (Sipos bolt) üzlet-
ben. Az elszállításra kéthetente kerül sor,
az alábbi id´́opontokban:

2021. szeptember 2., 16., 30. csütörtök
2021. október 14., 28. csütörtök

Hulladékudvar
Rétságon kiegészített nyitvatartási nappal
üzemel a hulladékudvar. Hétf´́o - 10:00-
18:00, Kedd - 8:00-12:00.  Részletes  ismer-
tetés   a  www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/
hulladekudvarok.

Zöld hulladék elszállítás

Tisztelt Rétsági Lakosok!
A Zöld Híd NKFT a zöldhulladék gy´́ujté-
sét tavasztól kezd´́od´́oen indította újra. 

Az elszállítás módja változott. Részletes
ismertetés a Hangadó áprilisi számának 6.
oldalán olvasható. A közlemény lényege,
hogy a szabályos kévébe kötött nyesedéket
továbbra is elszállítja a cég. A zsákos zöld
hulladékból díjmentesen 2 zsákot visz el,
további zsákokért fizetni kell. Szállítási na-
pok a következ´́o hónapokban:

Szeptember  9.,  23. csütörtök
Október  7.,  21. csütörtök

Zöld hírek

Figyelem!
A szelektív hulladékgy´́ujt´́o szigetekb´́ol
a jöv´́oben csak a József Attila utca (nap-
közi konyha udvar), illetve a Tölgyfa
utcai üzemel! Csak üvegpalackok elhe-
lyezése lehetséges! További információk
a www.zoldhid.hu  oldalon

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés:
Ellenbach Imre és Loksa Adrienn

2021.08.14
Bodnár Martin  és Nagy Réka 2021.08.14.
Elhunyt:

Szemán Illés 2021.08.10.

Anyakönyvi hírek

Tisztelt Rétsági Lakosok! 
Következ´́o lapszámunk megjelenésé-

t´́ol, szeretnénk anyakönyvi hírekr´́ol tájé-
koztatni Önöket (születés, elhalálozás, há-
zasságkötés).

A megjelenést el´́oz´́oen, a hozzátarto-
zóknak, érintetteknek, az anyakönyvveze-
t´́onél vagy a szociális ügyintéz´́onél nyilat-
kozniuk kell a megjelenés beleegyezésr´́ol.

Beleegyez´́o nyilatkozat szükséges
— születés esetén mindkét szül´́ot´́ol
— házasságkötés esetén a házasulandó

személyekt´́ol,
— elhalálozás esetén a temetésr´́ol gon-

doskodó személyt´́ol.
Nyilatkozat nyomtatványok a www.retsag
.hu weboldalról is letölthet´́ok.

Együttm´́uködésüket  köszönjük!

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.

Legközelebb - szeptember 17-én és
október 15-én pénteki napon lehetséges
sz´́urés 12.00-15.00-ig. Id´́opontot szüksé-
ges egyeztetni a recepción személyesen,
vagy a 35-550-570 telefonon. Éljenek a le-
het´́oséggel! A sz´́urés a rétsági lakosok
számára ingyenes. 

Kerti hulladék égetésér´́ol
A nyár folyamán jelentkezett kerti mun-
kákkal összefüggésben felhívjuk a tisztelt
ingatlantulajdonosok (használók) figyel-
mét, hogy törvényi el´́oírás alapján
(XLIV/2020 törvény) 2021. január 1-t´́ol
mindenféle szabadtéri égetés tilos. A
kormány a vírusveszély idejére feloldotta
ezt a szabályt, igy  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 érvényben marad a veszélyhelyzet
megszüntetéséig. Az átmeneti id´́oszak-
ban Rétságon kerti hulladék, nyesedék
(nem ünnepi) hétf´́oi napokon égethet´́o 6.00
órától, 20.00 óráig. Fontos betartani az ége-
téssel kapcsolatos egyéb szabályokat is. Itt
kiemelten meg kell er´́osíteni, hogy égetni
kizárólag kerti hulladékot, nyesedéket, szá-
raz avart szabad. Nem égethet´́ok egyéb
anyagok, háztartási hulladék, gumi, m´́u-
anyagok, festékek, veszélyes anyagok. A
fenti jogszabály értelmében kérjük, az ége-
tés helyett más alternatívát alkalmazni.

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

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat,
hogy a HANGADÓ következ´́o számá-
nak megjelenése 2021. október 15-én vár-
ható. Egyidej´́uleg az elektronikus válto-
zatok felkerülnek a honlapokra.

Járóbeteg-szakellátó

A Rétsági Járóbeteg-szakellátó a központi
rendelkezések szerint indította újra szakren-
deléseit. 2021. június 16-tól a legtöbb szak-
rendel´́o látogatható. El´́ojegyzést a 06-35-
550-570 vagy a 06-35-550-585 telefonszá-
mokon kérhetnek naponta 9-15 óra között.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egészség-
ügyi intézményekre még érvényes védeke-
zési el´́oírások miatt a rendel´́o épületébe
kizárólag, id´́opontra érkez´́o betegeket
engedünk be. A rendel´́obe csak az orrot és
szájat eltakaró maszkban léphetnek be. To-
vábbi információ: www.retsagrendelo.hu




