RÉTSÁG VÁROS LAPJA

XXVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

Az 1848-1849-es forradalom h´óseire emlékeztünk
1848 tavaszán forrongott egész Európa, a nagyvárosokban forradalmak törtek ki. A márciusi
bécsi forradalom híre ösztönz´ó hatással volt a
magyar radikális ifjakra is. Ezekre az eseményekre emlékezünk minden március 15-én,
mely nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság
utáni vágyát fejezi ki. Ekkor minden megemlékez´ó kokárdát t´úz a ruhájára, mint ahogy az
történt Rétságon is. Az idén rendhagyó módon
indult a megemlékezés, mert a Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Rendezvényszervez´ó Hivatala kezdeményezésére csatlakozott Rétság városa is a “Mi március 15-énk” él´ólánc az 18481849-es szabadságharc h´óseinek emlékére országos programhoz, hogy közösen országszerte
délután három órakor hangozzék el Pet´ófi Sándor: Nemzeti Dal cím´ú költeménye. Rétságon a
Pet´ófi utcában lév´ó parkolóban gyülekeztek a
h´ósök el´ótt tisztelegni kívánó polgárok, ahol
Heged´ús Ferenc polgármester köszönt´ó beszéde
után Varga Dávid Géza képvisel´ó úr vezetésével

került sor a közös szavalásra. Az ünnepség a
m´úvel´ódési központ színháztermében folytatódott, ahol a Himnusz után az általános iskola
diákjai emlékeztek az 1848-ban zajlott eseményekre. Köszönet a szerepl´ó diákoknak, felkészít´ó tanáraiknak. Heged´ús Ferenc polgármester
ünnepi beszédében is hangsúlyozta a történelmi
jelent´óségét ennek a kornak, az akkori eseményeknek. Majer Szilvia fuvolajátéka után egy Pet´ófi versösszeállítást hallgathattunk meg Pekáryné
Mindszenti Csilla, Sass István és Szájbely Zsolt
el´óadásában. A Kerepl´ó Néptánc Egyesület el´óadásában egy olyan táncot láthattunk, ami erre az
eseményre “íródott”, nagy sikert aratva ezzel a
közönség soraiban. A Szózat elhangzása után a
Városi Önkormányzat, a Járási Hivatal, a kisebbségi önkormányzatok képvisel´ói, az intézmények
vezet´ói, az egyházak képvisel´ói, civil szervezetek
képvisel´ói helyezték el a megemlékezés koszorúit
a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár oldalfalán található emléktáblánál.
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Városházi tudósítások
A márciusi testületi ülésre 2015. március 27-én délután 16,00 órakor került
sor a Polgármesteri Hivatal tanácskozó
termében. A képvisel´ó-testület elfogadta, hogy a Beszámoló a Polgármesteri
Hivatal 2014. évi munkájáról c. napirendi pontot nem tárgyalják.
Els´ó napirendi pontként a folyékony
hulladék helyi rendelet tárgyalása volt.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény el´óírja, hogy a
hulladékgazdálkodásról szóló
helyi rendeletet ki kell terjeszteni a folyékony hulladék elszállítására is, és kötelez´ó helyi
jogszabályt alkotni. Rétság város teljes belterületi része csatornázott, a többiek derít´ókbe gy´újtik
a szennyvizet, és az önkormányzatnak
kötelez´ó gondoskodni a szennyvíz elszállíttatásáról, illetve ezen lehet´óség
megteremtésér´ól egy helyi rendelet keretében. Természetesen a díjat a lakók
fizetik meg. A csatlakozási lehet´óség a
szennyvízcsatornára minden ingatlan
esetében megvan. Sajnálatosan sem a
városban, sem a környéken nincs olyan
vállalkozó, akivel erre szerz´ódni lehetne, s´ót megfelel´ó átadási pont sincs. Err´ól a helyi rendelet nem rendelkezik, a
képvisel´ó-testület ebben az ügyben kés´óbb dönthet. Az el´óterjesztett rendelettervezetet módosításokkal a képvisel´ótestület elfogadta. A rendelet olvasható a
Hangadóban.
A 2015. év kiemelt feladatai közé tartozik a napközis konyha vállalkozásba
adása. Ennek a menetrendje a következ´ó lenne: a közbeszerzési eljárás lefolytatására megbízzák a Márkus és
Társai kft-t, aki kidolgozza a pályázati
felhívást, a képvisel´ó-testület ezt megtárgyalná, pontosítaná, hogy mi kerüljön bele, ha megvan a megfelel´ó pályázó, akkor az engedélyek beszerzése
után, a konyha rendbetétele következne,
majd szeptember 1-t´ól beindulhat az
üzemeltetés. F´ó szempont, hogy a dolgozók megmaradhassanak munkahelyükön. A javaslat elfogadásra került.
A Városüzemeltetési Csoport beszámolója következett a 2014. évr´ól. A
beszámoló részletesen kitért mindenre, a képvisel´ók megköszönték a városgondnoknak és munkatársainak a jó
munkát és a rendezett környezetet a
városban. A beszámolót a képvisel´ótestület elfogadta.
A sport és civil szervezetek 2015. évi
támogatási pályázatainak elbírálása
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kapcsán felmerült, hogy voltak hiányosan beadott pályázatok, ezért a
képvisel´ó-testület módosította a javaslatot azzal, hogy meghosszabbítja a
beadási határid´ót 2015.04.03-ig. Minden pályázó lehet´óséget kapott a hiányosságok pótlására. A módosítási indítványt a képvisel´ó-testület elfogadta.
A Duna Menti Regionális Vízm´ú Zrt.
azzal a kéréssel fordult a képvisel´ótestülethez, hogy a vízközm´ú
ingyenes állami tulajdonba
adásának kérdését vitassa meg
és döntésér´ól tájékoztassa a
DMRV-t, amely most is üzemelteti a víz- és szennyvízcsatorna hálózatot bérleti szerz´ódés alapján. A képvisel´ó-testület úgy
döntött, hogy nem kívánja ingyenesen állami tulajdonba adni a víziközm´úveket.
A képvisel´ó-testület megvitatta a szakemberek által elkészített tájékoztatót a
kintlév´óségekr´ól, a követelések állományáról: a közterület használat, lakbértartozások, adótartozások, lakástámogatás, étkezési térítési díjak, óvodai
intézményi étkezés, aktív korúak ellátása területen. A képvisel´ó-testület negyedévente tárgyalja ezt a témát, és
bebizonyosodott, hogy azóta csökkent
a kintlév´óségek összege. A helyi adóhatóság feladata legyen az id´óbeni felszólítás megküldése, mert lehet, hogy
csak elfelejtette az illet´ó az adó befizetését, és hogy ne halmozódjon tovább az összeg, mert azt nehezebb lesz
kés´óbb befizetni. A képvisel´ó-testület
a tájékoztatót tudomásul vette.
Az Aqua -Pilon Kft. az elmúlt évben
több felújítási munkában is részt vett.
A Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtár épületének küls´ó homlokzati munkáit azonban a vállalt határid´óre
nem tudták befejezni. A késedelmes
teljesítés miatt a vállalkozási szerz´ódés szerinti kötbér került megállapításra, melynek jogosságát a kft nem
vitatja, de részletfizetést kérne. A képvisel´ó-testület a kérelmet megtárgyalta, melyet nem támogat.
Kucsera Péterné, a 2. sz. háziorvosi
szolgálat asszisztense írásban jelezte,
hogy 2015. április 1-t´ól tevékenységét
vállalkozóként kívánja folytatni, ezzel
egyidej´úleg közalkalmazotti jogviszonyát közös megegyezéssel kérte megszüntetni. A képvisel´ó-testület hozzájárult ehhez, és felhatalmazta Heged´ús
Ferenc polgármestert a Megbízási
szerz´ódés aláírásával.

A 2015. február havi testületi ülésen
elvi állásfoglalás született arról, hogy
az I. sz. Háziorvosi Szolgálat és a
Gyermekorvosi Szolgálat feladatainak
ellátása érdekében az önkormányzat
átvállalja a vállalkozó háziorvosok
bérleti díjfizetési kötelezettségét. A
szerz´ódéseket a Rét Sors Bona Egészségügyi Betéti Társasággal és a RétMediped Szolgáltató Betéti Társasággal a képvisel´ó-testület jóváhagyta.
A 2015. februári testületi ülésen a képvisel´ó-testület tárgyalta a Jászteleki utcában hírközl´ó hálózat kiváltásáról
szóló napirend pontjaként a Magyar
Telekom tulajdonú oszlop áthelyezését. Az árajánlatban lév´ó összeget a
képvisel´ó-testület nem fogadta el. A
Magyar Telekom munkatársa értesítette az Önkormányzatot, hogy akkor félreértés történt ezzel kapcsolatban. A
szolgáltató szándéka, hogy tervezés nélkül áthelyezik az oszlopot oda, ahová az
Önkormányzat és a közm´úhelyzet engedi, viszont az áthelyezés és az oszlopegyenesítés munkadíját az Önkormányzatnak kell vállalnia. A képvisel´ó-testület megtárgyalta a Magyar Telekom
ajánlatát, melyet nem fogadott el. Az
oszlopokat a Magyar Telekom helyezte el nem megfelel´ó helyre.
Fakivágáshoz szakvéleményt kért a
képvisel´ó-testület 44 db fa kivágásának véleményezésére. Több ajánlat is
érkezett, melyekb´ól a képvisel´ó-testület a Bernáth István erdészmérnök által megadott 70.000,-Ft + ÁFA fafelmérés, szakvélemény készítésre készített árajánlatot fogadta el.
Együttm´úködési megállapodás megkötését tárgyalta a képvisel´ó-testület
Rétság Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és Rétság Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal. A
képvisel´ó-testület a tervezet átdolgozott kiadását jóváhagyta.
A Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtár gondnok, karbantartó, üzemviteli alkalmazott, technikusi feladatok ellátására kérte egy f´ó alkalmazását, mivel ez az álláshely 2014-ben zárolásra került. A képvisel´ó-testület az
el´óterjesztést megtárgyalta, és engedélyezte 2015. április 1-t´ól egy f´ó alkalmazását. A szükséges bért és járulékait, és az egyéb költségeket a költségvetésben biztosítja.
Mocsári Gergely kérelemmel fordult a
képvisel´ó-testülethez, hogy a Rétság,
Iskola tér 1. szám alatti, önkormányzati tulajdonú Általános Iskola alsó
épületének küls´ó homlokzatán romhányi mészk´ób´ól készült, 30x40 cm-es,
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“1960 - 2015. 55 éves a rétsági középfokú oktatás” feliratú emléktábla kerüljön
elhelyezésre. A képvisel´ó-testület az emléktábla elhelyezéséhez hozzájárult.
A beszámolót, ami a testület lejárt határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott
döntésekr´ól szóló el´óterjesztést a képvisel´ó testület elfogadta.
A kiemelt feladatok ellátásáról szóló
tájékoztatóban a nyilvános WC
szennyvízelvezetése, és a buszváró
konténer problémája került kiemelésre. A nyilvános WC-nél alapvet´ó probléma az, hogy az ivóvízóra nem az
önkormányzat nevén van, így a
szennyvvízbekötés a DMRV Zrt. tájékoztatása alapján nem megoldható,
mert az ivóvíz bekötésnek és a szennyvíz bekötésnek egy felhasználó néven
kell lennie. A vízóra átíratása az akadály, mivel a tulajdonos, az Uránusz Öko Kft. nem szeretne err´ól lemondani. Rétságon nincs nyilvános WC, így
ezt minél el´óbb rendezni kell. A buszváró konténert a NMKH Balassagyarmati Járási Hivatal Népegészségügyi
Intézete szerint a konténer nem felel
meg a jogszabályi el´óírásoknak.
Mindez nem lenne probléma, de a pályázatból kivették az épületet, így ehhez a konténeres megoldáshoz kellett
folyamodni. A buszforduló és a konténer ingatlan-nyilvántartásban történ´ó
átvezetése megtörtént, az épület feltüntetésre került. Az engedély kiadására azért kell várni mert a bérletpénztárosnak nincs külön öltöz´ó, WC és kézmosó. A bérletpénztáros a Volán alkalmazottja, így f´óleg a Volán érdeke a
megoldás megtalálása. A képvisel´ótestület megbízta Heged´ús Ferenc polgármestert, hogy egyeztessen a Volánnal. A képvisel´ó-testület a tájékoztatót
nem fogadta el.
A tájékoztatót, amely a két testületi
ülés közötti id´ószakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról szólt, a képvisel´ótestület megtárgyalta. A tájékoztatóból
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a legfontosabbak: tárgyalás a MOL
kútnál kialakítandó buszmegálló lehet´óségeir´ól a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Nógrád Megyei igazgatójával szakért´ók szerint megoldható a buszmegálló kialakítása ; sikerült a sebességmér´ó lámpa elé 40 km-es táblát kihelyeztetni ; el´ózetes megbeszélés volt a
József Attila - Rákóczi - Kossuth utca
szakaszon lámpás keresztez´ódés lehet´óségér´ól ; a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi Nonprofit Kft. ügyvezet´ó igazgatójával egyeztet´ó megbeszélés volt,
ahol azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a
szelektív szigeteken megsz´únik a papír
és m´úanyag hulladékok gy´újtése, kizárólag az üveg hulladékot fogják zárható
konténerekben összegy´újteni ; a papír és
m´úanyag hulladékot az ingatlanonként
el´óre kiosztott zsákokkal fogják elszállítani ; minden háztartás két zsákot fog
kapni, az elszállítás kéthetente történik
majd ; a hulladékudvar ebben az évben
részlegesen meg fog nyílni, a kft. negyedévente, egy napra (várhatóan szombati
nap) 10 órán keresztül tart majd nyitva,
személyi igazolvány és lakcímkártya
kell hozzá.
Egyebek: Elhangzott, hogy a Hangadóban a traffipaxxal kapcsolatos információ nem volt egyértelm´ú, tehát a
traffipax a rétsági és a balassagyarmati
járás területén fog üzemelni, a LED-es
sebességkijelz´ó pedig a 40 km/órás sebességre figyelmeztet. A városrendezési terv felülvizsgálatát meg kell tenni, mivel vállalkozások települnének
majd le, pályázati lehet´óségek lesznek, melyek vállalkozásfejlesztésre és
munkahelyteremtésre irányulnak. A
Sportkombinátnál lév´ó földet és a laktanya területén lév´ó betontömeget,
piszkot el kell szállíttatni. A kiemelt
feladatok közé fel kell venni a Piac
problémáját is. Minden képvisel´ó ellen´órizze le, hogy a NAV köztartozás
adatbázisában benne van-e, amennyiben nincs, akkor le kell mondania képvisel´ói mandátumáról. Az Iskolaszékhez egy képvisel´ót be kell választani.

Köztartozást is behajthat a NAV
A Nemzeti Adó - és Vámhivatal végrehajtási tevékenyége nem kizárólag az államot
megillet´ó adótartozás beszedésére, hanem
küls´ó szervek megkeresése alapján indít
végrehajtásra is kiterjed.
A NAV például a hulladékgazdálkodó
cégek, kamarák, önkormányzatok, rend´órség megkeresése alapján is eljár, mely
esetekben a megkeresésben feltüntetett
díjhátralék, a késedelmi kamat és a felme-

rült költségek behajtása történik. Az adók
módjára behajtandó köztartozás esetén a
NAV hastásköre csak a tartozás behajtására terjed ki. Hatósági átutalási megbízást,
jövedelem-letiltást, ingó és ingatlan-végrehajtást indíthat, azonban a megkeresésben foglalt tartozás jogalapját és összegszer´úségét nem vizsgálhatja felül.
Dr. Körtvélyesi Zsuzsanna sajtóreferens,
f´óosztályvezet´ó Tel.: 06/30 518-6097

Képvisel´ó-testületi ülés
Rétság városi Önkormányzat Képvisel´ó-testülete munkatervben tervezett következ´ó ülésére 2015. április 17-én pénteken 16,00 órakor kerül sor. Tervezett
napirendi pontok: 1) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról
és a használat rendjér´ól szóló rendelet 2)
2014. évi zárszámadás. 3) A gyermek és
szociális étkeztetés valamint a házi segítségnyújtás térítési díjáról szóló 5/2014. (III.26.)
önkormányzati rendelet módosítása 4) A talajterhelési díjjal kapcsolatos akcióról. 5)
AD-HOC bizottság létrehozása és m´úködési szabályzatának elfogadása. 6) Rétság Városi Rend´órkapitányság beszámolója. 7)
Beszámoló gyermekvédelmi és gyámügyi
feladatok ellátásáról. 8) Sport és Civil szervezetek 2015. évi támogatási pályázatának
elbírálása - kiegészítéssel. 9) Szerz´ódés jóváhagyása (m´úszaki ellen´óri pótmunka).
10) Döntés társulási tagság felmondásáról.
11) Rétság, 0148/1, 0148/3 és 0148/7
HRSZ-ú ingatlanok tulajdonjogának megszerzése. 12) M´úvel´ódési ház villámvédelmi rendszerének felülvizsgálata. 13) Rétság
Város játszótereinek id´ószakos felülvizsgálata során feltárt hiányosságok megszüntetése. 14) Közvilágítás b´óvítésre érkezett árajánlatok elbírálása. 15) Rétsági Kilátó Kulturális Egyesület 2014. évi támogatási
módosítási kérelme. 16) Jobbágyi Péter bérleti szerz´ódés módosítási kérelme. 17) Beszámoló a testület lejárt határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekr´ól.) Tájékoztató
a két testületi ülés közötti id´ószakban az
önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. 19) Tájékoztató a kiemelt
feladatok ellátásáról. 20) Egyebek

Tisztségvisel´ók fogadó órái
2015. április
Heged´ús Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´ójén 13.00-17.00
óráig. Áprilisban 13-án
Mez´ófi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00
óráig. Áprilisban 29-én
Dr Varga Tibor kijelölt jegyz´ó: minden
hétf´ón 14.00-17.00 óráig. Áprilisban
13., 20. és 27-én.

Rendeletek jegyz´ókönyvek
Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvisel´ó-testület által alkotott rendeletek teljes
szövege és mellékletei, a www.retsag.hu
oldalon az Önkormányzat fejezetben érhet´ók el. A képvisel´ó-testület nyílt üléseinek jegyz´ókönyvei az ülést követ´ó 15 napon belül elérhet´ók a www.retsag.hu weblapon, az Önkormányzat fejezetben.
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Helyi rendeletek
Rétság Város Önkormányzat
Képvisel´ó-testületének
4/2015 (III.31.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék
kezelésével kapcsolatos
közszolgáltatásról és annak kötelez´ó
igénybevételér´ól
(kivonat)
Rétság Város Önkormányzatának Képvisel´ó-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1)
bekezdés 5., 11., és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
44/C.§.(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Rétság város
közigazgatási területén a közterületen
meglév´ó közm´úhálózatra nem csatlakozott, a folyékony hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira
vagy használóira (a továbbiakban
együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki.
(2) A közszolgáltatás az ingatlanon összegy´újtött települési folyékony hulladék
(a továbbiakban: TFH) rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében összegy´újtött települési folyékony
hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását szolgáló létesítmény m´úködtetésére, valamint a begy´újtött hulladék ártalmatlanításra és/vagy hasznosításra
történ´ó átadására terjed ki.
(3) A TFH kezelését, azaz összegy´újtését,
elszállítását, ártalommentes elhelyezését, valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását Rétság Város
Önkormányzatával
(továbbiakban:
Önkormányzat) megkötött közszolgáltatási szerz´ódés alapján a Szolgáltató
(a továbbiakban: Szolgáltató) végzi. A
Szolgáltatóról a képvisel´ó-testület külön min´ósített többséggel meghozott
határozattal dönt.
(4) A Rétság város közigazgatási területén
keletkez´ó TFH lerakására és ártalmatlanítására kijelölt lerakóhelyr´ól külön
testületi határozat dönt, mely csak kijelölt vízjogi üzemeltetési engedéllyel
rendelkez´ó átadási pont lehet.
2. § E rendelet alkalmazásában:
(1) TFH: a háztartásokból származó folyékony hulladék.
(2) Hulladékkezelési közszolgáltatás: a
TFH rendszeres gy´újtésére, elszállítá-
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sára, esetleges hasznosítására irányuló
közszolgáltatás, amely a kijelölt szolgáltató szállítóeszközével az ingatlanon összegy´újtött és a Szolgáltató
rendelkezésére bocsátott folyékony
hulladék ártalmatlanítására és hasznosítására irányul.
(3) Ingatlantulajdonos: az a természetes
vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez´ó szervezet, illetve
tulajdonközösség, akinek/amelynek ingatlanán TFH keletkezik, függetlenül attól, hogy tulajdonosa, birtokosa vagy
használója az ingatlannak.
(4) Háztartás: minden olyan ingatlan,
amely a lakhatás, pihenés, üdülés célját szolgálja, a tulajdonviszonyokra tekintet nélkül.
(5) Ártalmatlanító hely: a TFH ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra
létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény.
(6) Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gy´újtése, szállítása, el´ókezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása.
(7) Szolgáltató: Rétság város közigazgatási
területén a TFH-al kapcsolatos helyi
közszolgáltatás ellátására az 1. § (3) bekezdésében meghatározott, arra kizárólagosan feljogosított hulladékkezel´ó.
(8) Hulladékkezelési közszolgáltatás: a
TFH-nak a feljogosított Szolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól történ´ó
begy´újtése, elszállítása és tárolásra, ártalmatlanításra és hasznosításra történ´ó átadása.
(9) Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás
igénybevételéért a Szolgáltatónak fizetend´ó ellenérték.
3. § A folyékony hulladékszállításra kötelezett területeken az ingatlantulajdonos köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.
2. Adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség
4. § (1) A rendelet alapján a folyékony
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
igénybevételére
köteles
ingatlantulajdonosokról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításukhoz
szükséges adatok feltüntetésével.
(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási szerz´ódés megkötéséhez szükséges, a vízgazdálkodásról szóló
1995.évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 44/C. § (2) bekezdés g)
pontjában meghatározott személyes
adatait és - amennyiben az nem azonos
a szolgáltatás igénybevételének helyé-

vel - a számlázási címet köteles a Szolgáltató felhívására közölni, valamint
személyes adatainak változását 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.
(3) A közszolgáltatási szerz´ódés megkötéséhez a jogi személyek, társaságok,
mint közszolgáltatást igénybe vev´ók,
kötelesek a nevüket, adószámukat,
cégbírósági bejegyzésük számát, a
közszolgáltatás igénybevételének helyét, valamint a számlázási és postázási címüket a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.
(4) A Szolgáltató a személyes adatok kezelése során köteles a személyes adatok
védelmér´ól és a közérdek´ú adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.
rendelkezéseinek megfelel´óen eljárni.
(5) A (4) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles:
a) megteremteni az adatkezelés személyi
és tárgyi feltételeit,
b) gondoskodni az adatok biztonságáról,
c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek.
5. § (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefügg´óen az ingatlantulajdonos személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és m´úködtetése.
(2) A Szolgáltató az ingatlantulajdonos
személyes adatait - az adatok tárolása
kivételével - a szerz´ódéses viszony létrejöttét´ól annak megsz´únéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megsz´únését követ´óen a Szolgáltató a kezelt adatokat
köteles megsemmisíteni.
(3) A Szolgáltató a feladatának ellátása
érdekében nyilvántartott adatokat - a
település jegyz´ójének kivételével harmadik félnek nem adhatja ki.
3. A közszolgáltatás ellátásának rendje,
a szolgáltatási szerz´ódés különös
tartalmi elemei
6. § (1) A THF szállítása az erre a célra
készített különleges rendeltetés´ú, zárt
rendszer´ú, gépi üzemeltetés´ú, csepegést,
valamint b´úz- és szaghatást kizáró eszközzel, a környezet veszélyeztetését és
szennyezését kizáró módon végezhet´ó.
(2) A közszolgáltatás teljesítéséb´ól ered´ó
szennyezés esetén a begy´újtést végz´ó
Szolgáltató köteles a hulladék eltakarításáról, a terület szennyez´ódésmentesítésér´ól, a kárelhárításról, valamint
az eredeti környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni.
4. Az ingatlantulajdonosok és a Szolgáltató jogai és kötelezettségei
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7. § A Szolgáltató köteles:
a) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat
ellátó szervezetet fenntartani,
b) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszert vezetni,
c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges
mennyiség´ú és min´óség´ú járm´úvel, géppel, eszközzel, berendezéssel rendelkezni, valamint a szükséges létszámú és
képzettség´ú szakembert alkalmazni.
8. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az
ingatlanán keletkez´ó, vagy onnan származó, az ideiglenes tárolásra szolgáló
(közm´úpótló) létesítmények, berendezések ürítéséb´ól származó, illetve közm´úhálózatba nem vezetett TFH-t - a külön
jogszabályban meghatározott m´úszaki
és közegészségügyi el´óírások, illetve az
ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági el´óírások szerint - gy´újteni.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1)
bekezdés szerint gy´újtött TFH tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni,
a TFH-t a jelen rendelet 1. § (3) bekezdésében megjelölt Szolgáltatónak átadni és részére a közszolgáltatási díjat
megfizetni.
(3) Az ingatlantulajdonos a TFH elszállítását arra jogosulatlan személlyel nem
végeztetheti.
(4) A lakossági TFH elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a Szolgáltatónál
megrendelni, melynek a Szolgáltató köteles 3 munkanapon belül eleget tenni.
(5) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges
feltételeket biztosítani.
5. A közszolgáltatási szerz´ódés létrejötte, tartalmi elemei
9. § (1) A helyi kötelez´ó közszolgáltatásra
vonatkozó közszolgáltatási szerz´ódés
létrejön:
a) a Szolgáltatónak a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási
készségének bizonyításával. és a közszolgáltatás els´ó igénybevételével vagy
b) a közszolgáltatás igénybevételére irányuló szerz´ódés írásba foglalásával.
(2) A közszolgáltatási szerz´ódés tartalmi
elemei:
a) a felek megnevezése és
aa) magánszemély esetében a közszolgáltatást igénybe vev´ó 4. § (2) bekezdésében meghatározott azonosító adatai,
(amennyiben a közszolgáltatást igénybe vev´ó nem tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlantulajdonos
megnevezése és azonosító adatai is),
ab) gazdálkodó szervezetek esetében a
közszolgáltatást igénybe vev´ó 4. § (3)
bekezdésében meghatározott azonosító adatai.
b) a szerz´ódés tárgya,
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c) a közszolgáltatás megkezdésének id´ópontja, a szerz´ódés id´óbeli hatálya,
d) a közszolgáltatás díja,
e) a közszolgáltatási díj megállapításának,
számlázásnak és megfizetésének módja,
f) a közszolgáltatás teljesítésének feltétele,
g) egyéb, a szerz´ód´ó felek által lényegesnek tartott feltételek.
(3)A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a
Szolgáltató az ingatlantulajdonost - a
változás bekövetkezte el´ótt 15 nappal
- írásban, vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni.
10. § Amennyiben az ingatlan tulajdonosi,
használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új tulajdonos, vagy
használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét
15 napon belül írásban bejelenteni a
Szolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidej´úleg az új tulajdonos és a
Szolgáltató között a közszolgáltatási
szerz´ódés létrejön.
6. A közszolgáltatás díja
11. § (1) A TFH szállításba bekapcsolt ingatlantulajdonosok a közszolgáltatásért
a Szolgáltató által utólag megküldött
számla alapján díjat kötelesek fizetni.
(2) A Szolgáltatót megillet´ó közszolgáltatási díj a Vgtv. 44/D. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével
kéttényez´ós. A díj legmagasabb mértékét külön rendelet állapítja meg.
12. § (1) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszer´úségével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Szolgáltatónál kifogást emelhet, melynek a számla kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó
hatálya nincs.
(2) Az írásban tett kifogásra a Szolgáltató
30 napon belül írásban köteles válaszolni. Ha a Szolgáltató a túlszámlázással
egyetért, a túlszámlázott összeget 15 napon belül köteles visszafizetni.
(3) Az ingatlantulajdonost terhel´ó hulladékkezelési közszolgáltatás díjának
hátraléka adók módjára behajtható
köztartozás. A közszolgáltatási díj hátralékának kezelésére a Vgtv. 44/E. §ában foglaltak az irányadók.
7. Hatálybalépés
13. § A rendelet a kihirdetés napján lép
hatályba.
8. Jogharmonizációs záradék
14. § E rendelet a bels´ó piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és
a Tanács 2006/123/EK irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
Heged´ús Ferenc
dr. Varga Tibor
polgármester
jegyz´ó
A rendelet kihirdetve: 2015. március 31.

Határozat
Balassagyarmati és Rétsági Járás területén lév´ó valamennyi település közigazgatási területére rókák veszettség
elleni orális immunizálása miatt
2015. 03. 31- 2015. 04. 21-ig
terjed´ó id´ószakra
ebzárlatot és legeltetési tilalmat
rendelek el.
Az ebzárlat tartama alatt:
— tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illet´óleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más
állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mell´ózni lehet, ha
azok onnan ki nem szökhetnek;
— kutyát tartási helyér´ól csak pórázon
vezetve és szájkosárral szabad kivinni;
— a település területér´ól kizárólag érvényes veszettség elleni véd´óoltással
rendelkez´ó kutyát vagy macskát és
csak a hatósági állatorvos kedvez´ó
eredmény´ú vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
Az érvényes veszettség elleni véd´óoltással
rendelkez´ó vadászebek, a fegyveres er´ók és
fegyveres testületek ebei, a katasztrófament´ó ebek, a segít´ó és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezet´ó ebek
rendeltetési céljuknak megfelel´ó használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.
A legel´ó állatokat tilos közös legel´óre
hajtani!
Jelen határozat ellen, annak közlését´ól
számított 15 napon belül a Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
megyei igazgató f´óállatorvosának címzett
(3100 Salgótarján, Baglyasi u. 2.), de hatóságomhoz (Balassagyarmati Járási Hivatal Állategészségügyi és Élelmiszer-ellen´órz´ó Hivatala, 2660 Balassagyarmat,
Mártírok útja 78.) 2 példányban benyújtott, illetékmentes fellebbezésnek van helye. A fellebbezés elektronikus úton történ´ó benyújtására nincs lehet´óség.

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,
matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´óségi
munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 16.
Telefon: (35)351-155, (30)9-607-683
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A Jégkirályn´ó Rétságon
A Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár Színpadán
Andersen egyik sokak által kedvelt m´úvének feldolgozása ez az el´óadás, mely az
igaz barátságról, kitartásról, küzdelemr´ól
és a feltétel nélküli szeretetr´ól tesz tanúbizonyságot. Gerda és Kay testvérien jó pajtások. Egy szép ´ószi napon Kay hirtelen a
szívéhez kap és ett´ól a pillanattól furcsán
megváltozik benne a világ. Szemébe a
Jégkirályn´ó manói által összetört tükör
egy szilánkja kerül. Kay innent´ól kezdve
mindenben és mindenkiben csak a rosszat
látja. Gerdát is, és barátait is, kegyetlen
tréfái tárgyává teszi. Amikor a téli szánkó-

zás közben megjelenik maga a Jégkirályn´ó, Kay habozás nélkül követi ´ót annak
palotájába. Gerda elindul, hogy megkeresse barátját. Útközben találkozik a Három Évszak Asszonyával, a Királykisaszszonnyal – aki nekiajándékozza a hintóját
– a zsiványokkal – akik elveszik T´óle azt,
és számtalan megpróbáltatáson megy keresztül, míg elérkezik a Lapp Asszony birodalmába. A kietlen, hideg vidéken él´ó
varázslóasszony már várja Gerdát. Rénszarvasa segítségével elrepíti a kislányt a
Jégkirályn´ó palotájához. Gerda belép a

trónterembe és megpillantja Kayt. Küldetését teljesítette: “Én nem török hatalmadra Királyn´ó, hiszen a hatalom egyedül neked a fontos. Én Kay-t viszem magammal,
hiszen nekem meg ´ó a fontos. Szívem melegével felolvasztom jégbezárt hatalmadat” Az el´óadást klasszikus- és mai hangvétel´ú zene kíséretével oldották meg az
el´óadók. A látvány magáért beszélt. A
szakemberek nem szokványos elemekkel
oldották meg a feladatot, minden gyerek
és feln´ótt örömére. A színházteremben
csillogó szemmel drukkoltak a kicsik a
f´óh´ósnek, természetesen sokszor hangosan bíztatva ´ót. A teltházas el´óadás után
mindenki élményekkel telve, jókedv´úen
tért haza.

Közös érdekünk az Ipoly jó állapotban tartása
2012-ben kezd´ódött meg az Ipoly vízgy´újt´ójének egy jelent´ós környezetvédelmi projektje, melynek címe: “Az EU Víz
Keretirányelv végrehajtása érdekében
szükséges intézkedések összehangolása
az Ipoly vízgy´újt´ójén (JICM)”. A projekt
a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttm´úködési Program keretén
belül, az Európai Területi Együttm´úködési
Program részeként valósul meg.
A határon átnyúló környezetvédelmi
projekt hozzájárul ahhoz, hogy az Ipoly
folyó, valamint annak magyar és szlovák
vízgy´újt´ó területén minden víztest jó állapotba kerüljön. Ennek érdekében a magyar és szlovák szakemberek egyeztetik a
két országban korábban külön-külön kidolgozott célokat és terveket, közösen
vizsgálják meg a határ környezetében található ivóvízbázisokat, és közös szennyvízkezelési koncepciót dolgoznak ki.
A határon átnyúló projekt vezet´ó partnere a Nemzeti Környezetügyi Intézet
(NeKI, Budapest), a határon túli partner a
Szlovák Vízügyi Kutató Intézet (VÚVH,
Pozsony). Küls´ó szakért´óként a KSZI
Környezetvédelmi Szakért´ói Iroda Kft.,
valamint szakterületi alvállalkozók vesznek részt a projektben. A magyar oldali
résztvev´ók 2015. január 22-én társadalmi
fórumot tartottak Rétságon, annak érdekében, hogy az érintett önkormányzatokat, a
helyi környezetvédelmi szervezeteket és a
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lakosságot is megismertessék a projekttel,
és annak eredményeivel.
A fórumon a szakért´ók ismertették a
csatornázás és szennyvíztisztítás jelenlegi
helyzetét a területen. Kiderült, hogy a települések többségén a csatornahálózat kiépült, tehát a keletkez´ó szennyvíz nem
szennyezi a települések alatti talajt, talajvizet. Ugyanakkor a szennyvíztisztító telepekr´ól a patakokba kerül´ó tisztított
szennyvíz gyakran rontja a patak vízmin´óségét, veszélyezteti annak él´óvilágát. A
csatornahálózatok sok es´óvizet is a
szennyvíztisztítókra vezetnek, ez drágítja
a telepek üzemeltetését, és rontja azok
tisztítási hatásfokát. Több esetben a csatornahálózat túlméretezett: ritkában lakott, vagy üdül´ó területeket is lefed, ahol
nem keletkezik annyi szennyvíz, hogy az
id´óben eljusson a telepre. A pangó
szennyvíz b´úzhatással is jár, és szintén
rontja a tisztító hatékonyságát.
A környezet védelme érdekében a
szakért´ók a következ´óket javasolják: Meg
kell oldani, hogy az es´óvíz ne juthasson
be a szennyvíz csatornába. Azokon a területeken, ahol kiépült a csatorna, a rákötést
teljessé kell tenni. A nem csatornázott területeken házankénti egyedi szennyvízkezel´óket kell építeni. Ahol a környezet sérülékeny, pl. vízm´úkutak vannak a településen, ott csatornahálózatot kell kialakítani; ahol a tisztítótelep rontja a patakok

vízmin´óségét, javítani kell a telep m´úködését, vagy a tisztított szennyvíznek kell
más elhelyezést biztosítani, például energiaültetvényen lehet elszikkasztani.
A projekt fontos része a vízbázisvédelem, mely egy felszín alatti (Per´ócsényTésa vízbázis) és egy felszíni (Komravölgyi tározó) ivóvízbázisra terjed ki.
Mindkét vízbázis vízmin´ósége függ a határon túli hatásoktól, valamint az Ipoly,
mint határfolyó állapotától. A munka arra
irányul, hogy mind a hazai, mind a szlovák hidrogeológiai viszonyokat, a vízfolyások állapotát megismerjük, a jelent´ós
hatásokat azonosítsuk, és együttm´úködés
keretében közösen biztosítsuk az ivóvízbázisok megfelel´óen jó állapotát.
További információ a projektr´ól az
alábbi háromnyelv´ú honlapon érhet´ó el:
http://jicm.eu/
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Zenés, m´úsoros N´ónapi köszöntés
A Hunyadi János Nyugállományúak Klubjában
Mindkét nyugdíjas klub rendszeresen
tart összejöveteleket a m´úvel´ódési központban. A Hunyadi János Nyugállományúak Klubja március 21-én tartotta tavaszköszönt´ójét, és egyben N´ók Napja al-

kalmából a hölgyeknek virágot adott át
Heged´ús Ferenc polgármester és Varga
Dávid Géza képvisel´ó. A vacsoránál a férfiak voltak azok, akik gálánsan kiszolgálták klubtársn´óiket. Sass István és Makkai

Az Országgy´úlés alelnöke Rétságon
Sneider Tamás, országgy´úlési képvisel´ó, a Jobbik frakcióvezet´ó-helyettese
Sneider Tamás 2007-ben lett tagja a
Jobbik Magyarországért Mozgalomnak. Ugyanebben az évben az egri szervezet elnökévé választották. 2009 tavaszán a megalakult Heves Megyei Választmány megyei elnökké választotta.
2009 ´ószén a
Jobbik Országos
Kongresszusán
országos alelnökké választották. A
2010. évi országgy´úlési választáson pártja országos
listájáról
szerzett mandátumot. Jelenleg a
Népjóléti Bizottság tagja. A Jobbik helyi
szervezete lakossági fórumra hívta a rétsági érdekl´ód´óket, hogy minél jobban
megismerhessék mint embert, mint képvisel´ót, és mint az Országgy´úlés alelnökét.
A rendezvényre a m´úvel´ódési központ kiállító termében került sor. A találkozón
részt vett Gácsi Péter, a Nógrád Megyei
Önkormányzat tagja, a párt megyei szervez´óje is. Dukony Zsolt, a Jobbik helyi
szervezetének vezet´óje köszöntötte a
résztvev´óket és bemutatta a megjelenteket. Ezek után Sneider Tamás a Parlament
alelnöke tartott tájékoztató el´óadást. Mondanivalójának lényege a megélhetés, a
rend és az elszámoltatás körüli problémák
voltak. Elmondta, hogy szándékuk a vidék
munkalehet´óségein javítani, újra megte-

remteni azt, amit a mez´ógazdaság fejlesztésével meg lehetne valósítani, a bányák
újramegnyitása, ami sok embernek jelentene tisztes megélhetést is, a rendteremtés
ügyében a b´únügyi helyzet feloszlatásának megoldása, ami az el´óadó szerint nem
hogy javult, hanem egyes településeken
már - már kezelhetetlen. A megoldást helyi csend´órség felállításában és m´úködte-

Józsefné egy - egy szép verssel köszöntötte a jelenlév´óket. A Romhányi Dalárda
színvonalas el´óadása után a klubtagok
voltak azok, akik szórakoztatták egymást.
Színes, vidám m´úsor kerekedett, hallhattunk itt dalokat, verseket, és láthattunk cigánytáncot és humoros jelenetet. A m´úsor
után megszólalt a zene, mindenki kedvére
táncolhatott.

tésében látja. A jöv´óbeni változtatások miatt szeretnék az eddigi kormányok korrupciógyanús ügyeit, a jelenlegi kormányzás
gazdasági ellentmondásait elkerülni.
Olyan törvények megalkotását ígérték,
amelyek elejét vennék minden jogtalan gazdagodásnak, gazdálkodásnak. Ehhez hozzátette, hogy, ahhoz, hogy ezek megvalósíthatóak legyenek az szükséges, hogy a Jobbik
kormányzati pozícióba kerüljön. Az el´óadás
után a megjelentek nagyon sok kérdést intéztek az alelnök úrhoz, aki minden kérdésre
meggy´óz´ódése szerint válaszolt.

Zöldhulladék gy´újtés Rétságon
A Zöld Híd Régió Kft-t´ól kapott információk alapján ezúton tájékoztatjuk a rétsági
lakosokat a zöldhulladék gy´újtéssel kapcsolatban az alábbi fontos adatokról.
Tisztelt Rétsági Lakosok!
Az ingatlan tulajdonosok biológiailag
lebomló anyagból készült zöldhulladék
gy´újt´ó zsákokban gy´újthetik a kisebb
mennyiség´ú komposztálható zöldhulladékokat. A zöldhulladékok közé különösen
a f´úfélék, falevelek, fás és lágyszárú kerti
növények és azok részei, gallyak, ágak
maximum 60 mm vastagságig sorolhatóak. A zsákokat 40 Ft + Áfa áron vásárolhatják meg az alábbi helyszínen: 2651
Rétság, Rákóczi út 29. Paletta Trade Kft.
(Sipos bolt). Egy szállítási nap alkalmával
maximum 10 db zöldhulladékot tartalmazó zsák helyezhet´ó ki ingatlanonként!
Társaságunk kizárólag az ebben a zsákban
kihelyezett zöldhulladékot szállítja el.
2015. évi zöldhulladék gy´újtési rend tervezett id´ópontjai április 3-tól minden pá-

ros héten csütörtökön. Tehát:
2015. április 16. csütörtök
2015. április 30. csütörtök
2015. május 14. csütörtök
2015. május 28. csütörtök
2015. június 11. csütörtök
2015. június 25. csütörtök
2015. július 9. csütörtök
stb. kéthetenként október végéig.
További információt a www.zoldhid.hu weboldalon találnak.
Köszönjük együttm´úködésüket!
Felhívjuk a helyben lakók, ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy közterületre más
módon zöld hulladék nem helyezhet´ó el!
Azt a Városüzemeltetési Csoportnak
nincs lehet´ósége elszállítani! Kérjük ezért
éljenek a szolgáltató által felkínált lehet´óséggel, vagy a komposztálással, nagyobb
mennyiség vagy méretnél a már száraz
hulladék helyi rendeletnek megfelel´ó égetésével.
Polgármesteri Hivatal
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Rétsági kalauz

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´úvel´ódési központban

Programajánló
Április 22-ig megtekinthet´ó
a m´úvel´ódési központ aulájában
El´ótéri fotókiállítás a
Víz Világnapja alkalmából
Válogatás Katona Pál felvételeib´ól

Április 24. péntek 17.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
az általános iskola
jótékonysági gálája
Április 28. kedd, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Lakossági fórum

El´ózetes
Április 4. szombat, 20.00 órától
a m´úvel´ódési központ aulájában
Húsvéti bál
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
szervezésében
Zene: Gipsy Night Trió
Belép´ódíj: 1.000 Ft/f´ó
Április 8. szerda, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központ nyelvi laborjában
Egyeztet´ó megbeszélés
a majálissal kapcsolatban
Mindenkit szeretettel várunk!
Április 10. péntek, 19.00 órától
a m´úvel´ódési központ aulájában és
színháztermében
A népzenét´ól a világzenéig
címmel tart koncertet Escargoz világzenei és a Tatros népzenei együttes
A komplex program keretében: hangszerbemutató, koncert, táncház
Belép´ó: 1.200 Ft, gyermekeknek 600 Ft
Április 11. szombat, 15.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
A Költészet Napja
Spangár-díj átadása, Spangár antológia bemutatása
Közrem´úködnek: Egry Gábor, Drexler
Tamás, Kelemen Ágnes, Krasznai
Gyula, Mez´ófi Zsófia, Pekáryné
Mindszenti Csilla, Varga Nándorné,
valamint Jóni Anita népdalénekes
Április 21. kedd
a m´úvel´ódési központban
“Nyugdíjas klubnap”
16.00 órától: Egészségügyi sz´úrés
18.00 órától: El´óadás. Téma: Betegjog
Április 22. szerda, 17.30 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Kerepl´ós népdalénekl´ó verseny
Április 23. csütörtök, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központ kiállító termében ill. az aulában
a Föld Napja alkalmából
Lengyel László el´óadása és fotókiállítása
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Május 1. péntek
a Hunyadi ligetben
Majális
Délel´ótt: F´óz´óverseny - Háziasszony:
Varga Iza
Délután: Színpadi programok: Slágercsokor Varga Iza, Józsa Tamara és
Sterl Alexandra tolmácsolásában, Judo, hastánc, néptánc, moderntánc bemutatók, Bács Miklós - stand up,
Rozsda koncert
Május 7. csütörtök, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központ galériájában
“Az én iskolám” c. program keretében
Németh Árpád fest´óm´úvész
kiállításának megnyitása
Közrem´úködnek: Bene Annamária és
Zvolenszky Levente fuvolán
Megnyitja: Mocsári Gergely a rendezvény házigazdája
Május 9. szombat 11.00 órától
az általános iskolánál és a m´úvel´ódési
központban
“Az én iskolám”
55 éves a középfokú oktatás Rétságon
Tábla-avatás, ünnepi m´úsor,
állófogadás
Május 16. szombat
a m´úvel´ódési központban
Kistérségi Katonai találkozó
Május 16. szombat, egész nap
a Sportkombinát területén
III. Extrém Nap

Nyitva tartás
Könyvtár:
Hétf´ó:
11.00-16.00
Kedd-péntek
9.00-18.00
Szombat:
13.00-17.00
M´úvel´ódési Központ:
Hétf´ó-csütörtök:
08.00-20.00
Péntek:
08.00-21.00
Szombat:
17.00-21.00
Rendezvények esetén ett´ól eltér´ó id´ópontban.

Kedd:
Kerepl´ó Néptánc Együttes Minden kedden és csütörtökön 15.30-18.00 óráig.
Vezeti: Simon Katalin
Zubaidah Hastánccsoport Minden kedden
és csütörtökön 18.00 órától. Vezeti:
Sz´óke Johanna
Szerda:
High Voltage Crew (Popping/Dubstep)
Minden szerdán 16.30 órától. Vezeti:
Szeri György
Csütörtök:
´Ószirózsa Tánccsoport Minden csütörtökön, 14.00 órától
Kerepl´ó Néptánc Együttes Minden kedden és csütörtökön 15.30-18.00 óráig.
Vezeti: Simon Katalin
T´úzzománc Kör Minden csütörtökön
16.30 órától. Vezeti: F. Nógrádi Ildikó
Zubaidah Hastánccsoport Minden kedden
és csütörtökön 18.00 órától. Vezeti:
Sz´óke Johanna
Péntek:
Zúgófa Néptánc Együttes Minden pénteken
19.00 órától. Vezeti: Simon Katalin

rtv.retsag.net
Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktuális információkkal.
RTV m´úsora - április
Április 14. kedd 18:00
Kistérségi Krónika
Óvodások jótékonysági gálaestje, 2015
Ismétlés:
Április 14. 21:00
Április 15. - 16. 18:00 és 21:00
Április 18. - 19. 10:00 és 16:00
Április 17. péntek 15:55
Él´ó közvetítés a képvisel´ó-testületi
ülésr´ól
Április 27. hétf´ó 18:00
Híradó
18:30 Hoppedré Professzor 7. és 8. rész
Ismétlések:
Április 27. 21:00
Április 29. - Május 1. 18:00 és 21:00
Május 2. - 3. 10:00
Április 28. kedd 17:55
Él´ó közvetítés a lakossági fórumról

HANGADÓ

Felhívás
55 éves
a középfokú oktatás Rétságon
Az elmúlt 55 év alatt Romhányban vagy
Rétságon, nappali vagy esti tagozaton
érettségizettek találkozója.
2015. május 9. (szombat)
Program:
09:45: Romhány– emléktábla avatás
a Prónay kastélynál
11:00: Rétság: M´úvel´ódési Központ: az
55 év alatt érettségizettek és tanáraik
nagy találkozója
— a középiskola volt és a jelenlegi tanárainak köszönt´ó m´úsora,
— megszólított megemlékez´ók:
Romhány és Rétság polgármesterei,
a középiskola volt és jelen vezet´ói, az
intézmény volt diákjai
— Tanár-diák fórum,
— Németh Árpád fest´óm´úvész, az intézmény volt tanára kiállításának megtekintése,
— Emléktábla avatása a volt gimnázium
épületénél
Szeretettel hívunk és várunk minden érintettet.
Az esemény hírét add tovább, szervezd osztályodat, legyél további szervez´ó,
csatlakozz a Rétsági Gimnázium Facebook oldalához.
Süteménnyel, itallal járulhatsz hozzá a
“Terülj asztalhoz”.
A rendezvény alatt büfé (kávé, üdít´ó)
a helyszínen, ebéd lehet´óség a ZULU étteremben Rétságon (0620/394-7834)
Tisztelettel a szervez´ók:
Mocsári Gergely Terman István
30/233-2794
30/650-9881

Fénymásolási lehet´óség
A Városi M´úvel´ódési
Központban, a Könyvtárban
A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig
kicsinyítéssel, nagyítással.
A/4-as oldal 30 Ft (ÁFA-val)
A/3-as oldal 60 Ft (ÁFA-val)

Szolgáltatási ajánlat
A m´úvel´ódési központ megszépült aulája
bérbe vehet´ó céges programokra, lakodalmakra, családi és egyéb társas rendezvényekre. Igény szerint a vendéglátásban,
dekorációs munkákban segítséget nyújtunk.
Részletes felvilágosítás a m´úvel´ódési központ irodájában, illetve a 35/350-785-ös telefonszámon állunk rendelkezésére.

2015. ÁPRILIS

Nyugdíjasoknak a nyugdíjról
Március 25-én 17 órai kezdettel a városi
tévében, a Hangadóban, szórólapokon,
illetve a Nógrád Megyei Hírlap címlapján hirdettük meg újabb fórumunkat,
amelynek témája “Változások a nyugellátásban”.
A fórum el´ótt a nap folyamán tovább
folytattuk az Egészségfejleszt´ó Iroda
(EFI) által már megkezdett egészségsz´úrést. Ennek keretében 26 f´ónek
csonts´úr´úségvizsgálatot hajtottak végre.
Bár a vizsgálat nem klinikai körülmények
között történt, de annak eredménye a vizsgálatot végz´ó szerint is legalább 95%-os
megbízhatóságot ér el. Több személy esetében is az eredmények ismeretében további vizsgálatot javasoltak.
Külön kiemelésre került, hogy minden
érdekl´ód´ót, nemcsak a nyugdíjasokat szívesen várjuk. Sajnos csak nyugdíjasok
jöttek el. Közvetlen a nyugdíj el´ótt állók
nem mutattak érdekl´ódést, a közép és fiatal korosztály pedig azt mondta, hogy még
messze vannak a nyugdíjtól és nekik különben sem lesz már nyugdíj.
Az el´óadó – Istvánné Bérczes Ágnes,
a Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Balassagyarmati Nyugdíjmegállapítási Osztály Vezet´óje
–, mindenkit közérthet´óen tájékoztatott az
utóbbi 2 év változásairól (2 éve is ´ó volt
a vendégünk), majd pedig a megjelentek

kérdések sokaságával ostromolták ´ót.
Minden érdekl´ód´ó megnyugtató választ
kapott a kérdésére és a megjelent 24 f´ób´ól
legalább 15 f´ó ennek eredményeképpen
pozitív pénzbeli nyugdíjkorrekcióra is
számíthat a jöv´óben. Úgy érzem az ezen
kérdésben érintettek bánhatják, hogy nem
voltak jelen a fórumon.
Fórumsorozatunk befejez´ó részét április 21-én 18 órai kezdettel a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtárban a “Betegjogokról” kaphatnak tájékoztatást az
ezen a területen hosszabb ideje dolgozó
szakembert´ól.
Természetesen a fórum el´ótt tovább
folytatjuk az egészségsz´úrést.
A vezet´óség nevében a rendezvényünkre minden érdekl´ód´ót szeretettel várunk!
Kotroczó Balázs
Városi Nyugdíjas Klub Elnök

“Ha újra születnék, újra pásztor lennék”
Eltávozott közülünk Pál Pista bácsi, az utolsó nógrádi dudás
97 éves korában elhagyott bennünket
Pál Pista bácsi, az utolsó nógrádi dudás,
aki furulya és duda játékával mindig
elb´úvölte közönségét, és a szakembereket egyaránt.
Legyen az feln´ótt, vagy
gyerek, egyszer´ú, vagy tanult
ember, sokan ismerték ´Ót és
szerették országszerte. Mesemondásával, éneklésével és
saját készítés´ú hangszereinek
dallamaival a rétsági kulturális programokat is színesebbé,
felejthetetlenné tette. Nagyon
sokat tudott a természetr´ól, a
gyógynövényekr´ól, a gyógyító teákról,
melyekhez maga szedte az alapanyagot,
és kúrálta, gyógyította saját magát is. Kétbodonyban született 1919-ben, mint a helyi pásztor fia, és gyerekként már nem
csak furulyázott és dudált, hanem saját
maga készítette hangszereit is. 1939-ben
megn´ósült és Tereskére költözött, ahol
folytatta a pásztorkodást, a természetet

mindig tisztelte, szerette. Ugyanúgy, mint
az édesapja, ´Ó is igyekezett, hogy átadja
utódainak ezt a szeretetet. Sikerült a szegény pásztornak az, amire mindig is vágyott. Átadta tudását, mindenki megismerhette mérhetetlen
természet szeretetét nem csak
sz´úk otthona környékén, hanem ország- és világszerte. Az
örömmel, szeretettel átadott
tapasztalatok sokunknak okoztak olyan élményt, ami egyedülálló, felejthetetlen. A felvételek alapján még a jöv´ó
nemzedék számára is példát
mutat, mivel ránk hagyta mindazt, amit
elmondhatott, elénekelhetett és eljátszhatott hangszerein. Legyen példa mindanynyiunk el´ótt, mert egy egyszer´ú emberb´ól
lett legenda a kultúra területén, aki nem
csak mint a népm´úvészet mestere, a Magyar Kultúra Lovagja, hanem az emberszeretete, a világ szeretete tette ´Ót naggyá
és feledhetetlenné.
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HANGADÓ

Jótékony célú óvodai rendezvény
2015. március 20-án pénteken lázas készül´ódés volt a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár aulájában és színháztermében.
Az aulában nagyon finom illatok terjengtek, mivel a szül´ók, nagyszül´ók sok
süteményt hoztak, ezek árát is felajánlották az óvodának. A színházteremben gyülekeztek a néz´ók, hozzátartozók és barátok. Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezet´ót´ól megtudtuk, hogy a jótékonysági rendezvényen befolyt összeget az óvoda udvarán kiépítend´ó kerékpáros, rolleres gyakorlóút megépítésére fordítják. Ez lehet´óvé teszi, hogy a gyerekek már ilyen kiskorban elsajátítsák a közlekedés szabályait. A rendezvény védnöke Heged´ús Ferenc

polgármester volt, aki köszöntötte a megjelenteket, és minden szerepl´ónek és felkészít´ónek megköszönte a munkáját. A
rendezvény programja nagyon színes volt,
felléptek a helyi óvodás csoportok, az óvó
nénik, a Rétsági Vöröskeresztes csoport,
a Városi Nyugdíjas Klub ´Ószirózsa tánccsoportja, Simon Katalin népdalénekes, a
Csillagvirág Tánccsoport, a Zubaidah
Hastánccsoport és Takács Pamela, aki hegedült. A produkciók után a Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület tagjai meglepetéssel szolgáltak a kicsiknek, mivel minden óvodást megajándékoztak egy szép
nagy lufival. A közönség hálás volt a szép
m´úsorért, és mindenki egy szép emlékkel
térhetett haza.

Óvodai beiratkozás
A 2015/2016. nevelési évre
A Rétsági Napközi Otthonos Óvoda beiratkozást hirdet a 2015/2016-os nevelési
évre. Azok a gyermekek iratkozhatnak be
az óvodába, akik 2015. szeptember 01. és
2016. augusztus 31. között töltik be a 3.
életévüket.
Azoknak a gyermekeknek is be kell
iratkozniuk, akik 2015. augusztus 31.-ig
3. 4. vagy 5. évüket betöltötték, és eddig
nem iratkoztak be.
Felhívom a szül´ók figyelmét, az a
gyermek, aki 2015. évben tölti be 5. életévét, köteles legalább napi 4 órát óvodai
nevelésben részt venni.
A beiratkozáshoz szükséges:
— a gyermek lakcím kártyája,
— TAJ kártyája,
— születési anyakönyve
— a szül´ó személyi igazolványa
— a szül´ó lakcímkártyája
A beiratkozás ideje: 2015. április 14.
15. 16. délel´ótt 8-12-óráig.
Az óvodai beiratkozás szabályait a
nemzeti köznevelésr´ól szóló 2011. évi
CXC. törvény tartalmazza.
A beiratkozás helye: Napközi Otthonos Óvoda (Rétság, Mikszáth út 6.) Kérjük az id´ópontok pontos betartását!
dr. Varga Tibor jegyz´ó

Hirdessen a Hangadóban!
Lakossági apróhirdetések közzététele 100
bet´úig 300 Ft. Ugyanebben a díjban szerepel, hogy a Hangadó digitális változata
megjelenik a városi honlapokon is.

Legyen a munkatársunk!

Eboltás
Ebek összevezetéses veszettség elleni kötelez´ó oltása!
Az oltás ideje: 2015.04.11. 9 órától 11 Szükség esetén a 164/2008 FVM rendeóráig. A pótoltás ideje: 2015.05.09. 9 letnek megfelel´ó új típusú oltási könyv ára
órától 10 óráig. Helyszín: Zrínyi utcai 500 Ft, mikrochip 3.500 Ft.
kisparkoló. Minden eb oltása 3 hónapos
Kérhet´ó e napon a tartási helyen törtékortól kötelez´ó veszettség ellen!
n´ó eboltás is 500 Ft felár ellenében a köA véd´óoltás díja: 3500 Ft, amely tar- vetkez´ó telefonszámon: 06-20 915 1207
talmazza a féreghajtó tabletták árát is.
Dr. Görgey János állatorvos

Tisztelt Olvasóink!
Újságunkat színesítend´ó azt szeretnénk,
ha minél többen vállalkoznának arra,
hogy kisebb-nagyobb írásaikkal jelentkeznének a Hangadó hasábjain. A szerkesztés során egyetlen rendez´óelvet tartunk fontosnak magunk számára, mégpedig azt, hogy az írások Rétságról szóljanak, az itt él´ók számára íródjanak. Tájékoztatásul közöljük: lapzárta minden hónap 20-án. Ha tehát kedvet érez arra, hogy
egy-egy téma megírásával gazdagítsa a
Hangadó számait, ragadjon tollat!
Legyen a munkatársunk!

Hangadó – Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan.
Kiadja a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/350-785
Felel´ós kiadó: Varga Nándorné igazgatóhelyettes.
Felel´ós szerkeszt´ó: Varga Nándorné
Nem kért kéziratokat nem ´órzünk meg és nem küldünk vissza! Programajánlóban a m´úsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A lap levélcíme: 2651 Rétság, Pf.: 24. Készült Rétságon a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. nyomdájában.
Felel´ós vezet´ó: Pál György. Lapterv és tipográfia Girasek Károly munkája. ISSN 1216–2914.
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