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Államalapító Szent István ünnepe - augusztus 20.
Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnep-
nap: Szent István király napja, a keresztény magyar
államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonossá-
gának emléknapja. Uralkodása idején I. István még
augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta
ünneppé, ekkorra hívta össze Fehérvárra a királyi
tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén a beteg
király azon a napon ajánlotta fel az országot Sz´́uz
Máriának, s 1038-ban ´́o maga is azon a napon halt
meg. Az ünnepi dátumot Szent László király tette át
augusztus 20-ra, mert 1083-ban ezen a napon, VII.
Gergely pápa hozzájárulásával oltárra emeltette I.
István (illetve még abban az évben fia, Imre, vala-
mint Gellért püspök) relikviáit a székesfehérvári Ba-
zilikában, ami szentté avatásával volt egyenérték´́u.

Rétságon, a délel´́ott folyamán a katolikus
templomban a szentmise keretén belül köszönt´́ot
mondott Heged´́us Ferenc polgármester, a délutáni
programokra meghívta a jelenlév´́oket. Az este fo-
lyamán a Nagyparkolóban a Dunakanyar Fúvóse-
gyüttes el´́oadását hallgathattuk meg, akik az ünne-

pi hangulatot megalapozva, a polgármester úr
ünnepi beszédét vezették be. A köszönt´́o szavak
után a Theatrum Hungaricum színészgárdája
mutatta be “Az államalapító” cím´́u történelmi
játékot. Ennek az volt az érdekessége, hogy több
olyan neves személyiség szerepelt ebben az el´́o-
adásban, akiket az István, a király c. híres, Bu-
dapesten, a Királydombon bemutatott el´́oadáson
is láthattunk. Pels´́oczi László, aki akkor István
királyt játszotta, ´́O most nálunk Koppány szere-
pét kapta - mondta is, hogy “ így múlik el a világ
dics´́osége”, de szívesen vállalta ezt a szerepet is.
A program további részében a helyi csoportoké
volt a f´́oszerep, felléptek a nyugdíjas ´́Oszirózsa
Tánccsoport, a Zubaidah Hastánccsoport, a
High Voltage Crew. A salgótarjáni Hip-hop Bre-
ak Team Egyesület bemutatkozás után a Karancs
Old Boys szórakoztató szaxi-dixi mulatós m´́u-
sora következett. Este 10 órakor viszont elkez-
d´́odött a t´́uzijáték, ami valóban látványos, exk-
luzív elemekkel tarkított el´́oadás volt.
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Városházi tudósítások

Május
A májusi testületi ülésen Heged´́us Ferenc
polgármester úr igazolt távolléte miatt a
tanácskozást Mez´́ofi Zoltán alpolgármes-
ter úr vezette. A napirendi pontok megbe-
szélése és megszavazása után elkezd´́odött
az érdemi munka.

Az önkormányzat tulajdonában álló
közterületek használatáról és a haszná-
lat rendjér´́ol szóló rendelet
megalkotása, a többször módo-
sított 13/1995. (VIII.28.) ön-
kormányzati rendelet hatályon
kívül helyezése volt az els´́o na-
pirendi pont. Áprilisban a kép-
visel´́o-testület már tárgyalta ezt
a napirendi pontot, amikor az a javaslat
született, hogy a továbbiakban is vár-
nak javaslatokat a tervezettel kapcso-
latban. A beérkezett javaslatok átveze-
tésre kerültek a tervezetben, de ez még
mindig nem végleges, mivel társadalmi
véleményeztetésre is sor kerül, ezen ja-
vaslatok bekerülnek ebbe a rendelet-
tervezetbe, majd ezt követ´́oen újra tár-
gyalja ezt a témát a képvisel´́o-testület.
A rendelet-tervezetet a városházi tudó-
sítások témája után lehet megtekinteni.
Az önkormányzat Szervezeti és M´́ukö-
dési Szabályzatáról szóló rendelet mó-
dosításának kezdeményezése volt a
második napirendi pont. A gyakorlati
munka során folyamatosan merülnek
fel olyan helyzetek, amelyek igénylik
az elfogadott SZMSZ néhány pontjá-
nak módosítását. A javasolt módosítás
három területet érint. Függetlenül a tár-
gyalandó témáktól, minden bizottsági
tagot meg kell hívni a testületi ülésre.
A másik, hogy az el´́oterjeszt´́ok részér´́ol
a maximum 2 perces szóbeli kiegészí-
tés id´́otartama elégséges az esetleges új
információk közléséhez. Az el´́oterjesz-
tésben leírtakat nem kell megismételni.
A harmadik, hogy jelen SZMSZ-ben
nincsen szabályozás arra az esetre,
hogy amennyiben egy bizottsági tag
vagy a bizottság elnöke lemond, akkor
milyen id´́on belül kell ebben az ügyben
el´́oterjesztést benyújtania a polgármes-
ternek a Képvisel´́o-testület számára.
Az Mötv. szabályozza, de a rétsági
képvisel´́o-testület SZMSZ-e nem. Ezt
szabályozná a harmadik változás. El-
hangzott, hogy nem sokára ismét mó-
dosítani kell az SZMSZ-t, mert a Szo-
ciális Bizottságnak is kib´́ovült a jogkö-
re, illetve ha az el´́oz´́o napirendben tár-
gyalt rendelet hatályba lép, akkor szin-

tén hatáskörök módosítására lesz szük-
ség. A jegyz´́o úr a bizottsági ülésen tett
egy praktikus javaslatot, hogy a külön-
böz´́o bizottságok esetében nem kellene
részletezni az SZMSZ-ben a hatáskö-
röket, hanem csak utalni arra, hogy az
önkormányzat egyéb helyi rendeletei-
ben szabályozott hatáskörökkel rendel-
keznek a bizottságok. A rendelet-mó-
dosítást a Hangadóban közöljük.

A 2015. évi közbeszerzési terv
elfogadása volt a harmadik na-
pirendi pont. A jelenleg hatá-
lyos közbeszerzési törvény kö-
telezi az ajánlatkér´́oket, hogy
egy éves úgynevezett közbe-
szerzési tervet készítsenek az

adott évre tervezett közbeszerzéseik-
r´́ol. Ezt öt évig meg kell ´́orizni. A köz-
beszerzési terv nyilvános, melyet a vá-
ros honlapján hozzáférhet´́ové kell ten-
ni a következ´́o közbeszerzési terv köz-
zétételéig folyamatosan. A közbeszer-
zési terv nem vonja maga után az ab-
ban megadott közbeszerzésre vonatko-
zó eljárás lefolytatásának kötelezettsé-
gét. Az ajánlatkér´́o továbbá a közbe-
szerzési tervben nem szerepl´́o közbe-
szerzésre vagy a tervben foglaltakhoz
képest módosított közbeszerzésre vo-
natkozó eljárást is lefolytathatja, ha az
általa el´́ore nem látható okból el´́oállt
közbeszerzési igény, vagy egyéb válto-
zás merült fel, így a terv módosulhat.
A képvisel´́o-testület az alábbiak szerint
fogadja el a tervet, melynek tartalmaz-
nia kell: sorszám, tervezett szolgáltatás
megnevezése, közbeszerzés megkez-
désének tervezett id´́opontja, becsült ér-
téke (eFt). A Képvisel´́o-testület meg-
tárgyalta az önkormányzat 2015. évi
közbeszerzési tervét, azt az alábbiak
szerint elfogadja: 1. sorszám: az önkor-
mányzati konyha vállalkozásba adása,
közbeszerzés megkezdésének tervezett
id´́opontja: 2015. május, becsült értéke:
103.412 eFT.
Településrendezési eszközök felül-
vizsgálata: Az elmúlt id´́oszakban több-
ször esett szó a településrendezési esz-
közök szükségszer´́u felülvizsgálatának
esedékességér´́ol. Az elkészített telepü-
lésszerkezeti terv, valamint a Helyi
Építési Szabályzat elfogadására 2003.
évben került sor. Az idevonatkozó Kor-
mányrendeletben foglaltak alapján a
Képvisel´́o-testületnek a településszer-
kezeti tervet legalább 10 évente, a helyi
építési szabályzatot legalább 4 évente
át kell tekintenie, ellen´́oriznie kell, és

döntenie kell arról, hogy azt továbbra
is változatlan tartalommal alkalmazza,
módosítja vagy újat készít. A település-
rendezési eszközök elfogadása óta
több módosítási eljárás is volt (2007-
2008-2009), azonban ezek a módosítá-
sok mindig csak 1-1 kisebb területet
érint´́oen készültek, a szabályozás átfo-
gó vizsgálata nem történt meg. Ezek
átvezetésre kerültek, de olyan változta-
tások is, amelyek rendelettel nincsenek
alátámasztva, ezek gyakorlatilag így
érvénytelenek. Abban az esetben, ha a
Képvisel´́o-testület a településrendezési
eszköz bármilyen mérték´́u módosítása
mellett dönt, akkor megfelel´́o végzett-
ség´́u f´́oépítészt kell alkalmazni, a tele-
pülésrendezési eszközök kidolgozásá-
ra jogosultsággal rendelkez´́o tervez´́ot
kell ezzel megbízni. A Képvisel´́o-tes-
tület a településrendezési eszközöket
felülvizsgálta, azok változtatását nem
tartja indokoltnak.
A közérdek´́u adatok megjelentetését
rendelet írja el´́o az önkormányzatok
számára. Ezen adatok megismerésére
irányuló igények teljesítésének rendjé-
r´́ol és rögzítésér´́ol szóló szabályzatot a
Képvisel´́o-testület a 114/2013. (V.24.)
Kt. határozatával fogadta el. A hivata-
los honlapon kialakításra került a köz-
érdek´́u adatok menüpontja, amelynek
feltöltését folyamatosan végzi az ön-
kormányzat. A frissítés is a körülmé-
nyekhez képest folyamatosan történik.
A Képvisel´́o-testület a beszámolót el-
fogadta.
A 2015.évi karbantartási feladattervet
megismerte a képvisel´́o-testület, és az
alábbi döntést hozta: 1. Radnóti utcára
néz´́o, a volt laktanya területéhez tarto-
zó romos épületek lebontása, a földben
elhelyezett korábban veszélyes anya-
gokat tartalmazó tartályokkal együtt.
2. Kis tornaterem rendbetétele. 3. A
Városi M´́uvel´́odési Központ villany-
hálózatának teljes karbantartása. 4. A
Városi M´́uvel´́odési Központ baleset-
veszélyes elkopott lépcs´́oinek karban-
tartása (könyvtárhoz ill. a stúdióhoz
felvezet´́o lépcs´́ok) 5. A Könyvtárban a
jelenleg teljesen elkopott linóleum cse-
réje (ahol lehet, laminált padlóval) 6.
A Könyvtárban az elromlott és jelenleg
használhatatlan WC javítása, ahol
szükséges, a lefolyó csövek cseréjének
elvégzése 7. A Városi M´́uvel´́odési
Központ alsó szintjén még felújítatlan
helyiségek rendbetétele 8. A Városi
M´́uvel´́odési Központban a színházte-

    2015. OKTÓBER     HANGADÓ    

    2   



rem színpadának és a világítási rend-
szernek a felülvizsgálata 9. Polgármes-
teri Hivatal f´́utési rendszerének kar-
bantartása (az összeállított terv szerint)
10. Polgármesteri Hivatalban bútorcse-
re (ahol szükséges) 11. Utak kátyúzása
(ahol szükséges) 12. Útpadkák igazítá-
sa, kövezése (ahol szükséges) 13.
Pusztaszántói út önkormányzati részén
vízelvezetés megoldása és kátyúzás 14.
Radnóti u.-tól a Pet´́ofi u.-ig vezet´́o út
kövezése 15. Pet´́ofi u.-ban a bed´́olt ár-
kok felújítása, a megsüllyedt burkolati
részek kijavítása. 16. A József Attila
u.-ban a csatorna nyomvonala mentén
megsüllyedt útfelület javítása 17. A te-
met´́oben a felvezet´́o betonút szélének
javítása, ahol szükséges, kátyúzása 18.
A 2-es sz. f´́oút és az Általános Iskola
el´́otti park közötti járda aszfaltozása
betonszegéllyel és a megfelel´́o vízelve-
zetés biztosítása 19. A Korányi u.-i ját-
szótér fel´́ol a Sas bolt felé vezet´́o gya-
logút járdalapokkal történ´́o megoldása
20. A Járóbeteg Szakellátó Központnál
a parkolók aszfaltozása, a parkolóba
való behajtó szintbehozása 21. A Járó-
beteg Szakellátó Központ f´́utési rend-
szerének felülvizsgálata és m´́uköd´́oké-
pessé tétele 22. Labdafogó háló készí-
tése a KRESZ park mellett lev´́o fut-
ballpályánál 23. Térfigyel´́o kamera-
rendszer b´́ovítése a Polgár´́orség szer-
vezésében 24. Az Önkéntes T´́uzoltó
Egyesület végleges elhelyezésének
megoldása 25. A Katasztrófavédelmi
´́Ors második, speciális t´́uzoltóautójá-
nak megfelel´́o helyiség biztosítása 26.
Polgár´́orség részére garázs biztosítása
27. Egy új CISZ Ház kialakítási lehe-
t´́oségének megvizsgálása 28. Pet´́ofi ut-
ca és a Szerviz utca közötti járda fel-
újítása 29. A volt buszmegálló helyén
gyalogátkel´́ohely kialakítása, a hivatal
kezdeményezze a közútkezel´́onél,
hogy ez akadálymentes legyen. Az el´́o-
készítés feladatairól az illetékeseket tá-
jékoztatta a képvisel´́o-testület.
A Víziközm´́u üzletrész átruházással
már egyszer foglalkozott a testület. Az
ellátásért felel´́os önkormányzatok a sa-
ját költségükre kötelesek elvégeztetni
az üzemeltetett víziközm´́uveknek a va-
gyonértékelését. Ez áttételesen megtör-
tént. Most a számlát kellene kiegyenlí-
teni. A vagyonértékelés költsége
9.375.468 Ft volt. Itt az a javaslat, és
ez a Kft. közgy´́ulésének a javaslata is,
hogy ez ne készpénzben kerüljön ki-
egyenlítésre, hanem a Kft-ben meglév´́o
üzletrészünkr´́ol mondjunk le. Így a va-
gyonértékelés nem kerül pénzbe. A
Kft-ben lév´́o eddigi 7,8 %-os tulajdon-

részünk gyakorlatilag ezzel megsz´́u-
nik, viszont nem kell a 9.375.468 Ft-ot
kifizetnünk. Vita nem alakult ki, így a
képvisel´́o-testület határozatot hozott,
hogy az üzletrész átruházási és enged-
ményezési megállapodás megkötésé-
hez a Nyugat Nógrád Vízm´́u Kft-vel
ill. a DMRV-vel hozzájárul, mely szer-
z´́odés aláírására a polgármestert felha-
talmazza.
A szociális étkeztetés és házi segítség-
nyújtás szakmai programját 2013-ban
elfogadta a képvisel´́o-testület. Az elfo-
gadott program személyi és jogszabá-
lyi változások miatt felülvizsgálatra
szorult. A felülvizsgálat elvégzése meg-
történt, a változtatásokat a képvisel´́o-
testület megtárgyalta és elfogadta.
Csatlakozási javaslat a Nagyoroszi Kö-
zös Szociális Társuláshoz - a házi se-
gítségnyújtás biztosításáról van szó - a
kistérségi funkció megsz´́unt, illetve a
kistérségb´́ol Rétság ki is vált. A járás-
nak 20 településén a házi segítségnyúj-
tást (ez kötelez´́o önkormányzati fel-
adat) a Közös Szociális Társulás végzi.
Ennek a társulásnak jelen pillanatban
Rétság Város Önkormányzata nem tag-
ja. Nyilván a társulásnak vannak el´́o-
nyei és hátrányai, ezeket kell mérlegel-
ni. Ez egy lehet´́oség, de elhangzott,
hogy Rétság Önkormányzatának ezek-
kel a társulásokkal kapcsolatban van-
nak negatív tapasztalatai, ezért a kép-
visel´́o-testület nem járul hozzá a csat-
lakozáshoz a Nagyoroszi Közös Szo-
ciális Szolgáltató Társuláshoz. 
Gyermeknapi programok bemutatása,
fedezet biztosítása: A Képvisel´́o-testü-
let áprilisban döntött arról, hogy a Vá-
rosi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár
intézmény emelje programjai közé a
Gyermeknap megszervezését, amit ed-
dig a Rétsági Fiatalok Rétságért Egye-
sület az elmúlt két évben sikeresen
megszervezett, de sajnos adminisztrá-
ciós, hivatalos bejegyzési hibák miatt a
képvisel´́o-testület nem járulhatott hoz-
zá az egyesület támogatásához. A prog-
ram el´́okészítése a döntés értelmében
az intézmény részér´́ol megtörtént, a
költségtervet az intézményvezet´́o be-
nyújtotta. A program egyeztetésre ke-
rült egyrészt a Társadalmi Kapcsolatok
Bizottságával, másrészt az iskola veze-
t´́ojével, az óvodapedagógusokkal, civil
szervezetek vezet´́oivel, képvisel´́okkel.
A kialakított program jól el´́okészített,
jól összeállított, változatos program,
melyet a képvisel´́o-testület támogatott.
Haszongépjárm´́u cseréjének lehet´́osé-
ge volt a következ´́o napirendi pont. A
Városüzemeltetési Csoport által hasz-

nált Toyota felújítása szükségessé vált.
Felmerült a lehet´́osége, hogy esetleg le
kellene cserélni a járm´́uvet. Az új jár-
m´́u közel 7 millió forintba kerülne, a
használt járm´́uvek 2-4,5 millió forint
körül vannak. A Toyota megjavíttatása
szakszervizben olcsóbb lenne, ezért a
képvisel´́o-testület megbízta a polgár-
mestert, hogy kérjen erre árajánlatokat.
Szerz´́odés jóváhagyása (Civilsoft-It
Informatikai Kft.) A hivatal 2014-ben
vásárolta meg ezt a kereskedelmi nyil-
vántartó programot, és most a Civil-
soft-It Informatikai Kft. megküldte a
2015. évre szóló program díját, ami
35.385 Ft+Áfa. Ez az összeg a költség-
vetésben tervezésre került. A képvise-
l´́o-testület a csatolt szerz´́odést elfogad-
ta és felhatalmazta Heged´́us Ferenc
polgármestert, hogy ezt aláírja. 
A Rétsági Önkéntes T´́uzoltó Egyesület
2014. évi támogatási kérelme, ami
1.300.000 Ft volt, amelyet a képvise-
l´́o-testület megszavazott. Ennek értel-
mében egy megállapodás megkötésére
került sor, hogy a támogatást milyen
célra használja fel az egyesület. Ennek
a megállapodásnak a módosítását kéri
az egyesület. Nem több pénzre van
szükségük, csak a megkapott pénzösz-
szegb´́ol többet szeretnének költeni kar-
bantartásra. Ezt a javaslatot a képvise-
l´́o-testület támogatta.
A Rétsági Önkéntes T´́uzoltó Egyesület
benyújtotta 2014. évi beszámolóját. A
beszámoló kitért a gyakorlati tevé-
kenységre, milyen versenyeken, pályá-
zatokon vettek részt a tavalyi évben. A
szakmai tevékenységet értékelte a Ba-
lassagyarmati Katasztrófavédelmi
Igazgatóság vezet´́oje, “megfelel´́o” be-
jegyzéssel. A képvisel´́o-testület a be-
számolót tudomásul vette.
Iacobovici Zsuzsanna gyógytornász
azzal a kéréssel fordult a képvisel´́o-
testülethez, hogy a volt gyermekorvosi
rendel´́o bérléséhez járuljon hozzá. A
helyiség külön, küls´́o bejáraton meg-
közelíthet´́o, a tevékenység végzéséhez
átalakítás nem szükséges. Hetente két
alkalommal, 2-2 órára szeretné a helyi-
séget bérelni. A Képvisel´́o-testület a
gyógytornász tevékenységet közér-
deknek tartja, ezért ezt az épületrészt
számára bérbe adja bérleti díj és rezsi-
átalány fejében.
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara kérelme - A Magyar Véd´́on´́oi
Szolgálat egy nevezetes évfordulóhoz
érkezett, 2015. évben lesz 100 éves a
Magyar Örökségdíjas Magyar Véd´́o-
n´́oi Szolgálat. Június 4-ére szerveznek
egy centenáriumi emlékülést, ahova a
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már nyugdíjas, valamint aktív véd´́on´́oi
tevékenységet végz´́oket is meg szeret-
nék hívni a megye területér´́ol. ´́Oket
szeretnék megajándékozni kis emlék-
tárggyal, illetve a vendéglátáshoz kér-
nének támogatást. A képvisel´́o-testület
30 eFt-ot erre a célra megszavazott.
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete megtárgyalta a Rétsági Pol-
gár´́or Egyesület önálló gépjárm´́u ga-
rázs kialakítására vonatkozó kérelmét
a Laktanya út 9. számú épületben, azt
a testület támogatta.
A helyi Általános Iskola igazgatója ké-
relmezte a tornaterem és kiszolgáló he-
lyiségeinek a karbantartó-regeneráló
tisztasági festését, valamint a lapos tet´́o
szigetelését, ami évek óta problémás. A
KLIK, aki jelen pillanatban az általá-
nos iskola fenntartója és m´́uködtet´́oje
is egyben, tavaly márciusban felmérést
készített ebben az ügyben. Szakmérnö-
ki szinten, helyszíni bejárás eredmé-
nyeképpen a tankerület egy el´́oterjesz-
tést tett a lapos tet´́o szigetelésére, köz-
ponti keretb´́ol. Ennek az engedélyezte-
tése folyamatban van. Határozati ja-
vaslat ebben a témában nem született,
igazgató asszonyt err´́ol levélben értesí-
tik, mivel a tet´́ofelújítást meg kell vár-
ni, utána lehet a festéssel kapcsolatos
kérelemre visszatérni. 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottságá-
hoz kérelmek érkeztek, melyeket a bi-
zottság is megtárgyalt és a képvisel´́o-
testület is elfogadta az alábbiakat: a
TRX Rétság civil szervez´́odés edz´́otá-
bori utazásának, a HIT Gyülekezet
Rétsági Csoportja Pünkösdi rendez-
vényre utazásának buszköltségének
egy részét átvállalja. A Hunyadi János
Nyugdíjas Klub kérelme a hiánypótlást
követ´́oen bírálható el.
A Rétsági Invest Kft. több mint 15 mil-
lió forint építményadóval, és több mint
2 millió forint késedelmi pótlékkal tar-
tozik az önkormányzatnak. A felhal-
mozott tartozás miatt az önkormányzat
bírósági végrehajtást kért a vállalkozás
ellen. A bírósági végrehajtás az ingat-
lan végrehajtás szakaszában tart. A volt
Glóbusz Nyomda területét érinti ez a
dolog. Az ingatlan tulajdoni lapján fel-
tüntetésre került a végrehajtási jog, és
az árverezés ténye is. Ehhez a végre-
hajtási eljáráshoz csatlakozott Szentgál
és Vidéke Takarékszövetkezet, akik
követelése 63.250.000 Ft. Az önálló bí-
rósági végrehajtó tájékoztatása szerint
egy vállalkozás vételi ajánlatot tett az
ingatlanokra. Abban kell dönteni, hogy
az önkormányzat hozzájárul-e az árve-
résen kívüli ingatlanértékesítéshez.

Mivel közpénzr´́ol van szó, ezért a kép-
visel´́o-testület nem járul hozzá, hogy a
Rétság Invest Ker. és Szolgáltató Kft.
tulajdonában lév´́o 88/1 és 88/2 HRSZ-
ú ingatlanokat Dr. Balla Zoltán végre-
hajtó árverésen kívül értékesítse. 
Az Ipoly Erd´́o Zrt. adományozott az ön-
kormányzatnak húsz köbméter szociális
t´́uzifát, ami leszállításra került, és depo-
nálva van Misik Imre vállalkozó telephe-
lyén. A Szociális Bizottság május 19-i
ülésén a beérkezett kérelmeket elbírálta.
Húsz család részesül egy-egy m3 szociá-
lis t´́uzifa támogatásban. Olyan családok
kapnak, akik az els´́o körben nem része-
sültek ebben a típusú támogatásban. Mi-
sik Imre vállalkozó vállalta a házhoz tör-
tén´́o kiszállításokat. A vállalkozó önkor-
mányzati területet bérel, egy negyedéves
bérleti díj befizetését´́ol eltekint az önkor-
mányzat annak fejében, hogy a fát szét-
hordja a családoknak.
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete a lejárt határidej´́u határoza-
tok végrehajtásáról, valamint az átru-
házott hatáskörben hozott döntésekr´́ol
szóló beszámolót elfogadta.
Egyebek: a m´́uvel´́odési központ mobil
színpadát szétszedték a m´́uvel´́odési
ház munkatársai, Bérci Róbert asztalos
segítségével. A színpad javítása folya-
matban van ;  az Ady játszótéren a já-
tékok tekintetében a javítást sürg´́osen
el kell végezni ; a közvilágítás felmé-
rését két f´́o végzi, járják a települést.
Sok helyen szakaszosan nincs világítás
; talajterhelési díj akcióval kapcsolat-
ban aki annak idején megfizette a hoz-
zájárulást, annak nem kell most még
egyszer megfizetnie. Van érdekl´́odés a
rákötésre ; az olajvezeték készítése
közben útszennyez´́odés történt (úgy t´́u-
nik ez eltakarításra került), a nagyobb
gond, hogy a Kossuth utca aszfaltja is
er´́osen sérült, ennek megjavítása érde-
kében az Olajterv Társasággal további
tárgyalásokra van szükség.

Június
A júniusi testületi ülés els´́o napirendi
pontja a Gépjárm´́u üzemeltetési Sza-
bályzat megtárgyalása volt, amikor a
képvisel´́o-testület úgy határozott, hogy
a szabályzat tervezetet további átdol-
gozásra visszaadja.
A képvisel´́o-testület annak idején úgy
határozott, hogy negyedévente kér az
ezzel foglalkozó ügyintéz´́ot´́ol egy be-
számolót arról, hogy hogyan állnak a
kintlév´́oségei az önkormányzatnak.
Ennek van egy kialakult formája, ami
végigmegy a közterület használati díja-

kon, lakbértartozásokon, bérleti és
egyéb szolgáltatások tovább számlázá-
sán, illetve az adótartozásokon, lakás-
támogatás visszafizetésén, étkezési té-
rítési díjakon, illetve az aktív korúak el-
látásával kapcsolatos kintlév´́oségeken. A
képvisel´́o-testület a tájékoztatót tudomá-
sul vette, de konstatálta, hogy a kintlév´́o-
ségek állománya 2015. évben növeke-
dett, a helyi adón kívüli hátralékok be-
szedése érdekében érdemi intézkedés
nem történt. Ezért ennek érdekében ér-
demi intézkedéseket kell tenni.
A Napközi Otthonos Óvoda minden
nevelési évben elkészíti éves beszámo-
lóját, melyet jóváhagyásra a testület
elé terjeszt. A beszámoló elég részle-
tes, kitér a személyi feltételekre, tárgyi
feltételekre, gyermekvédelmi felada-
tokra. A szakmai rész jó és helytálló, de
néhány fontos dologra viszont nem tér
ki, melyek els´́osorban a költségvetést
érintik. Ezért A képvisel´́o-testület az el´́o-
terjesztés mellékletét képez´́o beszámo-
lót, további kiegészítésre visszaadja. 
A következ´́o napirendi pont a tájékoz-
tató a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó
m´́uködésér´́ol, a Nonprofit Kft. taggy´́u-
lésér´́ol, illetve a 2014. évi mérlegbe-
számolóról szólt. A beadott anyag há-
rom részre tagolható. Van egy szakmai
része, a mérlegbeszámoló, valamint a
taggy´́ulés jegyz´́okönyve. Ennek az in-
tézménynek a létrehozására meglehe-
t´́osen sok pénzt fordított az önkor-
mányzat, a továbbiakban is egy hason-
lóan jó, stabil gazdálkodást várnak el
ett´́ol a Kft-t´́ol, illetve az intézményt´́ol.
A 2014. évi munka- és mérlegbeszá-
molót a képvisel´́o-testület tudomásul
vette. Vannak azért problémák is az in-
tézményben, a legnagyobb télen a f´́u-
tési rendszernek a kérdése, nyáron a
klímával vannak gondok. Ezek kikü-
szöbölése szükséges.
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 2013. július 3. napjától
használja a Laktanya út 9. szám alatt
lév´́o ingatlan egy részét vonulós ké-
szenléti egység elhelyezésére, ingye-
nesen. Annak idején megjelent a bi-
zottsági ülésen Berecz György igazga-
tó úr, és kérte, hogy szeretnének még
egy Mercedes típusú speciális gépjár-
m´́uvet Rétságon az épületben elhe-
lyezni. Ez a gépkocsi f´́oleg a balesetek-
ben mentési feladatokat tud elvégezni,
nagymértékben növelve a biztonságot a
környéken. Akkor a bizottság és a tes-
tület is úgy foglalt állást, hogy támo-
gatja ezt a kérést. Ahol szeretnék a
gépjárm´́uvet elhelyezni, jelenleg az
önkéntes t´́uzoltók IFA gépkocsija áll.
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Az önkormányzat annak idején felvál-
lalta, hogy ezt a helyiséget a Kataszt-
rófavédelemnek átadja. Az önkéntesek
részére átépítéssel, és megfelel´́o elvá-
lasztással biztosítja az IFA elhelyezé-
sét. Ez viszont ma még csak terv szin-
ten van, érdemi lépés ebben nem tör-
tént. A jelenleg érvényes megállapodás
2013. július 17-én köttetett meg. A vál-
tozás a megállapodásban annyi lesz
majd, hogy ezt a plusz helyiséget ad-
nánk a Katasztrófavédelmi Igazgató-
ságnak használatba. Azaz megnöveke-
dik majd az általuk használt m2 terület.
Ezt a megállapodást akkor érdemes
megkötni, ha ez megvalósul. A képvi-
sel´́o-testület egyenl´́ore nem kíván vál-
toztatni a 2013. évi szerz´́odésen.
Bátonyi Pál úr megkereste az önkor-
mányzatot, hogy a város állítson emlé-
ket a Wattay családnak. Javaslatot a
megemlékezés módjára, kivitelezésére
nem tett javaslatot. Az anyagból kive-
het´́o, hogy a családnak valamilyen bir-
tokai voltak itt a településen. A kérel-
mez´́o Wattay János kuruc alispán szé-
csényi tevékenységét tartja a legfonto-
sabbnak. Mivel a kérelmez´́o is így vé-
lekedik, ezért így célszer´́ubb lenne ott
kezdeményezni emlékm´́u létrehozását.
A képvisel´́o-testület egyenl´́ore nem kí-
ván foglalkozni a Wattay családnak
történ´́o emlékállítással.
A képvisel´́o-testület februári ülésén
tárgyalta a helyi közúti közlekedési
szabályok felülvizsgálatáról szóló el´́o-
terjesztést. Az akkori döntés értelmé-
ben megkérték jegyz´́o urat, hogy szak-
ért´́ot keressen erre a munkára. 8 szak-
ért´́o került megkeresésre írásban,
mindössze egy f´́o nyújtott be árajánla-
tot. Az árajánlat két területet ölel fel. A
48 db közúti csomópontjának forgalmi
rend felülvizsgálata, ez 360 eFt-ba ke-
rülne. A másik Rétság város útnyilván-
tartásának az elkészítése, ez 640 eFt-ba
kerülne. A szakért´́oi munka összesen
1.000.000 Ft-ba kerülne. Nem igazán
err´́ol a két területr´́ol volt szó, amire
ajánlatot kértünk. Az útnyilvántartást
annak idején a hivatal megkapta, ennek
meg kell lennie az építéshatóságon. A
csomópontok kitáblázásával meg külö-
nösebb probléma nincsen a városban.
A képvisel´́o-testület a szakért´́oi áraján-
latot nem fogadja el. 
Az Országos Egyesület a Mosolyért
Közhasznú Egyesület azzal a kéréssel
fordult az önkormányzathoz, hogy tá-
mogassa a Balassagyarmati Kórház
gyermekosztálya részére beszerzend´́o
légzésfunkciós gép megvásárlását. Ezt
az egyesületet már két alkalommal tá-

mogatta, egyszer egy LCD televízió il-
letve hozzátartozó DVD filmek és
egyebek beszerzésére . A tavalyi év so-
rán ugyanez az egyesület kérte, hogy
támogassuk a balassagyarmati kórház
gyermekosztályát, egy légzésfunkciós
gép beszerzésében. A kérés tavaly
ugyanaz volt, mint most. Utánajártunk,
és kiderült, hogy a tavalyi év során ezt
a légzésfunkciós gépet megkapták.
Nem is értethet´́o, hogy az egyesület
miért ezt írta le. A képvisel´́o-testület
ezt a kérelmet nem támogatta.
Burai Tibor Takarék utcai lakos t´́uz-
csap áthelyezési kérelemmel fordult az
önkormányzathoz. Kérelmez´́o csatolta
a levelet, amelyet a DMRV-nek írt, va-
lamint a válaszlevelet is, amely tartal-
mazza, hogy a tulajdonos az önkor-
mányzat, így az önkormányzat kezde-
ményezheti az áthelyezést a szolgálta-
tónál. A t´́uzcsap áthelyezése 327 eFt.
Ebben az ügyben több kérdés tisztázá-
sa fontos, ezért a képvisel´́o-testület úgy
döntött, hogy a t´́uzcsap áthelyezésének
munkálataira készült árajánlatot nem
fogadja el. A kés´́obbiekben visszake-
rülhet a kérés a testület elé.
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete megtárgyalta a szabad-
ságállományokról készített tájékoz-
tatót, azt tudomásul veszi. A képvisel´́o-
testület ismételten felhívja valamennyi
munkáltatói jogkört gyakorló figyel-
mét arra, hogy a szabadságokat tárgy-
évben kell kiadni. 
A Rétsági Önkéntes T´́uzoltó Egyesület
kérelmet nyújtott be a 2014. évi önkor-
mányzati támogatásának módosítás
tárgyában, immár harmadszor. A meg-
kötött megállapodásban felhasználási
célokra fordított összegek változtak.
El´́oz´́o ülésen is elfogadásra került egy
2. sz. változat. Az egyesület egy újbóli
módosítást kért, melyet a képvisel´́o-
testület megszavazott.
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete a csatolt szakvélemény
alapján a szakvéleményben meghatá-
rozott sorrend szerint az alábbi fák ki-
vágásához járul hozzá: Rákóczi út 57.
szakvélemény szerint (11) 1 db lucfe-
ny´́o, Nyárfa u. 3. (szakvélemény sze-
rint 14) 1 db lucfeny´́o, Iskola el´́otti
(szakvélemény szerint: 16.17.) 2 db fe-
hér akác, Temet´́oben (szakvélemény
szerint: 26-32) 7 db fehér akác, továb-
bá Patak parton a húsbolt és a híd kö-
zötti részen Lomen szaküzlet el´́ott 2 db
kiszáradt, vadon n´́ott fa. A kivágott fá-
kat vérszilva, vagy törpe hársfa fafajtá-
val kell pótolni egy éven belül a Szer-
viz út és 2-es út közötti területen.

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete megtárgyalta a Barátság I.
k´́oolajvezeték kiváltó rekonstrukciójá-
val összefüggésben a Rétság 04 hrsz
mellett 20 kV-os szabadvezeték áthe-
lyezéséhez az ÉMÁSZ Hálózati Kft.
részére szükséges tulajdonosi hozzájá-
rulás, valamint a megállapodás meg-
kötése tárgyában készített el´́oterjesz-
tést és az alábbi döntést hozta: az el´́oz-
ményeket feltárva kerüljön újra el´́oter-
jesztésre az anyag.
Barna Tibor tolmácsi lakos megkereste
az önkormányzatot kérelmével, enge-
délyt szeretne kérni személyszállításra
az önkormányzat és az egészségügyi
központ közötti távolságra. Saját autó-
busszal, óránkénti rendszerességgel
végezné a szállítást. Önkormányzati
engedély ehhez nem szükséges, s´́ot a
járóbeteg szakellátó forgalmát is nö-
velheti. Napi 10 fordulóval számol a
vállalkozó. A buszpályaudvar és a Rét-
sági Járóbeteg szakellátó Központ kö-
zötti - helyi személyszállítás tervét a
képvisel´́o-testület tudomásul vette úgy,
hogy a kérelmez´́o az üzemeltetés kap-
csán felmerül´́o költségeket maga fedezi.
Hava István a Humán Start Kft. ügy-
vezet´́oje fordult az önkormányzathoz
azzal a kérelemmel, hogy a Hunyadi
sor 5. szám alatti ingatlanon a Kft. ke-
retein belül szeretnének egy úgyneve-
zett kézm´́uves sörf´́ozdét építeni,
amelyhez kérte a képvisel´́o-testület
hozzájárulását korlátozás nélküli út-
használat engedélyezésére. A képvise-
l´́o-testület a használatot engedélyezte.
Sass Attila helyi vállalkozó kérelemmel
fordult az önkormányzathoz, amelyben
leírja, hogy a boltja mellett szeretne ki-
alakítani, szemben a virágbolttal 3 db
parkolót, saját költségen, viacolor borí-
tással. Ehhez kéri az önkormányzat
hozzájárulását. A képvisel´́o-testület
hozzájárul, hogy a kérelmez´́o, saját tu-
lajdonú boltja mellett térítésmentesen -
a kérelemben megjelölt helyen- az ön-
kormányzati tulajdonú 304/10 hrsz-ú
területen saját költségén 2 db parkoló-
helyet alakítson ki. A parkolóhely ki-
alakításához szükséges engedélyeket a
kérelmez´́onek kell beszerezni.
A hangár tet´́oszerkezetének állapotfel-
mérése már a februári ülésen is teríté-
ken volt. Akkor a testület úgy határo-
zott, hogy egy állapotfelmérést kell el-
végezni. A városgondnok elvégezte,
majd a megállapításában leírta, hogy
ez a feladat meghaladja az Üzemelte-
tési Csoport  felkészültségét.  Ebben
az ügyben is volt már több el´́ozmény.
Annak idején az Extrém Légisport
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Egyesülettel az önkormányzat szerz´́o-
dést kötött, és kiegészítéssel újra kell
tárgyalni az ügyet.
A Városi Sport Egyesület kéri a Kép-
visel´́o-testületet, hogy a 2014. évi tá-
mogatás elszámolására megjelölt hatá-
rid´́ot hosszabbítsa meg 2015. novem-
ber 30-ig. Az MLSZ csúszik a támoga-
tás átutalásával, csak határid´́o hosszab-
bításról van szó. A kérelmet a képvise-
l´́o-testület támogatta.
A beszámolóban a lejárt határidej´́u ha-
tározatok végrehajtásáról: szó volt a
m´́uvel´́odési központ villámvédelem-
mel kapcsolatos kérdésér´́ol, a 2015. évi
karbantartási és felújítási tervvel kap-
csolatban hangzott el, hogy milyen ha-
tárid´́ovel kaptak a vállalkozók értesí-
tést. A 89-es számmal jelzett haszon-
gépjárm´́u cseréjének lehet´́oségével
kapcsolatban az ülésen kiosztásra ke-
rült a szerviz állásfoglalása a TOYOTA
gépkocsi esetleges felújításával kap-
csolatban. Észrevétel volt az ülésen,
hogy a napirend nem tér ki az egyebek-
ben elhangzott felvetésekre. Elhang-
zott, hogy a mobil színpad augusztus
20-ára készen lesz. A közvilágítással
kapcsolatban elhangzott, hogy több-
szöri jelzés ellenére sem változik a
helyzet, de a tárgyalások folytatódnak.
A m´́uvel´́odési házzal szembeni gyalog-
átkel´́ohely tervez´́oi költség árajánlata
megérkezett. A Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara arra kérte a kép-
visel´́o-testületet, hogy támogassa a 100
éves véd´́on´́oi szolgálat ünnepségének
megrendezését. Az ünnepségen Lacz-
kó Mária véd´́on´́o rangos kitüntetést ka-
pott, s´́ot a rétsági járásból volt a leg-
több jutalmazott. Mindenki elismerését
fejezte ki, és a kés´́obbiekben majd sze-
mélyes gratulációra is sor kerül.
A tájékoztatót a két testületi ülés közöt-
ti id´́oszakban az önkormányzat érdeké-
ben végzett polgármesteri munkáról és
a kiemelt feladatok ellátásáról a képvi-
sel´́o-testület nem fogadta el.
A Társadalmi Kapcsolatok ad-hoc Bi-
zottság döntéseir´́ol készített el´́oterjesz-
tést a képvisel´́o-testület elfogadta, így
a Kerepl´́o Néptánc Együttes részére
néptánc táborra Erdélyben, utazást Po-
roszlóra a Tisza-tavi Öko-centrumba,
utazást a szentendrei Skanzenbe, ösz-
szesen: 354.000 Ft-ot, valamint a Sem-
melweis Csoport domonyvölgyi kirán-
dulásának költségeib´́ol 78.300 Ft-ot
belép´́ojegy támogatásra átvállalt.
Egyebek: a közterületekre nagyobb
odafigyelés kellene - a patak és a vasúti
átjáró között nagyon nagy a f´́u ; a Kos-
suth utcai volt bútorbolt területén is

ugyanez a helyzet, rendezni kell a szö-
k´́okút területét is ; a mez´́o út sarkára
kukát kell elhelyezni ; a szelektív hul-
ladékgy´́ujtéssel probléma van, áldatlan
állapotok vannak sok helyen ; a gyer-
meknapi rendezvény nagyon jól sike-
rült, sokat segítettek a nyugdíjasok,
akik külön dícséretet érdemelnek és a
m´́uvel´́odési ház dolgozói, akik mindent
megtettek a rendezvény sikere érdeké-
ben - ráadásul a plakátokat, amelyeket
kihelyeztek ismeretlenek eltüntették,
az intézmény levelez´́o rendszerét meg-
hekkelték ; a pusztaszántói temet´́ot
rendbe kellene tenni, korlát elkészíté-
sére ígéret van - egyébként a temet´́o
rendben van ; a Táncsics utcában meg
kell nézni kié az árok ; a Hunyadi soron
nagy es´́ozés után a Kopcsák Jucika né-
ni udvarába, kertjébe folyik be a víz -
az elvezetésér´́ol gondoskodni kell ; a
Szér´́uskert sarkon mély árok van, nem
megy bele a másik vízárokba, hanem
az emberek vízóra aknájába folyik bele
; mindenkinek kötelessége, hogy a kör-
nyezetét tartsa rendben ; a vízárkokkal
sok a gond, meg kell oldani ; a pénteki
testületi ülések miatt a terem átalakítása
problémás, ha másnap ott esküv´́o van.

Június 30.
A június 30-i képvisel´́o-testületi ülés els´́o
napirendi pontja a 2015. évi költségve-
tésr´́ol szóló rendelet módosításáról szólt,
mely teljes terjedelmében megtekinthet´́o
a városi önkormányzatnál.
A Napközis Konyha közbeszerzésének
elbírálása kapcsán a képvisel´́o-testület
annak idején a konyha bérbeadásáról
döntött. Megindult egy közbeszerzési
eljárás. A felhívásra végül is 4 ajánlat
érkezett: Sodexo Magyarország Kft,
Junior Vendéglátó Zrt., EBM Trade
Szolgáltató Kft., és Vác és Vidéke Ven-
déglátó Kft. részér´́ol. Kiderült, hogy az
egyik ajánlattev´́onek, a Vác és Vidéke
Vendéglátó Kft-nek az ajánlata érvény-
telen. Olyan hibák voltak, amelyeket a
közbeszerzési törvény nem enged hi-
ánypótolni. Ezzel a vállalkozás ki is
zárta magát a versenyb´́ol. Az eljárás
nyertese: az EBM Trade Szolgáltató
Kft. (1089 Budapest, Visi I. utca 7. 1.
em. 2.) lett, az ajánlattev´́o a legel´́onyö-
sebb árajánlatot adta, és a súlyszámmal
korrigált legtöbb pontszámot kapta. A
képvisel´́o-testület felkérte Heged´́us Fe-
renc polgármestert, hogy a jóváhagyott
szerz´́odést aláírja.
Ismételten lehet´́oség nyílik nyári diák-
munka elnevezés´́u program indítására.
16 és 25 év közötti tanulói jogvi-

szonnyal rendelkez´́o diákok vehetnek
ebben részt. Évek óta, amióta lehet´́o-
ség van rá, mindig igénybe vette a tes-
tület ezt a lehet´́oséget, és mindig sike-
res is volt a program. A fiatalok lelke-
sen, becsületesen dolgoztak, hasznos
munkát végeztek a város számára. A
képvisel´́o-testület a programban 100 %
támogatási intenzitás mellett részt kí-
ván venni, így maximum 10 f´́o/hónap
munkaer´́o igény benyújtására, foglal-
koztatására van lehet´́oség. 
Klúcsik Mihály rétsági lakos fordult
kérelemmel az önkormányzathoz,
hogy a Rétság külterületen a Suzuki
szalon mellett lév´́o területet szeretné
bérbe venni. A képvisel´́o-testület meg-
tárgyalta Klúcsik Mihály földhaszon-
bérleti szerz´́odéskötés iránti kérelmét,
ezen az ülésen ebben az ügyben döntés
nem született, a megfelel´́o nyilatkoza-
tok beszerzése után újra tárgyalni fog-
ják az ügyet.
Majnik László Pénzügyi és Városüze-
meltetési Bizottság küls´́os tagja le-
mondását írásban jelezte polgármester
úr felé. A lemondás június 24-én ér-
vénybe lépett a fennálló törvény értel-
mében. A polgármester jogköre, hogy
a bizottsági tag pótlására javaslatot te-
gyen, aki Gál Gábor rétsági lakost ja-
vasolta. A képvisel´́o-testület ezt nem
fogadta el.
A Rétsági Polgár´́or Egyesület Kére-
lemmel fordult a testülethez egy
126x58 cm nagyságú tájékoztató tábla
kihelyezésével kapcsolatban. A Nagy-
parkoló bejárata melletti hirdet´́o oszlo-
pon, térítésmentesen engedélyezték a
tábla elhelyezését.
Jávorka János képvisel´́o úr augusztus
havi képvisel´́oi tiszteletdíját a Vöröske-
reszt részére felajánlotta, mégpedig az
Id´́osek napi rendezvény megszervezésé-
re. A képvisel´́o-testület ezt elfogadta.
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottságá-
hoz két kérelem érkezett. A Hunyadi
Nyugdíjas Klub csatolta az utas listát,
Erdélybe kirándulnak - a bizottság ja-
vaslata 150 eFt támogatás nyújtása. A
másik kérelmet Jónás Pál nyújtotta be,
41 gyermeknek szerveznek egy napos
kirándulást a Balatonra - a bizottság
javaslata 70.000 Ft. A képvisel´́o-testü-
let a bizottság javaslatát elfogadta.
A Képvisel´́o-testület hozzájárult, hogy
a Napközi Otthonos Óvoda 2015. au-
gusztus 03 - augusztus 19. zárva tart-
son. A zárva tartás alatt a Szendehelyi
Meserét Óvoda látja el ezt a feladatot.
Egyebek: A facebookon elindult egy
fényképfelvételes dolog,  a Kossuth
utca és Köztársaság utca sarkán lév´́o
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szelektív hulladéktároló ügyében - eb-
ben már intézkedés történt ; mind az öt
gy´́ujt´́ohely bekamerázására sor fog ke-
rülni ;a KRESZ parknál meg kellene
teljesen szüntetni, mert áldatlan állapo-
tok uralkodnak ott.

Július 21.
A képvisel´́o-testület a 2015. évi karban-
tartási feladatok I. ütemében az alábbi
feladatok végrehajtását rendeli el:

— Kis tornaterem rendbetétele 
— Könyvtár és a stúdióhoz felvezet´́o lép-

cs´́oházainak felújítása, mellékhelyisé-
gek felújítása

— Könyvtár padlóburkolat felújítása
— Út és járdaburkolatok felújítása 
— T´́uzoltóság épületének átalakítása
— CISZ ház kialakítása a József A. utcai

épület családiasabb megoldás kialakí-
tásával
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete megtárgyalta a DMRV Du-
na Menti Regionális Vízm´́u Zártkör´́uen
M´́uköd´́o Részvénytársasággal - a Rét-
ság, Piac udvaron lév´́o fogadóépület
víz ellátására vonatkozó - közszolgál-
tatási szerz´́odés jóváhagyásáról készí-
tett napirendet. A képvisel´́o-testület a
szerz´́odést elfogadta.
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete a Sass Attila parkoló kiala-
kításának engedélyezésére vonatkozó
határozatát téves helyrajzi szám feltün-
tetése miatt hatályon kívül helyezi, vi-
szont hozzájárul, hogy a kérelmez´́o sa-
ját tulajdonú boltja mellett - a kérelem-
ben megjelölt helyen- az önkormány-
zati tulajdonú 412/20 hrsz-ú területen
saját költségén 2 db parkoló helyet ala-
kítson ki. A parkolóhely kialakításához
szükséges engedélyeket a kérelmez´́o-
nek kell beszerezni.
A város központjában lév´́o, a volt
ÁFÉSZ ABC  el´́ott található 304/2
hrsz-ú ingatlan esetében nincs tisztáz-
va, melyik terület kihez tartozik, ezért
a javaslat az, hogy a megfelel´́o adatok
tisztázása után a képvisel´́o-testület
visszatér erre a dologra.
Képvisel´́o-testület tudomásul veszi,
hogy Varga Dávid Géza képvisel´́o júli-
us havi tiszteletdíjáról lemond, azt a
Hunyadi János Nyugállományúak
Klubja civil szervezet részére, az An-
na-bál rendezvény vacsoraköltségei-
nek biztosítása céljára ajánlja fel.
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete megtárgyalta a Rétsági Ön-
kéntes T´́uzoltó Egyesület 2015. évi ön-
kormányzati támogatásra vonatkozó
kérelmét, azt támogatja. 

Hava István a Humán Start Kft. ügyve-
zet´́oje kéréssel fordult a Képvisel´́o-tes-
tülethez, hogy az önkormányzat tulaj-
donában lév´́o területen ideiglenes lég-
vezeték átviteléhez járuljon hozzá. A
légvezetékre várhatóan 2016. áprilisá-
ig lesz szükség. A végleges elhelyezés
el´́ott egyeztetni kell az önkormányzat-
tal. Elviekben hozzájárul az önkormány-
zat, hogy ott a vezeték kiépüljön, de vi-
gyázni kell arra, hogy, nehogy érdekek
sérüljenek, ezért újra a Képvisel´́o-testü-
let elé fog kerülni az anyag. A légvezeték
nyomvonaláról a kiépítés el´́ott a képvi-
sel´́o-testülettel egyeztetni kell. A kérel-
mez´́o tevékenységéhez szükséges elekt-
romos áram végleges megoldásával, leg-
kés´́obb 2016. május 1. napjával az ideig-
lenes légvezeték elbontását, az oszlopok
helyének eredeti állapot szerinti helyre-
állítását a Humán Start Kft.-nek saját
költségén biztosítani kell.
A Képvisel´́o-testület az ÁRGUS-
SZEM Kft. kérelmére, a feladatellátás
folyamatos biztosítása érdekében a
vállalkozással 2010. augusztus 12. na-
pon kötött megbízási szerz´́odés pénz-
ügyi teljesítését kett´́o hónapra, 2015.
július 22. naptól felfüggeszti. Az átme-
neti id´́ore 2015. július 22. naptól kett´́o
hónapra a DUPLEX Magyarország
Kft-t. (2615 Cs´́ovár, Madách u. 1.) - az
ÁRGUS-SZEM Kft. vállalási árával
azonos összeggel - bízza meg.
Majnik László úr a bizottsági tagságá-
ról lemondott, helyette a polgármester
úr el´́oterjesztette Gál Gábort a bizottsá-
gi tag pótlására. Volt egy módosító in-
dítvány, Girasek Károlyt javasolta a
PVB bizottság az új tagnak. A polgár-
mester szavazásra bocsátotta Gál Gá-
bor bizottsági tag jelölését, amit a kép-
visel´́o-testület nem fogadott el, Girasek
Károly személyét illet´́oen pedig nem
szavaztatta meg. A jogi döntések, állás-
foglalások a következ´́oekben várhatók.
Rétság kistérségi Egészségfejleszt´́o
Központ Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Kft. legf´́obb irányító szerve
a tulajdonosok taggy´́ulése. Rétság Vá-
ros Önkormányzat Képvisel´́o -testülete
a Kft. taggy´́ulésébe dr. Szájbely Ern´́ot
delegálta. Az el´́oterjesztés lényege,
hogy az általános megbízás megadásá-
val megfelel´́oen biztosítható az önkor-
mányzat tulajdonosi érdekeinek haté-
kony érvényesítése a társaságban.
Egyebekben a busz kérdése volt a f´́o
téma, ahol megkérdezték, hogy hová
viszik a buszt, a válaszból kiderült,
hogy Budapestre, a Buszpiacra, a Vi-
dámvásár útra. A kínálati árat a testület
fogja meghatározni. 

Augusztus 26.
Az augusztusi képvisel´́o-testületi ülés
megkezdése el´́ott a polgármester és a
képvisel´́ok köszöntötték a megjelent
véd´́on´́oi szolgálat tagjait, Ludányi
Lászlónét, Laczkó Máriát, illetve Pau-
lovics Andrásnét. A véd´́on´́oi szolgálat
az idén ünnepelte 100. évfordulóját,
ezen apropóból került sor erre a meg-
emlékezésre, ahol virágcsokrokkal kö-
szöntötték ´́oket.
A képvisel´́o-testület megtárgyalta a
Szociális ellátások rendjér´́ol szóló ön-
kormányzati rendelet felül-
vizsgálatáról készített el´́oterjesztést,
melyet nem kell´́o el´́okészítettség miatt
visszaadott további átdolgozásra. 
A 14./2014. (XI.21.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló el´́oter-
jesztést megtárgyalta a képvisel´́o-tes-
tület, és az a döntés született, hogy a
Nógrád Megyei Kormányhivataltól a
módosító indítvány törvényességi
vizsgálatát kéri - ezt követ´́oen dönt az
indítvány elfogadásáról.
Július 19-én tárgyalta a képvisel´́o-tes-
tület az óvoda beszámolóját, amelyet
kiegészítésre visszaadott. A hiányossá-
gokat pótolták, így a beszámoló elfo-
gadásra került. Az óvoda óvodai cso-
portjainak számát a 2015/2016. neve-
lési évre 4 csoportban határozták meg.
Az óvodapedagógusok számát 8 f´́oben
(melyb´́ol 1 f´́o vezet´́o és 1 f´́o vezet´́ohe-
lyettes), a pedagógiai asszisztensi lét-
számot 1 f´́oben, az óvodatitkári létszá-
mot 0,5 f´́oben, a dajkák számát 4 f´́oben
határozták meg. A képvisel´́o-testület
2015. szeptember 1. naptól engedélye-
zi a maximális 25 f´́os csoportlétszám
legfeljebb 20%-kal való túllépését. Az
óvodatitkár státuszának állami támo-
gatására az intézmény 2015. évt´́ol nem
jogosult. A képvisel´́o-testület a státuszt
állami támogatás nélkül is biztosítja.
Az 1 f´́o SNI-s gyermek a szakért´́oi bi-
zottság véleménye alapján szükséges,
hogy heti egy óra gyógypedagógiai el-
látást kapjon, melyet az intézmény sa-
ját költségvetés terhére, megbízási
szerz´́odés keretében biztosítson. A
nem kötelez´́o munkaközösség vezet´́oi
pótlék engedélyezésér´́ol, annak mérté-
kér´́ol a munkaközösség szakmai ered-
ményeinek bemutatását követ´́oen dönt
a képvisel´́o-testület.
A képvisel´́o-testület támogatja, hogy a
100%-os állami támogatás biztosítása
mellett 2015. augusztus 13-tól 2015.
október 31-ig 20 f´́o közfoglalkoztatott
alkalmazásra kerüljön. Felhatalmazták
Heged´́us Ferenc polgármestert, hogy a
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közfoglalkoztatási hatósági szerz´́odést
aláírja.
A képvisel´́o-testület megtárgyalta a
Közszolgáltatási szerz´́odés (Zöld Híd
Régió Kft.) megkötésének engedélye-
zésér´́ol készített el´́oterjesztést, melyet
nem kell´́o el´́okészítettség miatt további
átdolgozásra visszaadott. 
A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és
Családsegít´́o Szolgálat Társulási Meg-
állapodásának módosítását azért kell
elvégezni, mert a 3/c pontjában a gesz-
tor székhelyének címe Felszabadulás
útról F´́o útra változott. A 7-es pont ese-
tében pedig az önkormányzati válasz-
tások miatt változott egyes települések
polgármestereinek a neve. A javaslat
jóváhagyásra került.
A képvisel´́o-testület megtárgyalta a
végrehajtási költségekkel kapcsolatos
el´́oterjesztést és azt nem fogadta el.
A képvisel´́o-testület július 21-i ülésén
megbízta Márkus és Társai Kft-t a
2015. évi karbantartási feladatok köz-
beszerzéseinek lebonyolításával. Az
árajánlat két javaslatot tartalmaz, mely
szerint két közbeszerzés esetén
1.800.000 Ft + Áfa, egy közbeszerzés-
ben 1.200.000 Ft+ Áfa. A testület jóvá-
hagyta az 1.800.000 Ft + Áfa összeget.
A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár a költségvetésébe betervezte
az elavult technikai eszközök fejleszté-
sét. A jelenlegi állapot szerint külön
igényelnének a helyi RTV korszer´́usí-
téséhez fejlesztési támogatást, amely-
nek az összege 1.178.643 Ft. A képvi-
sel´́o-testület nem kell´́o el´́okészítettség
miatt az el´́oterjesztést további átdolgo-
zásra visszaadta.
A képvisel´́o-testület megtárgyalta a
304/2 hrsz-ú ingatlan önkormányzati
tulajdonba vételének lehet´́oségér´́ol ké-
szült el´́oterjesztést, mellyel nem értett
egyet.
A képvisel´́o-testület többször foglalko-
zott már a Kölcsey utca külterületi sza-
kaszán megoldatlan közvilágítás kér-
désével. Az áprilisi ülésen rendelkezés-
re álló árajánlatokat a testület nem fo-
gadta el, felmerült azonban, hogy to-
vábbi árajánlatok kerüljenek beszer-
zésre. Új árajánlat érkezett, ami össze-
sen 1.679.019 Ft-ról szól. Ezt az ár-
ajánlatot a testület nem fogadta el.
A Köztársaság utca csapadékvízét is el-
vezet´́o, Rétság 030/4-5 ingatlanokon
lév´́o vízelvezet´́o árok karbantartása tár-
gyában készített el´́oterjesztést a képvi-
sel´́o-testület megtárgyalta, és az alábbi
döntést hozta: az említett ingatlanokon
lév´́o vízelvezet´́o árok karbantartási
munkáit nem látja indokoltnak, a 2016.

évi karbantartási tervbe nem kívánja
felvenni.
A Rétsági Rend´́orkapitányság vezet´́o-
je, Belovai Róbert rend´́orkapitány úr
azzal a kéréssel fordult az önkormány-
zathoz, hogy támogassa a rétsági ren-
d´́orkapitányság számítástechnikai esz-
közeinek beszerzését. A képvisel´́o-tes-
tület 3 db új beszerzés´́u számítógép té-
rítésmentes átadásával támogatni kí-
vánja ezt a projektet.
A képvisel´́o-testület megtárgyalta a Hoz-
zájárulás a sport pálya és a Lókos 2011.
Kft. közötti területen lév´́o fák gallyazá-
sához cím´́u el´́oterjesztést. Felhatalmaz-
ták Heged´́us Ferenc polgármestert, hogy
szakemberrel tárgyalásokat folytasson a
szomszédos ingatlan területre átnyúló
veszélyes ágak levágásáról. 
A lejárt határidej´́u határozatok végre-
hajtásáról valamint az átruházott hatás-
körben hozott döntésekr´́ol szóló (2015.
június, július havi testületi ülés határo-
zatainak végrehajtásáról készített) be-
számolót a képvisel´́o-testület elfogad-
ta. A soron következ´́o ülésen a 2014.
október hónaptól hozott határozatok
végrehajtásáról készüljön egy össze-
foglaló beszámoló. 
A Tájékoztatót a két testületi ülés kö-
zötti id´́oszakban az önkormányzat ér-
dekében végzett polgármesteri munká-
ról a képvisel´́o-testület nem fogadta el.
Bírálatként hangzott el, hogy meglehe-
t´́osen sz´́ukszavú a beszámoló. Nem tér
ki arra, hogy az egyes pontokban fel-
sorolt megbeszélések milyen ered-
ménnyel zárulnak.
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete a kiemelt feladatok ellátá-
sáról szóló tájékoztatót nem fogadta el.
A ThyssenKrupp Lift Kft. küldte meg
árajánlatát a Polgármesteri Hivatalban
található lift javítására, ami 438.100 Ft +
Áfa összeget takar. A várható ellen´́or-
zések miatt a lift megjavítása minden-
képpen indokolt. Januárban volt egy
szerz´́odés, amit a Kft. illetékese nem írt
alá. Most megküldték az árajánlatot, más
lehet´́oség most nincsen, sürget´́o a prob-
léma megoldása, hogy legalább a lift
m´́uköd´́oképes legyen. A képvisel´́o-testü-
let megtárgyalta a problémát és a Kft-t´́ol
a szerz´́odés tervezetet kéri.
A Rétsági Polgár´́or Egyesület az éves
költségvetésben megállapított 600.000
Ft m´́uködési támogatás felhasználására
benyújtotta kérelmét. Az egyesület az
önkormányzati támogatás közel 80 %-
át a térfigyel´́o kamera rendszer b´́ovíté-
sének járulékos feladataira kívánja fel-
használni, a maradék 20%-ot pedig
személyszállításra, (Megyei polgár´́or

Nap), irodaszer, fenntartási anyagkölt-
ség és szolgáltatás vásárlásra, gépkocsi
akkumulátor beszerzésére, Polgár-
´́ornap költségeire szeretnék fordítani.
A képvisel´́o-testület egyöntet´́u igen
szavazattal elfogadásra javasolta az er-
r´́ol szóló határozati javaslatot.
A Rétsági Polgár´́or Egyesület kérelme,
hogy a laktanya területér´́ol három da-
rab használaton kívüli villanyoszlopot,
saját hatáskörben kiszereljen és a térfi-
gyel´́o kamerák elhelyezése érdekében,
a szelektív hulladékgy´́ujt´́o szigetek el-
len´́orzése érdekében, a Takarék úton, a
Tölgyfa úton és a Kossuth utcában el-
helyezzen. A képvisel´́o-testület az in-
dítvánnyal egyetértett.
Balla Balázs, Balla Bianka, Jobbágyi
Péter és Löffler Richárd fordult kérés-
sel az önkormányzathoz, hogy 2015.
szeptember 05. napján megrendezni
kívánt “Ládaderbi” elnevezés´́u ese-
mény megtartását, kérik, és a szüksé-
ges szakhatósági engedélyt a testület
adja meg. A KRESZ parktól a Takarék
utca végéig. A rend´́orkapitányságtól a
szükséges engedélyeket beszerezték. A
képvisel´́o-testület az engedély kiadását
megszavazta.
Szóbeli el´́oterjesztés alapján a PVB Bi-
zottság tagjának Gál Gábort javasolta
Heged´́us Ferenc polgármester, melyet a
képvisel´́o-testület nem fogadott el.
Egyebek: Jávorka János, a Szociális
Bizottság elnöke: az iskolakezdési tá-
mogatással kapcsolatban szeretnék in-
formációt adni. Az iskolakezdési tá-
mogatás a költségvetésben tervezve
lett, amivel már hosszú évek óta a rét-
sági önkormányzat segíti az iskolakez-
dést. Ez eddig 5.000 Ft volt, az idén
8.000 Ft/gyermek. Az általános iskolás
gyerekek listáját a hivatal az iskolától
bekérte, ennek alapján készülnek el a
határozatok, ezek postázásra kerülnek
a szül´́oknek, és az alapján felvehetik a
hivatal pénztárában az összeget. Azok
a tanulók, akik közép- vagy fels´́ookta-
tásban vesznek részt, iskolalátogatási
papír benyújtása után kaphatják meg a
támogatást. Október 31-e az igazolás
leadás határideje ; a m´́uvel´́odési köz-
pont villámvédelmével kapcsolatos ár-
ajánlat be lett-e kérve, ez volt az egyik
kérdés, melyre az a  válasz érkezett,
hogy a következ´́o héten beérkezik az
árajánlat ; a Városi M´́uvel´́odési Köz-
pont és Könyvtár el´́ott lév´́o közpark-
ban elhelyezésre került egy kis hirdet´́o
szekrényke, nem tudni, hogy ki adott
ki rá engedélyt, de ezután utánajárnak
; a Rákóczi út 32-es számú épületre a
KLIK felmondta a szerz´́odést, mi lesz
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a megoldás, és indul-e új els´́o osztály
a gimnáziumban? - A Szakképzési
Centrumhoz került át a Mikszáth Kál-
mán Középiskola, ezért a KLIK, a
Szakképzési Központ, és a Pedagógia
Szakszolgálat próbáljanak meg el´́o-
ször maguk között egyeztetni, majd
utána kerül a testület elé ; az általános
iskola igazgatón´́ojér´́ol, eddigi tevé-
kenységér´́ol szeretnének többet meg-
tudni az emberek ; szeptember 1-t´́ol
kinevezésre kerülne egy új véd´́on´́o, az
´́o kinevezésének a törvényességére
kell odafigyelni ; az iskola el´́otti ját-
szótér felülvizsgálata megtörtént, né-
hány játék balesetveszélyessé vált - a
javítás folyamatban van ; az SZMSZ
módosítását ki kell dolgozni a változá-
sok miatt ; számítógépes rend-
szergazda foglalkoztatása az intézmé-
nyeknél szükséges lenne, árajánlatot
kell kérni ; a Zöld Híd Kft. tájékoz-
tatott, hogy csúszni fog a házak el´́ol
elszállítandó zsákos szelektív gy´́ujtés,
szeptember közepe után tudják elvé-
gezni, majd utána két hetente. Kérnek
mindenkit, hogy a m´́uanyag flakono-
kat gy´́urjék össze, úgy tegyék a zsákba
; a m´́uvel´́odési központban vásár tartá-
sa továbbra is kényes dolog, mivel a
helyi adót fizet´́o keresked´́ok tiltakoz-
nak ellene, a piacra kell ´́oket átirányí-
tani, esetleg a laktanyában lehetne va-
lamilyen helyet keresni erre a célra ; a
vízelvezet´́o árkok rendbe tétele fontos
; az önkormányzat autóbuszát felvitték
Budapestre a keresked´́ohöz - a busz
állapotát felmérték - szükséges külön-
féle karbantartások elvégzése, ezeket
miképpen, kinél, milyen anyagi felté-
telekkel kell elvégeztetni ; a közfoglal-
koztatás területén vannak még lehet´́o-
ségei az önkormányzatnak, melyeket
okvetlenül ki kell használni.

Szemétszállítás

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!
Magyarország hetedik legnagyobb

hulladékgazdálkodási közszolgáltatója, a
Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. köteles-
ségének tekinti, hogy tájékoztassa Önt. A
NEM FIZET ´́O ÜGYFELEINK HUL-
LADÉKÁT MÁR NEM TUDJUK EL-
SZÁLLTANI: azaz csak az érvényes
matricával rendelkez´́o kukákban és a
szabványos köztisztasági zsákokban elhe-
lyezett hulladékot gy´́ujtjük be.

Köszönettel: 
Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái 
2015. október

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

Mez´́ofi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00 órá-
ig. Októberben 28-án.

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

Képvisel´́o-testületi ülés
Rétság városi Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülésére 2015. október 30-án
pénteken 16,00 órakor kerül sor. Az
ülést a Rétsági Televízió egyenes adásban
közvetíti. Tervezett napirendi pontok: 1)
2015. évi költségvetés háromnegyedéves tel-
jesítése  2.) 2016. évi Bels´́o Ellen´́orzési Prog-
ram és Terv elfogadása El´́oterjeszt´́o: polgár-
mester. 3) Beszámoló a testület lejárt határi-
dej´́u határozatainak végrehajtásáról és az át-
ruházott hatáskörben hozott döntésekr´́ol. 4)
Tájékoztató a két testületi ülés közötti id´́o-
szakban az önkormányzat érdekében végzett
polgármesteri munkáról. 7) Tájékoztató a ki-
emelt feladatok ellátásáról. 

Rendeletek jegyz´́okönyvek

Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvise-
l´́o-testület által alkotott rendeletek teljes
szövege és mellékletei, a www.retsag.hu
oldalon az Önkormányzat fejezetben ér-
het´́ok el. A képvisel´́o-testület nyílt ülései-
nek jegyz´́okönyvei az ülést követ´́o 15 na-
pon belül elérhet´́ok a www.retsag.hu web-
lapon, az Önkormányzat fejezetben.

Szeptember -október

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy anyagtor-
lódás miatt a szeptemberi és októberi képvi-
sel´́o-testületi ülésekr´́ol szóló beszámolót a
Hangadó következ´́o számában közöljük.

Zöldhulladék elszállítás

A Zöld Híd Régió Kft-t´́ol kapott infor-
mációk alapján ezúton tájékoztatjuk a
rétsági lakosokat a zöldhulladék gy´́uj-
téssel kapcsolatban az alábbi fontos
adatokról.

Tisztelt Rétsági Lakosok! Az ingatlan
tulajdonosok biológiailag lebomló anyag-
ból készült zöldhulladék gy´́ujt´́o zsákok-
ban gy´́ujthetik a kisebb mennyiség´́u kom-
posztálható zöldhulladékokat. A zöldhul-
ladékok közé különösen a f´́ufélék, faleve-
lek, 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 maxi-
mum 10 db zöldhulladékot tartalmazó
zsák helyezhet´́o ki ingatlanonként! Társa-
ságunk kizárólag az ebben a zsákban ki-
helyezett zöldhulladékot szállítja el. 2015.
évi zöldhulladék gy´́ujtési rend tervezett
id´́opontjai április 3-tól minden páros héten
csütörtökön. Tehát:

2015. október 1. csütörtök
2015. október 15. csütörtök
2015. október 29. csütörtök
2015. november 12. csütörtök
2015. november 26. csütörtök

További információt a www.zoldhid.hu
weboldalon találnak.

Köszönjük együttm´́uködésüket!

Felhívjuk a helyben lakók, ingatlantulaj-
donosok figyelmét, hogy közterületre más
módon zöld hulladék nem helyezhet´́o el!
Azt a Városüzemeltetési Csoportnak nincs
lehet´́osége elszállítani! Kérjük ezért éljenek
a szolgáltató által felkínált lehet´́oséggel,
vagy a komposztálással, nagyobb mennyi-
ség vagy méretnél a már száraz hulladék
helyi rendeletnek megfelel´́o égetésével.

Polgármesteri Hivatal

Szelektív hulladékgy´́ujtés
2015. szeptember hónaptól megváltozik
a szelektív hulladékgy´́ujtés rendszere!
A szelektív hulladékgy´́ujt´́o szigetekre
2015 augusztusától csak üveg hulladék
elhelyezése lehetséges!

Szelektív hulladékgy´́ujtésre a jöv´́oben
háztól elszállítással kerül sor. A tiszta álla-
potú papír, m´́uanyag és fém italos dobozok
az erre a célra rendszeresített, díjmentes zsá-
kokban helyezhet´́ok el kéthetente a hulla-
dékgy´́ujt´́o edények (kukák) helyein. Zsákot
a Zöld Híd szakemberei osztottak ki, kihe-
lyezett telt zsákok helyett újat hagynak a
helyszínen, illetve díjmentesen beszerezhe-
t´́o Rétságon a Paletta Trade (Sipos bolt) üz-
letben. Az elszállításra kéthetente kerül sor,
az alábbi id´́opontokban, és azt követ´́oen:

2015. október 8. csütörtök 
2015. október 22. csütörtök
2015. november 5. csütörtök
2015. november 19.csütörtök
2015. december 3. csütörtök
2015. december 17. csütörtök 
2015. december 31. csütörtök

Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a továb-
biakban a szelektív hulladékgy´́ujt´́o szige-
teken - üvegen kívül - semmilyen más
hulladék nem helyezhet´́o el. A közrend és
a tisztaság meg´́orzése érdekében ezen
helyszíneket a térfigyel´́o kamerák rögzí-
tett felvételekkel is ellen´́orizhet´́ové teszik!
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Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel´́o-Testületének

10/2015. (v. 26.) önkormányzati rende-
lete az önkormányzat szervezeti és

m´́uködési szabályzatáról szóló
14/2014. (XI.21.) rendelet módostásáról

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 53.§ (1) bekezdésében és ugyan-
ezen törvény 143.§ (4) bekezdésében fog-
lalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljárva, az ön-
kormányzat és szervei szervezeti és m´́u-
ködési szabályairól szóló 14/2014.
(XI.21.) önkormányzati rendeletének (to-
vábbiakban: Rendelet) módosításáról az
alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A Rendelet 17.§ (4) - (5) bekezdése

helyébe az alábbi rendelkezés lép.
17.§ (4) A képvisel´́o-testület ülésére ta-

nácskozási joggal meg kell hívni:
a) a jegyz´́ot;
b) a bizottságok  nem képvisel´́o tagjait;
c) a cigány és a szlovák nemzetiségi ön-

kormányzat elnökét;
d) az egyéni választókerület országgy´́ulési

képvisel´́ojét;
e) a napirendek el´́oterjeszt´́oit;
f) a Város Díszpolgára cím birtokosait;
g) a polgármester, illetve az adott napi-

rendet tárgyaló bizottság elnökének
javaslata alapján azt a személyt, aki-
nek a jelenléte a napirend megtárgya-
lásához szükséges.

(5) A tanácskozási joggal meghívottak ré-
szére a meghívóval együtt azokat az
el´́oterjesztéseket is meg kell küldeni,
amelyhez a meghívás kapcsolódik. A
bizottságok nem képvisel´́o tagjainak
valamennyi el´́oterjesztést meg kell kül-
deni.

2.§ A Rendelet 25. § (1) bekezdése helyé-
be az alábbi rendelkezés lép.

25.§ (1) A napirendi pont tárgyalása el´́ott
az el´́oterjeszt´́o maximum 2 perces szó-
beli kiegészítést tehet.

3.§ A Rendelet 47. § (4) - (5) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a
§ a (6) bekezdéssel kiegészül.

47.§ (4) Bizottság elnöke vagy tagja e
megbízatásáról írásban mondhat le. A
lemondásra vonatkozó írásbeli nyilat-
kozatot a polgármesterhez kell benyúj-
tani. A polgármester a lemondás ér-
vénybelépését követ´́o testületi ülésen
köteles javaslatot el´́oterjeszteni a kép-
visel´́o-testületnek az új bizottsági el-
nök vagy tag megválasztására. 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel´́o-testületének

12/2015. (IX.29.) önkormányzati 
rendelete

A közterületek használatának rendjér´́ol

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete a Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
jogalkotási hatáskörében, az épített kör-
nyezet alakításáról és védelmér´́ol szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) be-
kezdésben és Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában,
valamint a mozgóképr´́ol szóló 2004. évi
II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja.

Általános és értelmez´́o rendelkezések
1.§ (1) A  rendelet hatálya Rétság város

közigazgatási területén lév´́o közterüle-
tekre terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából
közterület a közhasználatra szolgáló
minden olyan állami vagy önkormány-
zati tulajdonban álló földterület, amelyet
az ingatlan-nyilvántartás ekként (pl.
közút, járda, tér, park) tart nyilván.

(3) Egyéb ingatlanoknak a közhasználat
céljára átadott területrészére - az err´́ol
szóló külön szerz´́odésben foglalt kere-
tek között - a közterületre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki a piaci
és vásári helyhasználattal kapcsolatos
díj fizetésére.

2.§ A közterületeket, azok építményeit, be-
rendezéseit és felszereléseit rendelteté-
süknek megfelel´́oen, állaguk sérelme nél-
kül, mindenki ingyenesen használhatja.

A közterület-használati engedély 
3.§ (1) A közterületnek a rendeltetést´́ol

eltér´́o használatához (a továbbiakban:
közterület-használat) engedély, a moz-

góképr´́ol szóló 2004. évi II. törvény
(továbbiakban: Mktv.) alapján filmfor-
gatási célú használatához hatósági
szerz´́odés szükséges. 

(2) Közterület-használati engedély nélküli
közterület-használót a jegyz´́o kötelezi
a közterület használatának megszünte-
tésére és határid´́o kit´́uzésével az erede-
ti állapot saját költségen történ´́o hely-
reállítására.

(3) Közterület-használati engedélyt kell
beszerezni:

a) közterületre 10 cm-en túl benyúló üz-
lethomlokzat (portál), kirakatszek-
rény, üzleti véd´́otet´́o (el´́otet´́o), erny´́o-
szerkezet, hirdet´́o-berendezés, (fény-
reklám), továbbá cég és címtábla elhe-
lyezésére,

b) árusító és egyéb fülke elhelyezésére,
illetve épület és építmény létesítésére,

c) a közúti közlekedéssel és fuvarozással
kapcsolatos állomáshely, indítófülke,
pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség
elhelyezésére,

d) az egyes létesítményekhez a közút te-
rületén kívül szükséges gépjárm´́u-vá-
rakozóhelyek céljára,

e) szobor, emlékm´́u, díszkút, önálló hirde-
t´́o-berendezés és köztárgyak (pad, tá-
jékoztató táblák, közvilágítási lámpák,
tartóoszlopok stb.) elhelyezésére,

f) távbeszél´́o fülke, fülke nélküli távbe-
szél´́o készülék, postai levélszekrény,
totó-lottó láda elhelyezésére, 

g) építési munkával kapcsolatos állvány -
kivéve, ha az közvetlen élet- vagy bal-
esetveszély miatt szükséges-, épít´́o-
anyag és törmelék elhelyezésére,

h) alkalmi és mozgó árusításra, javító-
szolgáltató tevékenységre, árubemuta-
tó kitelepülésre,

i) vendéglátó-ipari el´́okert céljára, 
j) üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával

göngyöleg elhelyezésre, árukirakodásra,
k) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport, kul-

turális és egyéb rendezvények, továbbá
mutatványos tevékenység céljára,

l) közhasználatra még át nem adott közte-
rületek, (pl. meg nem nyitott utca) ide-
iglenes hasznosítására,

m) a közlekedésben való részvétel feltétele-
ivel nem rendelkez´́o, reklámhordozó
céllal elhelyezett járm´́uvek tárolásához,

n) szilárd burkolatú út, járda, parkoló stb.
megbontását eredményez´́o közterület
használathoz, 

o) a 15. § (3) bekezdése szerinti gépjárm´́u
tároláshoz 

ö) az el´́obbiekben fel nem sorolt, vala-
mennyi egyéb közterület igénybevéte-
lére.

4.§ (1) Nem kell közterület-használati en-
gedély:

(5) A megválasztott bizottságok személyi
összetételét a jelen rendelet 2. számú
függeléke tartalmazza.

(6) A bizottságok feladat- és hatáskörét a
jelen rendelet 2. számú melléklete tar-
talmazza.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követ´́o
napon lép hatályba.

Heged´́us Ferenc Dr. Varga Tibor 
polgármester    jegyz´́o

Kihirdetési záradék: a rendelet kihirdeté-
sének napja: 2015. május 26.

Helyi rendeletek
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a) a szállított tüzel´́o- és épít´́oanyag tárolá-
sához, rakodásához, feltéve ha az a
közúti és gyalogos közlekedést nem
akadályozza, és a közterület igénybe-
vétele a hat napot nem haladja meg, 

b) a közút (járda) építésével, javításával,
fenntartásával kapcsolatban, a közút
(járda) területének elfoglalásához,

c) az úttartozékok és a közúti közlekedés
irányítását szolgáló berendezések, tá-
jékoztató táblák elhelyezéséhez,

d) önkormányzati és állami szervezés´́u
kulturális-, szórakoztató-, sportren-
dezvények tartásához.

5.§. (1) A rendelet 2. számú melléklete
szerinti engedélykérelmet annak kell
benyújtania, aki a közterületet rendel-
tetést´́ol eltér´́o célra kívánja használni.

(2) Ha a közterület állandó jelleg´́u haszná-
lata építési (létesítési) engedélyhez kö-
tött épület vagy más építmény elhelye-
zése céljából szükséges, az engedélyt az
építési (létesítési) engedély iránti kére-
lemben az építtet´́onek kell kérnie.

(3) Ha a közterület ideiglenes jelleg´́u
használata építési munka végzésével
kapcsolatos állvány, épít´́oanyag, tör-
melék stb. elhelyezése céljából szük-
séges, az engedélyt a kivitelez´́onek
vagy az építtet´́onek kell kérnie. 

(4) Az engedély iránti kérelemnek tartal-
maznia kell:

a) az engedélyt kér´́o nevét és állandó la-
kóhelyének (telephelyének) címét,

b) a közterület-használat célját és id´́otar-
tamát,

c) a közterület-használat helyének, mód-
jának és mértékének pontos meghatá-
rozását,

d) a közterületen folytatni kívánt tevé-
kenység gyakorlására jogosító okirat
ismertetését (pl. építési engedély, vál-
lalkozói igazolvány). 

(5) Az engedély iránti kérelemhez az enge-
délyez´́o hatóság felhívására be kell mu-
tatni a közterületen folytatni kívánt tevé-
kenység gyakorlására jogosító okiratot.

(6) Közterület használatot a (7) bekezdés
kivételével a Képvisel´́o-testület jogo-
sult engedélyezni.

(7) A 3.§ g), h), j), k) pontok esetében a
jegyz´́o jogosult a közterület használat
engedélyezésére

6.§ (1) A közút és járda területét érint´́o köz-
terület-használati engedély megadásá-
hoz az illetékes közút kezel´́oje és a ren-
d´́orhatóság hozzájárulása szükséges.

(2) A szakhatóságok hozzájárulását a ké-
relmez´́o szerzi be.

(3) A közterület-használati engedély nem
mentesíti a kérelmez´́ot az egyéb jog-
szabályokban szabályozott szakható-
sági engedélyek beszerzése alól.

Közterület-használati engedély
megadása, tartalma és érvényessége

7.§ (1) Az engedély megadása során fi-
gyelembe kell venni az építésügyr´́ol
szóló törvényt, az építésügyi szabály-
zatot, az építési és használatbavételi
engedélyezési eljárásról szóló  jogsza-
bályt, a városrendezési terveket, a vá-
rosképi, továbbá a közrem´́uköd´́o szak-
hatóságok hozzájárulásában el´́oírt kö-
vetelményeket és ellen´́orizni kell az
egyéb feltételek meglétét is.

(2) A közterület-használat a  5. § (3) be-
kezdésében említett esetben csak az
építési munka végzésének tartamára
engedélyezhet´́o.

(3) Árusító és egyéb fülke közterület-
használatára legfeljebb két évre lehet
engedélyt adni, mely a feltételek meg-
léte esetén meghosszabbítható.

(4) A közterület használatára a (3) bekez-
désben foglalt kivétellel legfeljebb
egy évre lehet engedélyt adni, mely a
feltételek megléte esetén meghosszab-
bítható.

(5) Tájékoztató, hirdet´́o és reklámtábla el-
helyezésére a (6) bekezdésben foglalt
kivétellel, csak az erre a célra kijelölt
helyen, és egységes megjelenési for-
mában adható engedély.

(6) Városképet nem rontó, közút belátha-
tóságát nem zavaró közterületre multi-
reklám tábla elhelyezésére is adható
engedély.

8.§ (1) Nem adható ki közterület-haszná-
lati engedély 

a) t´́uz- és robbanásveszélyes tevékenység
gyakorlására, erotikus termékek be-
mutatására és értékesítésére, egyéb
közízlést sért´́o tevékenység végzésére,
valamint mindazon termékek árusítása
céljára, amelyek közterületen történ´́o
értékesítését jogszabály tiltja,

b) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett
használat a gyalogos közlekedést,
vagy az úttestre lép´́o gyalogos észlelé-
sét akadályozná;

c) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett
használat miatt a járdaszakasz 1,5 m-
es sávszélessége a használat idején
nem biztosítható.

(2) Attól, aki más célra kért közterület-
használati engedély mellett az (1) be-
kezdésben meghatározott tiltott tevé-
kenységet folytatja, a közterület-haszná-
lati engedély azonnali hatállyal vissza-
vonandó és részére egy évig közterület-
használati engedély nem adható. 

(3) 3,5 tonnát meghaladó gépjárm´́u táro-
lására.

(4) Nem adható ki közterület-használati
engedély annak, akinek Rétság Város
Önkormányzatával szemben lejárt ha-

táridej´́u tartozása van (közterület-
használati díj, helyi adó, gépjárm´́u
adó, bérleti díj, bírság stb.).

(5) Engedélyben foglaltaktól eltér´́o közte-
rület-használat engedély nélkülinek
min´́osül, és az azzal járó szankciókat
vonja maga után. 

9.§ (1) A közterület-használati engedély
tartalmazza:

a) az engedélyes nevét és állandó lakóhe-
lyének (telephelyének) címét,

b) a közterület-használat célját és id´́otar-
tamát,

c) a közterület-használat helyének, mód-
jának, mértékének és feltételének pon-
tos meghatározását,

d) az engedélyezési eljárásban közrem´́u-
köd´́o szakhatóságok hozzájárulásában
foglalt el´́oírásokat,

e) az engedély megsz´́unése vagy visszavoná-
sa esetére az eredeti állapot helyreállítá-
sára vonatkozó kötelezettség el´́oírását,

f) a közterület-használati díj fizetési köte-
lezettség esetében a díj mértékét és fi-
zetésének módját.

10.§ (1) A közterület-használati engedély
a) meghatározott id´́o elteltéig,
b) megállapított feltétel bekövetkeztéig 
c) visszavonásig érvényes.
(2) A közterület-használati engedély érvé-

nyét veszti, ha:
a) a közterületen folytatott tevékenységre

jogosító okirat érvénye megsz´́unik,
b) közterület-használati díj megfizetése

határid´́ore elmarad,
c) közterület engedélyt´́ol eltér´́o használata

esetén.
(3) A meghatározott id´́ore szóló engedély

érvénye az engedélyesnek az engedé-
lyezett id´́otartam lejárta el´́ott legalább
15 nappal korábban benyújtott kérel-
mére meghosszabbítható. 

11.§ A közterületet jogszer´́uen használó
nem akadályozhatja - kivéve ha arra
külön engedélyt kapott - a gyalogos és
a gépjárm´́u forgalmat, és köteles gon-
doskodni az általa elfoglalt terület fo-
lyamatos tisztántartásáról.

Közterület-használattal korlátozottan
igénybe vehet´́o területek

12.§  (1) A külön jogszabály szerint üzlet
nélkül árusítható termékek értékesíté-
sére a Rákóczi úton közterületre hasz-
nálati engedély nem adható.

(2) Hirdet´́o és reklám táblák elhelyezésére
- csak egységes megjelenés´́u formában
- az építésügyi hatóság által meghatá-
rozott helyekre adható közterület-
használati engedély.

(3) Hirdetést, hirdetményt, plakátot csak
az e célra biztosított közterületi hirde-
t´́o-berendezéseken, vagy tulajdonosi
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hozzájárulással e célra igénybe vehet´́o
építményen, házfalon, kerítésen lehet
elhelyezni.

(4) Tilos hirdetményt, hirdetést, plakátot
(reklámcédulát) stb. e célra ki nem je-
lölt építményre, m´́utárgyra, köztéri be-
rendezésre és úttartozékokra elhelyez-
ni, felfesteni.

(5) Tilos választójogi törvények hatálya
alá tartozó választási kampány céljára
szolgáló önálló hirdet´́o-berendezést,
hirdetést, plakátot stb. önkormányzati
intézmények elhelyezésére szolgáló
épületen, vagy azon belül elhelyezni.

(6) Az (4) bekezdésben el´́oírtak megsze-
g´́oit a jegyz´́o a hirdetés, reklám eltávo-
lítására, ezen túlmen´́oen az okozott
kár megtérítésére és az eredeti állapot
helyreállítására kötelezi.

Közterület-használati díj
13.§ (1) Az engedélyes a közterület hasz-

nálatért díjat köteles fizetni.
(2) A közterület-használati díjak mértékét e

rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az engedélyes a közterület-használati

díjat a közterület tényleges használatá-
ra, illetve a közterületen lév´́o létesít-
mény üzemeltetésére tekintet nélkül
köteles megfizetni.

(4) A közterület-használati díj szempont-
jából minden megkezdett hónap, nap
és négyzetméter egésznek számít.

(5) Alkalmi, vagy 30 napot meg nem ha-
ladó közterület-használat esetén a
használati díjat az engedély kiadásával
egyidej´́uleg, egy összegben számla el-
lenében kell megfizetni.

(6) Az egy évet meghaladó id´́otartamú
közterület-használat esetén a haszná-
lati díjat számla ellenében, negyedé-
vente el´́ore kell megfizetni.

14.§ Nem kell közterület használati díjat
fizetni:

a) fegyveres er´́ok, fegyveres testületek, ren-
dészeti szervek, ment´́ok, továbbá vízü-
gyi szervek alaptevékenységéhez kap-
csolódó létesítményeinek elhelyezésére,

b) a közszolgáltatóknak (gáz-, víz-, és csa-
tornázási m´́uvek), valamint a köztiszta-
sági szerveknek a feladatuk ellátását
szolgáló közérdek´́u létesítmények elhe-
lyezésére, azok karbantartására,

c) szobrok, emlékm´́uvek, dísz-kutak,
alapzatos zászlórudak és köztárgyak
elhelyezésére,

d) közvetlen életveszély elhárításának céljá-
ra szükséges terület igénybevétele után.

Járm´́uvek közterületen történ´́o 
tárolása 

15.§ (1) A rendelet alkalmazása szem-
pontjából üzemképtelen járm´́u:

a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem
rendelkez´́o olyan járm´́u, amely egyéb-
ként közúti forgalomban csak ilyen en-
gedéllyel és jelzéssel vehet részt,

b) baleset folytán megsérült és elhagyott
járm´́u,

c) m´́uszaki állapotánál fogva közúti köz-
lekedésre alkalmatlan, mert hiányos,
roncs, vagy sérült. 

(2) Közterületen üzemen kívül helyezett,
vagy üzemképtelen járm´́uvek a
KRESZ-ben meghatározottakon túl
nem tárolhatók. A tulajdonos (üzem-
bentartó) az üzemen kívül helyezett,
vagy üzemképtelen járm´́uvet saját
költségén köteles a közterületr´́ol 10
napon belül eltávolítani. 

(3) A 3,5 tonnát meg nem haladó teher,
személy és áruszállítást szolgáló jár-
m´́u, vontató, munkagép, utánfutó, pót-
kocsi, lakókocsi, továbbá más sze-
mélygépkocsinak, motorkerékpárnak,
kerékpárnak nem min´́osül´́o járm´́u köz-
területen - közforgalmi parkolón kívül
- csak közterület-használati enge-
déllyel tárolható. Tárolásnak a 10 órát
meghaladó, huzamos idej´́u tartózko-
dás min´́osül. 3,5 tonnát meghaladó
gépjárm´́uvek tárolására közterület
használati engedély nem adható.
 
A közterület filmforgatási célú 

használata
16. § (1) Az Mktv. szerinti filmalkotás

forgatása céljából történ´́o közterület-
használat (a továbbiakban: filmforga-
tás célú közterület-használat) vonatko-
zásában a rendelet szabályait az e pa-
ragrafusban foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.

(2) A filmforgatás célú közterület-haszná-
lattal összefügg´́o, Mktv- ben meghatá-
rozott képvisel´́o-testületi hatásköröket
a jegyz´́o gyakorolja.

(3) Filmforgatás nem engedélyezhet´́o az
Önkormányzat, valamint a Városi M´́u-
vel´́odési Központ és Könyvtár által,
vagy megbízása alapján közterületre
szervezett önkormányzati rendezvé-
nyek id´́otartamára, illetve területére.

 (4) A filmforgatás céljából történ´́o közte-
rület-használathoz a hozzájárulás
megadását követ´́oen a filmforgatást
akadályozó, a kérelmez´́onek fel nem
róható, valamint a rendkívüli termé-
szeti események elhárulását követ´́o 10
napon belül a kérelmez´́o számára a
közterület-használatot biztosítani kell.

(5) A filmforgatás célú közterület-haszná-
lat naponta 7.00-21.00 óra közötti id´́o-
tartamra vonatkozhat, különösen indo-
kolt esetben ett´́ol eltér´́o id´́otartam is
engedélyezhet´́o. 

(6) Filmforgatás céljából történ´́o közterü-
let-használat id´́otartama nem halad-
hatja meg a két hetet.

(7) A filmforgatás céljából történ´́o közte-
rület-használat csak a közterület hasz-
nálati díj egy összegben történ´́o meg-
fizetését követ´́oen kezdhet´́o meg. 

(8) Ha az Mktv. szerinti hatósági szerz´́o-
dés megküldésének id´́opontjában a
közterületre vonatkozóan érvényes
közterület-használati engedély van, a
közterület-használat jóváhagyását
meg kell tagadni.

(9) A közterület filmforgatási célú igény-
bevétele szempontjából Rétság város
közigazgatási területén központi terü-
letnek min´́osül:

a) a Rákóczi útnak a Templom utca (hrsz:
378) és a Pet´́ofi utca (hrsz. 453) közöt-
ti területe,

b) Iskola tér (hrsz:134/37) és Rákóczi út
közötti terület,

c) Laktanya út.
(10) A filmforgatás céljából történ´́o közte-

rület-használat során a használó az aláb-
bi egyéb feltételeket köteles betartani:

a) a szomszédos lakóingatlanok gyalogos
vagy gépkocsival történ´́o megközelí-
tését a használat teljes id´́otartama alatt
köteles folyamatosan biztosítani,

b) a használat teljes id´́otartama alatt köte-
les a használt közterület tisztán és
rendben tartásáról folyamatosan gon-
doskodni,

c) zöldfelületet köteles kíméletesen hasz-
nálni,

d) a használat megsz´́unését követ´́oen a te-
rületet eredeti állapotával legalább
egyenérték´́uen helyreállítani, az eset-
legesen okozott környezetszennyezést
megszüntetni, a területet kiürített álla-
potban az önkormányzat részére visz-
szaadni.

(11) A filmforgatás célú közterület hasz-
nálatért az Mktv. 3. számú melléklete
szerinti díjat kell fizetni.

A jogellenes közterület-használat
következményei

17. § (1) Aki közterületet engedély nélkül,
vagy a hozzájárulástól eltér´́o módon,
különösen a hozzájárulásban rögzített
céltól vagy tevékenységt´́ol eltér´́o más
tevékenység kifejtésére, vagy az enge-
délyben meghatározott mértéket meg-
haladó alapterületben használ, köteles
felhívásra a jogellenes közterület-
használatot haladéktalanul megszün-
tetni, továbbá kártalanítás nélkül köte-
les a közterület eredeti állapotát hely-
reállítani. A jegyz´́o az eredeti állapot
helyreállítását  a  kötelezettséget el-
mulasztó költségére elvégeztetheti,
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amennyiben a helyreállításra vonatko-
zó felhívásnak az érintett 8 napon be-
lül nem tesz eleget.

(2) A jegyz´́o az eredeti állapotot az erre
irányuló felhívás mell´́ozésével és az
(1) bekezdésben megszabott határid´́o
elteltére való tekintet nélkül azonnal
helyreállíttathatja, ha az élet- és bal-
esetveszély vagy jelent´́os anyagi kár, a
közrend, közbiztonság, a közterület
rendje, rendeltetésszer´́u használata sú-
lyos sérelmének elhárítása érdekében,
vagy jelent´́os közérdekb´́ol egyébként
indokolt. Az eredeti állapot helyreállí-
tásának költségeit ebben az esetben is
a jogosulatlan közterület-használó kö-
teles viselni.

(3) Tízszeres használati díjat kell fizetni
arra az id´́otartamra, amely a közterü-
let- használati hozzájárulás megsz´́uné-
sét´́ol az eredeti állapot helyreállításáig
tart.

Vegyes és záró rendelkezések
18.§ Az e rendeletben foglaltakat a Pol-

gármesteri Hivatal hatósági ügyinté-
z´́oje ellen´́orizheti. 

19.§  E rendelet a kihirdetést követ´́o na-
pon lép hatályba. A rendelet hatályba
lépésével egyidej´́uleg hatályát veszti
a közterületek használatának szabá-
lyairól szóló 9/2003. (IV.18.), 6/2001.
(VI.11.), 8/2000. (III.31.), valamint a
8/1996. (VI.28.) számú rendelettel
módosított 13/1995. (VIII.28.) önkor-
mányzati rendelet, valamint a  közterü-
letek filmforgatási  célú használatáról és
a használatuk rendjér´́ol szóló  14/2013.
(IX.9.) önkormányzati rendelet. 

Heged´́us Ferenc    Dr. Varga Tibor
 polgármester           jegyz´́o

Kihirdetési záradék: a rendelet kihirdeté-
sének napja: 2015. 09.30.

A rendelet mellékletei, a közterületfog-
lalási díjtáblázat, az engedélykérelem
nyomtatvány, valamint az indoklások
megtalálhatók a www.retsag.hu honla-
pon, az Önkormányzat fejezetben, a
rendeletek menüpont alatt.

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 16.

Telefon: (35)351-155, (30)9-607-683

Bursa Hungarica Pályázati kiírás
Rétság Város Önkormányzata az Emberi
Er´́oforrások Minisztériumával együttm´́u-
ködve ezennel kiírja 2016. évre a Bursa
Hungarica Fels´́ooktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot fels´́ooktatási hallga-
tók és fels´́ooktatási tanulmányokat kezde-
ni kívánó fiatalok számára. A pályázat cél-
ja az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzet´́u, szociálisan rászoruló fiatalok
fels´́ofokú tanulmányainak támogatása.

A pályázat beadásához regisztráció
szükséges, melynek elérése: https://
www.eper.hu/eperbursa/paly/palybele
p.aspx.

A regisztrációt követ´́oen lehetséges a
pályázati adatok feltöltése. A pályázati ´́ur-
lapot kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pá-
lyázóknak. A pályázat csak a pályázati ki-
írásban meghatározott csatolandó mellék-
lettel együtt érvényes. A benyújtott pályá-
zatok befogadását az önkormányzatnak az
EPER-Bursa rendszerben igazolnia szük-
séges. A nem befogadott pályázatok a bí-
rálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkor-
mányzatokhoz történ´́o benyújtásának ha-
tárideje: 2015. november 9.

Bursa Hungarica  “A” típusú ösz-
töndíj pályázati feltételei (2 tanulmányi
félévre pályázható):
— lakóhely a pályázatot meghirdet´́o tele-

pülési önkormányzat területén (lakcím
igazolás)

— hátrányos szociális helyzet (ld. Pályá-
zati kiírás)

— fels´́ooktatási hallgatói jogviszony iga-
zolható megléte (a pályázati kiírásban
részletezett feltételeknek megfelel´́oen)

Bursa Hungarica  “B” típusú ösztöndíj
pályázati feltételei (6 tanulmányi félév-
re pályázható):
— lakóhely a pályázatot meghirdet´́o tele-

pülési önkormányzat területén (lakcím
igazolás)

— hátrányos szociális helyzet (ld. Pályá-
zati kiírás)

— korábban még nem nyert felvételt fel-
s´́ooktatási intézménybe és 2016/2017.
tanévt´́ol kezd´́od´́oen teljes idej´́u (nap-
pali tagozatos) képzésben kíván részt
venni.

A pályázatot papír alapon (nyomtatott for-
mában), a lakóhely szerint illetékes tele-
pülési önkormányzat polgármesteri hiva-
talánál kell benyújtani.

A pályázat kötelez´́o mellékletei:
a) A fels´́ooktatási intézmény által kitöltött

eredeti hallgatói jogviszony igazolás a
2015/2016. tanév els´́o félévér´́ol.

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy
háztartásban él´́ok egy f´́ore jutó havi
nettó jövedelmér´́ol.

c) A szociális rászorultság igazolására be-
adott okiratok.

A pályázati ´́urlap csak a fent meghatáro-
zott kötelez´́o melléklettel együtt érvényes,
valamely melléklet hiányában a pályázat
formai hibásnak min´́osül.

A további feltételekr´́ol tájékozódhat a
város hivatalos honlapján, a www.ret-
sag.hu.

Pedagógusnap Rétságon
Ha június els´́o vasárnapja, akkor Pedagógus-
nap. Az idén a Városi M´́uvel´́odési Központ
és Könyvtár Színháztermében került sor erre
az eseményre, ahol a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ tankerületéhez tartozó pe-
dagógusokat látták vendégül. A bevezet´́o sza-
vak után Heged´́us Ferenc polgármester úr
mondott köszönetet minden pedagógusnak a
munkájáért, de elismerése jeléül a helyi óvo-
dapedagógusokat is köszöntötte virággal, mi-
vel ´́ok a helyi önkormányzathoz tartozó in-
tézmény munkatársai és nem a KLIK alkal-
mazottai, de kiváló munkát végeznek. A helyi
és környékbeli iskolás és óvodás csoportok
nagyon színvonalas, kedves m´́usorszámokkal
köszöntötték a megjelent pedagógusokat.

Nagyné Barna Orsolya, a tankerület veze-
t´́oje mondott köszönt´́ot, majd a legkivá-
lóbbaknak oklevelet adott át, a tankerület-
hez tartozó két pedagógusnak átadta a Pe-
dagógus Szolgálati Emlékérmet, és emel-
lett mindenki kapott egy szál virágot. Va-
lóban jó hangulatú volt ez az összejövetel,
amikor úgy a résztvev´́ok, mint a szerve-
z´́ok jól érezték magukat. A szervez´́ok ezen
felül még kedveskedtek úgy a rétsági,
mind a környez´́o települések diákjai ré-
szére igaz, hogy más-más id´́opontban a
rétságiaknak, és a környez´́o településekr´́ol
érkez´́oknek a diósjen´́oi iskola tanulói, mi-
vel bemutatták “A dzsungel könyve” cím´́u
színdarabot, amivel nagy sikert értek el.
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Válogatás az elmúlt id´́oszak eseményeib´́ol

Rétsági Majális 2015
A május elsejei programok mindig nagy
jelent´́oséggel bírtak városunk életében,
így az idén is sokan lázasan készül´́odtek,
hogy részt vegyenek ezen a kötetlen, de
szórakozásban annál teljesebb program-
kavalkádban. Rétság önkormányzatának
képvisel´́o-testülete vendégül látta a város
lakosságát egy finom babgulyás erejéig,
melynek elkészítését a Városi Nyugdíjas
Klub tagjai vállalták fel, és természetesen
jó hírükhöz méltóan, meg is feleltek en-
nek a feladatnak, mivel mindenki dícsérte
a f´́oztjüket. 

A szervez´́oknek nehéz dolguk volt,
mivel az id´́ojárás el´́orejelzés nem éppen a

legkellemesebb id´́ot jósolta erre a nagy
napra, de mégis a Hunyadi liget hangula-
tos helyszíne mellett döntöttek. A hagyo-
mányos f´́oz´́overseny meghirdetése után,
mely alatt a versenyz´́oknek még külön lo-
gikai és egyéb furfangos kérdések, felada-
tok elvégzését is meg kellett oldaniuk, a
nap házigazdájának felkért Varga Izabella
ismert színészn´́o és kollégan´́oi is felkeres-
ték a versenyz´́o csapatokat és kifaggatták,
valamint különféle feladatok elvégzésére
ösztönözték a jelenlév´́oket. Mindenki
nagy szeretettel fogadta ´́oket! A májusfa
felállításában is a versenyz´́o csapatok
egy-egy képvisel´́oi vettek részt, melyet el-

´́otte színes krepp - papír szalagokkal díszí-
tettek fel az ott lév´́ok. A gyerekek élvezték
a helyi Önkéntes T´́uzoltók által bemuta-
tott t´́uzoltó autóban lév´́o izgalmas felada-
tokat, s´́ot nagy élmény volt számukra a
beöltözés, a sisak viselése. Az idén is jelen
volt az egészségsátor, melyben sokan kü-
lönféle sz´́uréseken is részt vehettek. Igazi
piknik hangulat alakult ki, melynek han-
gulatát a jöv´́oben is meg kellene ´́orizni. A
színpadi programok kapcsán, amikor már
a szakmai zs´́uri értékelése alapján a f´́oz´́o-
verseny gy´́oztesei is megkapták a megér-
demelt jutalmukat, a helyi Judo Klub tag-
jai bemutatták, hogy mire képesek, mit
tanultak meg ezidáig. 

A sztárvendégek kedves, közvetlen ze-
nés bemutatója után, melybe bevonták a
helyi közönséget - f´́oleg a gyerekeket, a
helyi nyugdíjas klub táncos csapata egy
fergeteges retro összeállítással örvendez-
tette meg a közönséget. A Katáng Együt-
tes, amelynek tagjai nagyon készültek erre
a fellépésre, megpróbálták a jelenlév´́o
gyerekeket bevonni programjukba, csak
sajnos az id´́ojárás nagy úr, és közbeszólt -
eleredt az es´́o. A további táncos m´́usorszá-
mokat, a Stand Up Comedy m´́uvészének
el´́oadását, valamint a helyi Rozsda Együt-
tes koncertjét már a m´́uvel´́odési ház szín-
háztermében élvezhette a továbbiakban a
közönség.
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HURRÁ!!! Gyereknap 2015
Az idén is megrendezésre került váro-
sunkban a gyerekek legnagyobb örömé-
re a Városi Gyermeknap. Ezen a napon
legyen az szül´́o, nagyszül´́o, mindenki
gyerek lehetett egy kicsit a programfor-
gatagban. 

A bizonytalan id´́ojárás el´́orejelzés mi-
att a szervez´́ok úgy döntöttek, hogy a vá-
ros központjában rendezik meg ezt a prog-
ramot, mivel itt van füves rész a Nagypar-
koló környékén a kutyás bemutatónak, az
ugrálóvárnak, s´́ot az OTP kert részét is
sikerült megkapni, ahol állatsimogató és a
kötélhúzásban jelesked´́o feln´́ottek - gyere-
kek egyaránt összemérhették erejüket. S´́ot

volt betonrész a különféle ügyességi és
aszfaltrajzversenyeknek, népi fajátékok
kipróbálásának, itt mutatkozott be a ko-
vácsmester is, aki ennek a régi mesterség-
nek a csínját-bínját mutatta be ; a m´́uve-
l´́odési ház f´́obejárata el´́ott a Popping és
hip-hop táncbemutató ; a házon belül az
aulában  pedig arcfestés, hennafestés,
csillám tetoválás, batikolás és egyéb kéz-
m´́uves foglalkozások zajlottak; a Társal-
góban Mesekuckó került berendezésre,
ahol a kicsik találkozhattak kedvenc me-
seh´́oseikkel. A legfontosabb a Kisterembe
került, mégpedig a Büfé, ahol zsíros ke-
nyeret lila hagymával, uborkával és retek-

kel kaphattak a versengésben kimerült ne-
bulók, de volt rengeteg palacsinta, üdít´́o,
ásványvíz, szörp, nápolyi és sütemény is,
természetesen ingyen. 

Az intézményt´́ol nem messzire talál-
ható egy játszótér, mellette egy szép kis
rendben tartott füves rész, ahová a gyere-
kek elmehettek lovagolni egy póni és egy
igazi nagy ló volt az, amelyek ezt a nemes
feladatot ellátták. 

A színpadi programok közül kieme-
lend´́o a Kölyök Party Pap Ritával, Gyerek
- jóga bemutató, Hastáncbemutató, a meg-
hirdetett Ki Mit Tud vetélked´́ore a vállal-
kozó szellem´́u, bátor gyerekek fellépésére
és a Süti Süt´́o Verseny díját is itt hirdették
ki és adták át. A Nagyparkolóban a helyi
Önkéntes T´́uzoltók is kivonultak kocsi-
jukkal, de két profi t´́uzoltó autó is felvo-
nult, amelyeket örömmel vettek birtokba
a gyerekek. A helyi Rend´́orségt´́ol érkezett
autóra is sokan kíváncsiak voltak, a gye-
rekek áradata vette körül úgy a t´́uzoltókat,
mint a rend´́oröket. Este diszkó és tábort´́uz
kíséretében búcsúztak el a szervez´́ok a lel-
kes gyerekekt´́ol, akik fájlalták, hogy milyen
gyorsan elszaladt ez a vasárnap délután!

Minden önkéntes segít´́onek és támo-
gatónak köszönjük aktív részvételét és
anyagi támogatását!

A Városi M´́uvel´́odési Központ
és Könyvtár dolgozói
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Miniszter avatott gyárat Rétságon
Az egykori TDK üzemcsarnokaiban lé-
tesült gyár indulásáról már beszámol-
tunk, akkor megismertük az Urbán és
Urbán Kft. tevékenységét és a korszer´́u
gépparkot. 

Az üzem Rétságra települését - többek
között - jelent´́os fejlesztési források pályá-
zati megszerzése is lehet´́ové tette. Most
már túl a próbaüzemen, ünnepélyes kere-
tek között tartották a gyár felszentelését.
Az eseményre városunk képvisel´́o-testü-
letének delegációja éppen úgy elfogadta a
meghívást, mint a környez´́o települések
polgármesterei, a járás meghatározó intéz-
ményeinek vezet´́oi. Meg hogy ki mindenki
még, felsorolni is nehéz lenne. Amikor utol-
jára itt jártunk, arról kaptunk tájékoztatást,
hogy rövidesen a másik üzemcsarnok is
hasznos tevékenységnek ad helyet. Hát nem
gondolhattuk akkor, hogy ennek els´́o meg-
valósulása éppen ez az ünnepség, ahol a
hatalmas térben elhelyezett asztalok mellett
több száz meghívott ünnepelt együtt a gyár
tulajdonosaival, vezet´́oivel. 

A rendezvényre Varga Mihály nemzet-
gazdasági minisztert várták, aki a meghívást
elfogadta, és meg is érkezett városunk ipari
parkjába. A megjelenteket Vizi András üd-

vözölte házigazdaként, akir´́ol megtudtuk,
hogy a Urbán család barátja, és ezért is
kérték fel a nap eseményeinek vezetésére.

A valójában rövid köszönt´́ok sorában
az els´́o felszólaló Balla Mihály ország-
gy´́ulési képvisel´́o volt, akit Csúvár Csaba
kereskedelmi igazgató követett. Ezután
üdvözölte a vendégeket Varga Mihály mi-
niszter, és tájékoztatót adott a gazdasági
helyzet, és különösen Nyugat-Nógrád fej-
l´́odésér´́ol. A beszédek után a Református
Egyház nevében Molnárné Tóth Erzsébet
lelkipásztor áldotta meg a létesítményt és
Tóth Ferenc plébános szentelte fel a Ka-
tolikus Egyház nevében. Az ünnepség
ezen részét kötetlenebb program követte,
az üzem megtekintése. Tudósítónk a mi-
niszter gyárlátogatását örökítette meg. A
termel´́o részleg felkeresésére több cso-
portban kerülhetett sor, addig a résztvev´́o-
ket a Hot Jazz Band muzsikája szórakoz-
tatta. A terítékek sem maradtak üresek,
hiszen különleges finomságokkal készül-
tek a résztvev´́ok megvendégelésére,
amely így a fehér asztal mellett további
egyeztetéseket, beszélgetéseket, kapcso-
latépítést is lehet´́ové tett.

GIK

Nemzeti Összetartozás Napja
Trianonban 1920. június 4-én aláírták azt
a békeszerz´́odést, mely Magyarországra
nézve területveszteséggel és az ezen a te-
rületen él´́o magyar lakosság elvesztésével
járt. Erre a szégyenteljes békediktátumra
emlékezve, az Országgy´́ulés 2010-ben
megszavazta, hogy ez a nap legyen a
Nemzeti Összetartozás Napja.

95 évvel ezel´́ott, amikor a világtörténe-
lem egyik legigazságtalanabb békediktátu-
mát kényszerítették rá országunkra, akkor
elveszítettük országunk területének és la-
kosságának 2/3-át. Hihetetlen, de túléltük,
nem biztos, hogy minden nemzet túlélte
volna. Csak hogy érezzük: ha kelet felé me-
gyünk 800 km-t, még mindig magyarul be-
szélnek Erdélyben, ha Felvidék irányába

120 km-t megyünk, még magyarul beszél-
nek. Délvidéken, ´́Orvidéken, magyarul
beszélnek. A Nemzeti Összetartozás Nap-
ja egyúttal kötelességet is ró ránk: megis-
merni Trianon okait és következményeit.

Délel´́ott a helyi általános iskolások a
Templomkertben emlékeztek meg err´́ol az
eseményr´́ol, amikor Borosné Gellai Katalin
iskola igazgató asszony és Mez´́ofi Zoltán
alpolgármester úr ünnepi beszéde után elhe-
lyezték az emlékoszlopnál virágaikat és ko-
szorúikat. Kés´́o délután a város lakossága
jelenlétében ünnepélyes keretek között He-
ged´́us Ferenc polgármester úr ünnepi meg-
emlékez´́o beszédét hallgathatták meg a je-
lenlév´́ok, amikor több ideill´́o vers elszava-
lása után a polgármester úr és több civil

szervezet és párt képvisel´́oi elhelyezték az
emlékezés koszorúit az emlékoszlopnál. A
Szózat elhangzása után a közönség eléne-
kelte a Székely Himnuszt is.
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Májusi rendezvények a Városi Nyugdíjas Klubnál
Májusban is s´́ur´́u programja volt a Városi
Nyugdíjas Klubnak, köztük az “ ´́Osziró-
zsa” tánccsoportnak. Május 8-10-én részt
vettek az V. Országos Nyugdíjas KI-MIT-
TUD középdönt´́ojén Hajdúszoboszlón.
Ide a március 8-án Budapesten megtartott
el´́oválogatón való  jó szereplésükért jutot-
tak el, amit vers, ének, tánc és egyéb ka-
tegóriában hirdettek meg. Az el´́oválogatás
az ország 4 különböz´́o városában volt még
március hó folyamán. Vers kategóriában
Vajda Jánosné saját versével szerepelt,
Sass István pedig két verset is el´́oadhatott

a megszabott id´́okereten belül, mindket-
ten szép sikert aratva. Beke Istvánné Ani-
ka pedig énekével zsebelte be a sikert, és
a közönség vastapsát. Itt kell megemlíte-
ni, hogy meghívást kapott még az év ele-
jén a “Dankó” rádió próbafelvételére is.

Az “ ´́Oszirózsa” tánccsoport, amely a két
nyugdíjas klub tagjaiból áll, az öt tagú szak-
mai zs´́urit´́ol kapott magas pontszámmal vár-
hatják az esetlegest továbbjutást. Örömüket
beárnyékolja, hogy a továbbiakban nem
tudják finanszírozni az esetleges továbbju-
tásukat, mert saját anyagi lehet´́oségük

nem teszi lehet´́ové. Szponzoraik, támoga-
tóik pedig nincsenek. Ide is a két klubve-
zet´́o egyéni felajánlása révén tudtak el-
utazni, amit itt újra tisztelettel megköszö-
nünk nekik. A 2005-ben alakult tánccso-
port (melynek tagjai folyamatosan cseré-
l´́odnek) szívesen vesznek részt. Falunapo-
kon, a város rendezvényein, melyet a május
1-i jó hangulatú fellépésük is bizonyít.

Május 16-án a Kistérségi Katonai ta-
lálkozón léptek fel, nyitótáncként a Palo-
tással, majd a vacsora után szórakoztató
paródiával emelték a hangulatot.

Május 22-én a Balassagyarmati Id´́osek
Otthonában szerepeltek, ahol az ott ápolt be-
tegeket szórakoztatják a Pünkösdhöz kapcso-
lódó vidám táncos m´́usorral, közös éneklés-
sel. gy segítik ´́oket, hogy pár órára elfelejt-
kezzenek betegségükr´́ol, mosolyt, nevetést
hozzanak életükbe. B´́oven van válogatási le-
het´́oség a 13 megtanult táncokból, paródiák-
ból, melyek között szerepelnek néptáncok,
Palotás, Kán-Kán, cigánytánc, stb.

Köszönet nekik, hogy elviszik, vitték
Rétság város hírét.

55 éves a rétsági középfokú oktatás
Május 9-én ünnepeltük az 55 éves kö-
zépfokú oktatást Rétságon. Hiszen
1960-ban indult el´́oször középiskolai
oktatás, a balassagyarmati Balassi Bá-
lint Gimnázium osztályaként, esti tago-
zatos gimnáziumi keretekben.

Ez, az esti tagozatos oktatási forma az-
óta is - folyamatosan - jelen van Rétságon.
A nappali tagozatos középfokú középfokú
képzés el´́oször 1969-ben jelent meg a te-
lepülés életében, amikor az 1963-ban in-
dított Romhányi Gimnázium Rétságra
költözött. Közel egy évtizedes m´́uködés
után a nappalis oktatás 1978-ban meg-
sz´́unt. 2006-ban a város vezetésénének
kezdeményezésére a balassagyarmati
Bérczy Károly Középiskola égisze alatt
szakközépiskolai nappali tagozat indult,
amely ma is m´́uködik nappali és esti tago-
zattal a balassagyarmati Mikszáth Kálmán
Középiskola tagintézményeként.

Az elmúlt 55 év alatt több százan foly-

tattak középfokú tanulmányokat Rétsá-
gon, érettségiztek nappali vagy esti tago-
zaton. A jeles évforduló tiszteletére szer-
veztük meg az 55 év alatt érettségiz´́ok
nagy találkozóját május 9-én Rétságon.  A
felhívásra közel 300-an jelentek meg a
volt középiskolások és tanáraik, hogy
együtt ünnepelhessünk, hogy felidézzük
az együtt töltött éveket, a közös emléke-
ket.

A tartalmas m´́usor, a köszöntések és
emlékezések mellett jutott id´́o a beszélge-
tésre, mindenki jól érezte magát s fo-
gyasztotta a hozott süteményeket, italo-
kat. A találkozó során Romhányban és
Rétságon a volt gimnáziumi épületek fa-
lán emléktáblát helyeztünk el, melyet az
elmúlt 55 évre emlékeztetnek.

A találkozó résztvev´́oi örömüket fejezték
ki, hogy találkozhattak a régi diákok és taná-
rok, mindenki jól érezte magát, felejthetetlen
élmény volt részt venni a találkozón.

Köszönöm a rendezvény szervezésé-
ben és megvalósításában segít´́ok munká-
ját, a támogatásokat!

Mocsári Gergely, szervez´́o
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Szlovák Nemzetiségi Nap Rétságon
Rétság Város Szlovák Nemzetiségi Ön-
kormányzata június 20-án rendezte
meg a XIII. Nemzetiségi Napot, Glück-
né Salgai Szilvia vezetésével a városi
m´́uvel´́odési központ színháztermében.
Az elnökasszony 2002 óta nagy gondot
fordít arra. hogy ezt a hagyományt a
nemzetiségi kultúra jegyében színes
programokkal tegye emlékezetessé!

A rendezvény protokoll részében el-
hangzott a magyarországi szlovákok him-
nusza Glück Laura és Vanessza el´́oadásá-
ban, majd következtek a köszönt´́ok a szlo-
vák önkormányzat elnökét´́ol, Balla Mi-
hály Nógrád megye nyugati felének or-
szággy´́ulési képvisel´́ojét´́ol és Demjén
Márta a Pilisi Szlovákok Egyesületének
elnöke, az Országos Szlovák Önkormány-
zat képvisel´́oje részér´́ol. 

A képvisel´́ok elismer´́oen nyilatkoztak
a nemzetiségi kultúra hagyományainak
meg´́orzésér´́ol, a szlovák nyelvoktatás le-
het´́oségének megvalósulásáról, amit az el-
nök asszony ünnepélyesen jelentett be a
köszönt´́ojében.

Heged´́us Ferenc, Rétság város polgár-
mestere nyitotta meg a nemzetiségi talál-
kozót, melyen részt vettek: Mez´́ofi Zoltán,
Rétság város alpolgármestere, Pápainé
Laczkovszki Zsuzsanna Fels´́opetény, és
Mezei Csilla, Legénd Község Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzatának elnök
asszonyai is.

A fergeteges gálam´́usor során a hagyo-
mány´́orz´́o csoportok színes, sajátos motí-
vumokkal színezett népviseletbe öltözve,
vidám dalokkal és táncokkal szórakoztat-
ták a hagyománytisztel´́o közönséget. A

fellép´́ok között üdvözölhettük a Szlováki-
ából, Faruad községb´́ol érkez´́o 30 f´́os Ná-
das Népcsoportot, akik két féle viseletet is
bemutattak táncaikban. A Pannónia Ha-
gyomány´́orz´́o Egyesületet Kistarcsáról,
akik Suba Éva m´́uvészeti vezet´́o koreog-
ráfiáit mutatták be nagy sikerrel.

Viszontláthattuk-hallhattuk Glück La-
urát és Vanesszát is a csodálatos hangú
pilisszentkereszti lányokat, akik már óvó-
dásként is szerepeltek a nemzetiségi ren-
dezvényeken. A kétszólamú dalokat egye-
divé, különlegessé teszi Laura harmonika
kísérete, és az a komplex üt´́ohangszer,
amivel repertoáruk b´́ovült. A lányok a
szlovák folklór el´́oadásában jeleskednek
számos sikerrel, fellépéssel, és a 2013-ban
megjelent CD-vel.

És végül, de nem utolsó sorban az év-
tizedes néptáncos múlttal rendelkez´́o, vá-
rosi és térségi rendezvényeken nagy sikert
arató Kerepl´́o óvodás csoport m´́usorát,
akik bájos táncukkal elvarázsolták a kö-
zönséget. ´́Ok ajándékcsomagot kaptak.
Rétság Város Szlovák Nemzetiségi Ön-
kormányzata minden évben támogatást ad
át az erre létrehozott alapból azoknak az
intézményeknek, akik munkájukat vala-
milyen formában segítik. 25.000 Ft-os tá-
mogatást vehetett át a Zúgófa és a Kerepl´́o
Néptánccsoport, és az evangélikus gyüle-
kezet. A gyülekezet az a kis létszámú szlo-
vákság, akik modern világunkban is ´́orzik
gyökereiket, hagyományaikat, kultúrájuk
értékeit átadták az utókornak.

A maradandó élményt nyújtó, látvá-
nyos, színpompás program fellép´́oi a fi-
nom vacsora mellé elismer´́o oklevelet, né-
pi motívummal díszített kerámiatálakat és
orchideát kaptak, a 2009-ben pro Urbe-
díjjal elismert szlovák önkormányzat el-
nök asszonyától.

A nemzetiségi találkozó sikeres lebo-
nyolításához nyújtott segítséget megkö-
szönjük a városi önkormányzatnak és a m´́u-
vel´́odési központ vezet´́ojének, dolgozóinak.

Sztruhár Istvánné

Ünnepi Könyvhét 
Dr. Papp Lajos intelmeivel

Ebben az évben, immáron 86. alkalommal
került megrendezésre az Ünnepi Könyv-
hét, melynek keretein belül egy igazán ní-
vós el´́oadás résztvev´́oi lehettünk, amely a
világ egyik legelismertebb szívsebészé-
nek, Dr. Papp Lajos könyveinek szentel´́o-
dött. Az igen nagy érdekl´́odésre számot
tartó esemény a színházteremben került
megrendezésre, de így is annak veszélye
fenyegetett, hogy helysz´́ukében leszünk.
Dr. Papp Lajos el´́oadása érdekfeszít´́o, még
megannyi bölcseletben gazdag könyvei-
nek tartalmán is jócskán túlmutató el´́oa-
dás volt, melynek során, szinte tanítónkká
vált. Többek között szó esett a helyes és
helytelen táplálkozásról, a szellem és test
egészségér´́ol, s ezen egészség meg´́orzésé-
nek különböz´́o  módozatairól. Ám komo-
rabb témákról is szó esett... Szakmabeli-
ként Dr. Papp Lajos közelebbr´́ol is ismeri
a magyar egészségügyet, s annak nehéz
helyzetét, így néhány mondat erejéig ki-
tért h´́on szeretett hivatása árnyoldalaira is.
Megmutatta, hogy létezik arany középút a
transzcendentális világ és a szakmai tudo-
mány között, s szavai, és lelki békét árasz-
tó megjelenése egy este erejéig feltöltötte
energiával a rétsági színháztermet, s a kö-
zönség lelkét is. Az el´́oadás után minden-
kihez volt egy-két jó szava, és sor került
dedikálásra is. Úgy hiszem, valamennyien
gazdagodtunk lélekben és gondolatokban
Dr. Papp Lajos el´́oadása által, s mind-
annyian egy maradandó élménnyel szí-
vünkben tértünk haza!

Szájbely Zsolt
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III. Extrém Nap Rétságon
Egy ingyenes rendezvény igazi ínyencek-
nek. Az ország legprofibb eXtrém sporto-
lói léptek fel egy helyen és bemutatták
bámulatos tehetségüket, vakmer´́oségüket.
A rengeteg színes, változatos program kö-
zött volt biztonságtechnikai bemutató,
rend´́ormotoros bemutató BMXflatland
bemutató, extrém enduró verseny, dago-
nya fighter show, stunt riding, blokkdobó
verseny, decibel mér´́o verseny, légi meg-

lepetés, kaszkad´́or show Varga Balázzsal,
éjszakai motoros bemutató. Termé-
szetesen zenei koncertek sem hiányozhat-
tak a repertoárból. Fellépett a rétsági
Harry Potters Rockabilly Trio, valamint
az országszerte kedvelt Animal Cannibals.
A programot fergeteges diszkó zárta, ahol
a zenét Dj Sylvester szolgáltatta. Rétsá-
gon soha nem látott embertömeg gy´́ult
össze és érezte jól magát.

MÚZSA FESZTIVÁL - Rétsági gy´́oztesekkel
A MÚZSA M´́uvészeti Fesztivál a Nem-
zeti M´́uvel´́odési Intézet által megrende-
zett Ki mit tud?. A rétsági járásban idén
el´́oször került megrendezésre 2015. jú-
nius 6-án délel´́ott 10:00 órától Nagyoro-
sziban ének és hangszeres zene kategó-
riában.

A versenyz´́ok korhatára és az el´́oadá-
sok m´́ufaja nem volt megszabva, és nem
volt feltétel az egyszemélyes el´́oadásmód
sem, tehát csoportok is jelentkezhettek. A
legfiatalabb énekes versenyz´́o mindössze
6 éves volt. 

A verseny gy´́oztese továbbjut a me-
gyei fordulóba, ahol megmutathatja újra a
tudását, megcsillogtathatja tehetségét. Az
érdekl´́odés nagy volt, a versenyz´́ok külön-
böz´́o népdalokkal, hangszeres el´́oadások-
kal és egyéb énekekkel készültek a zs´́uri-
nek és a közönségnek egyaránt. Az el´́oa-
dások maximum 6 percesek lehettek. A
verseny végére mindenki izgatottan várta
az eredményhirdetést.

A zs´́urinek nehéz dolga volt, ezért a
három továbbjutó mellett három különdí-
jast is megneveztek, akik az alsópetényi
“Mamókák”, a kétbodonyi Csiki Luca Ju-
lianna, valamint a szintén Kétbodonyból
érkez´́o “Fokhagyma Stúdió” voltak. A dí-
jazottak, akik továbbjutottak a megyei

dönt´́obe: Ékes Énekegyüttes- Nagyoroszi,
Rétság, Csiki Sára Eszter- Kétbodony, Pa-
uer Csilla- Borsosberény.

A rendezvényt Kiss Ern´́oné saját ma-
ga által írt verse zárta, mely felvezette
az irodalmi kategória el´́odönt´́ojét, mely
Szente községben kerül ´́osszel megren-
dezésre.

Füleki Annamária
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Rétsági kalauz

Programajánló
Október 5. hétf´́o, 18.00 órától

a m´́uvel´́odési központ kistermében
Országos Könyvtári Napok rétsági
rendezvénysorozata keretében
Összefogás az egészségünkért
Tegyünk testi-lelki egészségünkért
El´́oadó: Dr. Bódi István

Október 6. kedd, 8.50 órától
Országos Könyvtári Napok rétsági
rendezvénysorozata keretében
Megemlékezések, emlékek Napja
Szabadságunk vértanúi - 
általános iskolások részére
El´́oadó: Mez´́ofi Zoltán

Október 6. kedd, 10.00 órától
a m´́uvel´́odési központ el´́otti ’48-as
emléktáblánál az általános iskola ün-
nepsége és koszorúzás
az aradi vértanúk tiszteletére
Beszédet mond: Heged´́us Ferenc pol-
gármester

Október 7. szerda, 10.45 órától
a m´́uvel´́odési központ kistermében
Országos Könyvtári Napok rétsági
rendezvénysorozata keretében
Partnerségben a biztonságos életért:
Félelem nélkül a biztonságos életért
El´́oadó: Jávorka János

Október 7. szerda, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Gyermekszínházi el´́oadás
A Nektár Színpad bemutatja:
A szépség és a szörnyeteg
c. mesejátékot. Belép´́odíj: 1000 Ft.
Kedvezményes belép´́o: 700 Ft.

Október 8. csütörtök, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Nógrády Andor fest´́om´́uvész 
kiállításának megnyitása
valamint
“Magyar népballadák és románcok”
cím´́u válogatáskötetének bemutatója
A tárlatot megnyitja:
Fábiánné Nógrády Ildikó
a Rétsági T´́uzzománc Kör vezet´́oje
Közrem´́uködnek: Simon Katalin nép-
dalénekes, Szájbely Zsolt vers, Ke-
resztes Nagy Árpád kobzos énekmon-
dó, Ladányi Ferenc népzenész
Megtekinthet´́o: 2015. november 2-ig

Október 10. szombat
a városban és a m´́uvel´́odési központban
Szüreti felvonulás és mulatság
11 órától Kerepl´́os kézm´́uveskedés
13.30 órától gyülekez´́o a Nagyparko-
lóban

14.00 órától Felvonulás a szokásos út-
vonalon
16.00 órától Terményáldás
16.15 órától Gálam´́usor
20.00 órától Bál

Október 17. szombat, 10.00 órától
Hubertusz Lovasnap
Indulás a Nagyparkolóból

Október 17. szombat 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Id´́osek és Véradók Napja
A rendezvény meghívóval látogatható!

Október 23. péntek, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Városi megemlékezés
Nemzeti ünnepünk tiszteletére

Október 24. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Nyugdíjas Klubnap

Október 25. vasárnap, 14.00 órától
a Mindszenty emlékparkban
Megemlékezés és koszorúzás

Október 28. szerda, 10.00 órától
´́Oszi szünidei kirándulás 
Játszelekpusztára
Indulás a m´́uvel´́odési központból.
Visszaérkezés kb. 14.30 órakor. Min-
denki az évszaknak megfelel´́o, réteges
öltözékben, kényelmes lábbeliben jöj-
jön, inni- és ennivalót hozzon magával.

Október 30. péntek, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület
szervezésében
Halloween-i tökfaragás

El´́ozetes

November 5. csütörtök, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Szederjesi Csaba amat´́or fest´́o 
kiállításának megnyitása

November 6. péntek, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
´́Oszi színházi sorozat els´́o el´́oadás:
a Körúti Színház bemutatja:
Én és a kisöcsém
zenés bohózat 2 részben
Szerepl´́ok: Koltai Róbert, Placskó
Emese, Gyebnár Csekka, Fila Balázs,
Király Adrián/Ömböli Pál, Lipták Pé-
ter, Pecsenyiczky Balázs, Udvarias
Anna, Angyal Anita
A sorozat további darabjai: Mezítláb a
parkban (Koncz Gábor), Piros bugyel-
láris (Esztergályos Cecília)
A három el´́oadásra szóló bérlet már
kapható! Ára: 5.900 Ft Belép´́oje-
gyek ára el´́oadásonként: 2.200 Ft

Nyitva tartás
Könyvtár

A KÖNYVTÁR FELÚJTÁS MI-
ATT BIZONYTALAN IDEIG ZÁR-
VA TART! MEGÉRTÉSÜKET KÖ-
SZÖNJÜK!

M´́uvel´́odési Központ:
Hétf´́o-csütörtök: 08.00-20.00
Péntek: 08.00-21.00
Szombat: 17.00-21.00

Rendezvények esetén ett´́ol eltér´́o id´́o-
pontban.
A felújítás ideje alatt egyes termek
részlegesen üzemelnek. Emmiatt a
tervezett programokban változá-
sok lehetnek.

November 14. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Baba-börze

November 21. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Kerepl´́o Néptánc Egyesület
András-havi mulatsága

November 21. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Városi Nyugdíjas Klub
összejövetele

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Hétf´́o:
High Voltage Crew (Hip-hop) 16.00-

17.00 óráig Vezeti: Szeri György
High Voltage Crew (Poppin/dubstep)

17.00-18.00 óráig Vezeti: Szeri György
Kedd:
Kerepl´́o Gyermek Néptánc Együttes 15.30-

18.30 óráig Vezeti: Simon Katalin
Csillagvirág Néptánc Csoport 18.30-

19.30 óráig Vezeti: Simon Katalin
Szerda:
High Voltage Crew (Hip-hop) 16.30-

19.00 óráig Vezeti: Szeri György
Zubaida Hastánccsoport 18.00-19.30 órá-

ig Vezeti: Sz´́oke Johanna
Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport 14.00 órától-15.00

óráig
Kerepl´́o Gyermek Néptánc Együttes 15.30-

18.30 óráig Vezeti: Simon Katalin
T´́uzzománc Kör 17.00-19.00 óráig Vezeti:

F. Nógrády Ildikó
Zubaida Hastánccsoport 18.00-19.30 órá-

ig Vezeti: Sz´́oke Johanna
Péntek:
Zúgófa Néptánc Együttes 19.00-20.00

óráig Vezeti: Simon Katalin
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Egy kiállítás margójára...
Június 25-én egy rendhagyó, könyvbemu-
tatóval egybekötött festménykiállításon
vehettek részt az érdekl´́od´́ok, a városi m´́u-
vel´́odési központ kiállítótermében, ahol is
Gömör Katalin fest´́o szürrealista festmé-
nyeit, s nem kevés spirituális hangvétellel
megírt verseit ismerhettük meg. Ilyen ösz-
szefonódott kulturális eseményre intézmé-
nyünkben még nem volt példa, ezért is vár-
tuk nagy izgalommal ezt a délutánt! De még
nagyobb izgalommal várta maga a m´́uvész,
hisz’ e helyen került sor, 20 esztend´́ovel eze-
l´́ott Gömör Katalin els´́o kiállítására!

E “m´́uvészeti koktél” igen kellemes
frissít´́o volt lelkünknek e meleg nyári na-
pon! A vizuális parádét Bogdán Norbert
énekhangja varázsolta emelkedetté, a fia-
talember igen kiváló tehetség, aki varázs-
latos hangjával szinte megigézte a közön-
séget! Az est folyamán Szájbely Zsolt el-
´́oadása által betekintést nyerhettünk Kata-
lin érzékeny lelki világába, elszavalt ver-
sein keresztül. A megnyitón Gazdag Pál,
a m´́uvészn´́o barátja beszélt Kata m´́uvé-

szetér´́ol, s kettejük mély és igaz barátsá-
gáról. A méltató beszéd után virággal kö-
szöntötték a m´́uvészn´́ot. A bemutató dedi-
kálással végz´́odött. Ám ez a történet itt,
még nem ért véget... Kés´́obb Katalin visz-
szatért intézményünkbe, ahol egy szintén
rendhagyó tárlatvezetésnek lehettünk tanúi:
a móri Bice-bóca Hátrányos Helyzet´́uek és
Nagycsaládosok Egyesülete tett látogatást
intézményünkben, hogy ´́ok is megcsodál-
hassák Kata alkotásait. A délel´́ott folyamán
a megnyitón elhangzott dalok és versek kel-
tek újra életre a jelenlév´́ok között ´́oszinte és
megható örömet okozva.

Szájbely Zsolt

Felhívás 

Színházi el´́oadásokra!
A rétsági Városi M´́uvel´́odési Központ
és Könyvtár Színháztermében három
el´́oadást tart a budapesti Körúti Szín-
ház. Bérlet már megvásárolható az in-
tézményben, a három el´́oadásra ked-
vezményesen összesen 5.900,- Ft-ért,
mégpedig 2015. október 31-ig.
Amennyiben külön-külön vásárolják
meg az el´́oadásra a jegyeket, akkor az
el´́oadásonként 2.200,- Ft lesz.

A három feln´́ott színházi el´́oadás cí-
me és f´́oszerepl´́oi:

Eisemann - Szilágyi: Én és a kisöcsém
- Koltai Róbert f´́oszereplésével

Neil Simon: Mezítláb a parkban -
Koncz Gábor f´́oszereplésével

Csepreghy Ferenc: A piros bugyelláris
- Esztergályos Cecília f´́oszereplé-
sével

Az els´́o el´́oadás id´́opontja: 2015. no-
vember 06. péntek, err´́ol a kihelyezett
plakátokról is lehet információt szerez-
ni! Bérleteket a rétsági Városi M´́uvel´́o-
dési Központ irodájában lehet megvá-
sárolni, 2651 Rétság, Rákóczi út 26.,
tel.sz.: 06 35 350- 785.

Mindenkit szeretettel várunk!

Németh Árpád képei Rétságon
Németh Árpád neve nem cseng ismeretle-
nül Rétságon és környékén, mivel nagyon
sok szál f´́uzi városunkhoz. Az els´́o önálló
kiállítása is itt volt a M´́uvel´́odési Köz-
pontban 1983-ban. A festészetet kedvel´́o
közönséget Bene Annamária fuvolajátéka
b´́uvölte el, majd Mocsári Gergely mon-
dott köszönt´́ot és ismertette a fest´́om´́uvész
életútját és átadta a szót Németh Árpád-

nak, hogy szakszer´́uen ismertesse az alko-
tásokat. Sok érdekes dolgot tudhattak meg
ebb´́ol az el´́oadásból a jelenlév´́ok a képek
születésér´́ol, színeir´́ol és nem utolsó sor-
ban arról, hogy mit is szeretett volna az
alkotó kifejezni velük. A hivatalos rész
után az érdekl´́od´́ok sok kérdést tettek fel a
m´́uvésznek, de egymás között is hosszasan
elbeszélgettek a kiállított m´́uvekr´́ol.

2015. októberi m´́usor

Október  27. kedd 18:00 
RTV Híradó
18:30 Hoppedré professzor - animáci-
ós sorozat 19. rész

Ismétlések:
Október 27. kedd  21:00 órától
Október 28-29. szerda, csütörtök
18:00 és 21:00 órától
Október 31.  szombat  10.00 órától 
November 1. vasárnap 10:00 órától 

Október 30. péntek 16.00 óra  
Él´́o közvetítés Rétság Város 
soron  következ´́o 
képvisel´́o-testületi ülésér´́ol

rtv.retsag.net

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

    HANGADÓ        2015. OKTÓBER    

21    



Hangadó – Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan.
Kiadja a Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/350-785 

 Felel´́os kiadó: Varga Nándorné igazgatóhelyettes.     Felel´́os szerkeszt´́o: Varga Nándorné
Nem kért kéziratokat nem ´́orzünk meg és nem küldünk vissza! Programajánlóban a m´́usorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A lap levélcíme: 2651 Rétság, Pf.: 24.  Készült Rétságon a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. nyomdájában. 
 Felel´́os vezet´́o: Pál György. Lapterv és tipográfia Girasek Károly munkája. ISSN 1216–2914. 

Pár gondolat környezetünkr´́ol
Én mondom: Még nem nagy az ember.

De képzeli, hát szertelen."
(József Attila)

Isten tökéleteset teremtett! A természet
fenséges, nagyszer´́u! Elég, ha megnézünk
egy szitaköt´́ot, egy réti boglárkát, egy
gyurgyalagot, vagy egy tavasszal kibomló
rügyet a gyümölcsfán."Szép a forrás - fü-
rödni abban!" (J. A.) Leny´́ugöz´́o!

Rossz azonban látni, hogy mi, -embe-
rek- miként tudjuk tönkre tenni mindezt,
felel´́otlenül, öncélúan.

Szennyezzük a leveg´́ot értelmetlen
szemétégetéssel (a szelektív hulladék-
gy´́ujtés korában, a 21. században!), vagy
a dohányzással (a buszmegállók környéke
sem kivétel, pedig törvény tiltja ott a do-
hányzást), vagy a túlzott motorizációval
(pl. a benzinmotoros,- nagyon zajos és na-
gyon lassú - f´́ukaszával), stb.

Szennyezzük a talajt és annak mikro-
világát is sokféleképpen: a gyomirtók ok-
talan használatával (még a kiskertben is!),
a dohányzók a csikkek eldobálásával, má-
sok a kutyusuk sétájának nyomaival, a
száguldó autósok az ablakon “kiejtett”, -
autóutak mentén éktelenked´́o- csomago-
lóanyagokkal, stb.

Akkor is “hozzájárulunk” a talaj (és a
vizek) környezetterheléséhez, ha eltekin-

tünk háztartási hulladékunk szelektív
(szétválogatott) gy´́ujtését´́ol, mert a m´́u-
anyagok például több száz év alatt fognak
lebomlani, addig is rendkívül rossz lát-
ványt nyújtva a természetben.

Sok a példa az él´́ovizek vegyi szeny-
nyezésére is, ezek több esetben a káros
anyagok lefolyóba öntésével kezd´́odnek a
háztartásban!

Ha megkérdeznénk a környezettel
meggondolatlanul bánó embereket, - hol
szeretnének élni - mi lenne a válaszuk?!

Biztosan nem vörösiszappal elárasztott
környezetben, füstokádó ipartelepek, zajos-,
rosszleveg´́oj´́u autópályák közelében, ciános
haltetemekkel ellepett folyók mentén élné-
nek szívesen, ahol nem élhet´́o az élet, ahol
nem élnek szívesen még a rovarok, (pl. mé-
hek) sem, melyek beporzásukkal segítik,
hogy édes, zamatos gyümölcsöket ehes-
sünk, és kertünk virágaiban gyönyörköd-
jünk egy fárasztó munkanap után.

Mégis sok-sok hibát elkövetünk,
melynek azután magunk isszuk a levét!

Tehetnénk egy-két lépést az ügyben,
hogy ne csak saját portánk legyen szép, tisz-
ta, rendes, hanem az utcánk, a városunk, a
megyénk (az autóútjaink környéke), az or-
szágunk és az egész Földünk is -a vizeivel
és légkörével együtt! Minden más él´́olény
számára is élhet´́o legyen a Földünk!

Azért reménnyel tekintek a jöv´́obe,
mert az emberek már felismerik, hogy
tenni kell valamit a természet megóvásá-
ért, és sokan tesznek is ezért.

Jó példákat is látni. Ilyenek a tavaszi
nagytakarítások városszerte az iskolások
és önkéntesek részvételével, ilyen a virá-
gosítás, és ilyen a szelektív hulladékszál-
lítás is. Vannak, akik az évente egy alka-
lommal meghirdetett “Föld órája” akció-
ban egy órára kikapcsolják az áramot, az
energia megtakarítás érdekében. Látok
embereket, aki rendben tartják nemcsak
saját tulajdonú környezetüket, hanem a
többiekét, a közösségét is. Öröm, hogy
Rétság utcái, közösségi terei, parkjai mi-
lyen ápoltak, gondozottak a sok dolgos
kéz nyomán. A rendben tartott játszótere-
ket, parkokat szívesen használják a gyere-
kek és a pihenni vágyók.

De ne elégedjünk meg ennyivel!
A körülöttünk lév´́o él´́olények: a pará-

nyi talajlakó lebontó szervezetekt´́ol a Föld
leghatalmasabb lakóiig (sasok, elefántok,
bálnák, mamutfeny´́ok, cédrusok, ...) mind
jogot formálnak életterükre, ezért nekünk
meg kell osztoznunk velük a Földön.

Önz´́o, emberi érdekeinket félretéve él-
jünk együtt a többi él´́olénnyel ezen a boly-
gón!

Mártonné V. Erika

Apróhirdetés

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

Eladó 2 db gyöngytyúk, érdekl´́odni lehet:
Tel.sz.:  06 30 753 0100

Légh´́ut´́o és melegít´́o klíma új állapotban
jótállással eladó 20-25.000,- Ft-ért. Tele-
fon: 06 30 4199821.

Szolgáltatási ajánlat
A m´́uvel´́odési központ felújított aulája
bérbe vehet´́o – kb. 100-120 f´́os – lako-
dalmak, családi és egyéb társas rendez-
vényekre. Igény szerint a vendéglátásban,
dekorációs munkákban segítséget nyújtunk.
Részletes felvilágosítás a m´́uvel´́odési köz-
pont irodájában, illetve a 35/350-785-ös te-
lefonszámon állunk rendelkezésére.

Kiállítás megnyitó
A Rétsági T´́uzzománc Kör, L´́orincz Lilla És L´́orincz Viktor

Június 4-én este 17,00 órától a rétsági Vá-
rosi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár Ga-
léria termében bemutatkoztak alkotásaik-
kal a T´́uzzománc Kör tagjai, valamint im-
már hagyományosan L´́orincz Lilla és L´́o-
rincz Viktor. 

A kiállítás megnyitón közrem´́uködött
Bira Zsuzsanna, a Rózsavölgyi Márk M´́u-
vészeti Iskola tanára zongorán. A kelle-
mes zenei betét után a tárlatot megnyitotta

Girasek Károly, aki majdnem minden re-
mekm´́uvet külön-külön dicsér´́o szavakkal
illetett és a közönség számára érthet´́ové
tette annak mondanivalóját. A látogatók
szinte alig tudtak elszakadni a kiállított
m´́uremekekt´́ol, mivel aprólékosan meg-
vizsgálták, megszemlélték a kiállított tár-
gyakat. Mindenki reményét fejezte ki,
hogy a jöv´́oben is lehet´́oség lesz ilyen ki-
állítás bemutatójára. 
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