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Augusztus 20. ünnepe a magyarság számára
már réges-régen különlegesen jeles nap. Rét-
ságon Szent Istvánra, az államalapító király-
ra emlékeztek.

Eredetileg szabadtéri programként került
megtervezésre a városi rendezvény, de az id´́ojá-
rásra való tekintettel a rendez´́ok úgy döntöttek,
hogy a színpadi programok az intézmény szín-
háztermében kerülnek megrendezése.

Új színfolttal indult délután 5-kor az ese-
ménysor. A Rimóci Rezesbanda zendített hang-
szereivel. Nem is akárhol, egy autó platóján,
eképpen végigjárva a várost, tudatva mindenki-
vel, hogy kezd´́odik a népünnepély. Visszaérke-
zésük után a m´́uvel´́odési központ el´́oteraszán
adtak hangversenyt.

A színháztermi program a Himnusz után He-
ged´́us Ferenc polgármester köszönt´́ojével in-
dult.  Ennyi volt a hivatalos megemlékezés, mi-
után egymást követték a plakáton meghirdetett

szórakoztató m´́usorszámok. Volt néptánc, cite-
ramuzsika, közismert humorista. Talán legtöb-
ben Dankó Szilvia és Vida Jenny dalos el´́oadá-
sára voltak kíváncsiak, itt bizony sz´́uknek bizo-
nyult a terem. Sokan figyelték a programot az
ajtókból, de jól hallható volt az intézmény aulá-
jában is. A sztárnak kijáró érdekl´́odést mi sem
mutatta jobban, mint az autogramért türelmesen
várakozók sora. Majd m´́ufajváltás. Zene és
ének, más stílusban. El´́obb egy rap együttes lé-
pett színpadra, majd a country hangulatot fel-
idéz´́o Countactus Zenekar, akiket ezennel egy
n´́oi tánckar is segített a látvány és a hangulat
fokozásában.

Ezután, pontban 10-kor következett az est
fénypontja. Ezennel ez nem képzavar, hanem
maga a valóság. Indult a látványos t´́uzijáték,
amelyet több mint 10 percen keresztül élvezhet-
tek a város központi tereir´́ol, de jól látható volt
a környez´́o utcákból is.
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Városházi tudósítások

A nyári szünet alatt az ügyek fontossá-
gára tekintettel több önkormányzati
ülés is volt.  Július 5-én soronkívüli ülé-
sen 2 napirendr´́ol döntött a képvisel´́o-
testület

A legfontosabb kérdés, ami indokolta
a soronkívüli döntést, a Polgármesteri
Hivatal f´́utéskorszer´́usítésének elindí-
tása. A hálózat és a berendezések na-
gyon elavultak, és a Járási Hivatal le-
válása után megmaradt rendszer még
sérülékenyebb m´́uködése veszélyez-
tetné a feladatellátást a tél beköszönté-
vel. Ezen az ülésen arról szüle-
tett döntés, hogy mely 3 cégt´́ol
kérjenek ajánlatot a munkák el-
végzésére. Az ülésen elhangzott,
hogy helyi vállalkozókat is be
kell vonni az ajánlatkérésbe, to-
vábbá, hogy a munkát szeptem-
berig be kell fejezni. Az ajánla-
tokról újabb soronkívüli ülésen dönt a
testület.
Egy tulajdonosi hozzájárulásról is
döntött a testület. Közm´́u létesítéshez
közterület igénybevételét engedélyez-
te a volt Globus Nyomda épületéhez.

Július 19-én tartott soronkívüli ülésen 5
napirend szerepelt.

Els´́oként a legfontosabb ügyben a f´́u-
téskorszer´́usítésre érkezett árajánla-
tokról döntött a testület. Határid´́ore
mindhárom felkért cég küldött ajánla-
tot. Az árazatlan költségvetésre beér-
kezett ajánlatok közül a legkedvez´́ob-
bet a RétGáz Kft nyújtotta be, azért a
testület megbízta a kivitelezési mun-
kálatokkal bruttó 18.237.893 Ft áron.
A szerz´́odésben szigorú teljesítési ha-
tárid´́ok mellett beállítási és garanciális
kötelezettségek is szerepeltek. A dön-
tés értelmében felhatalmazták a pol-
gármestert a szerz´́odés aláírására.
Korábbi évekhez hasonlóan szociális
t´́uzifa juttatás állami támogatására le-
hetett pályázni. A testület a pályázat
benyújtásáról döntött. Kedvez´́o elbírá-
lás esetén a rászorultak idén is része-
sülhetnek t´́uzifa támogatásban.
A Bánki Evangélikus Egyház kérelmét
- az imaház felújítására - a képvisel´́o-
testület május havi ülésén kiegészítés-
re visszaadta. A megérkezett részlete-
zés alapján a képvisel´́o-testület a mun-
kákhoz 100.000 Ft támogatást biztosí-
tott.
Két kiszáradt fa kivágásához adtak a
képvisel´́ok tulajdonosi hozzájárulást.
Egyik a Pet´́ofi utca elején, a másik az
Orgona közben van.

A könyvtár felújítási munkáinál lecse-
rélt elhasznált, selejtezett polcok sor-
sáról is döntött a testület. Határozat-
ban engedélyezte, hogy a lakosság da-
rabonként 500 Ft áron vásárolhat be-
l´́ole. A lebonyolítást, számlázást a m´́u-
vel´́odési központ végzi.

A munkatervben tervezet augusztusi
ülésre 25-én került sor. A testület 25 na-
pirendet tárgyalt, valamint zárt ülésen
további 2 témában döntöttek.

Els´́oként a 2017 évi költségvetési ren-
delet módosítására került sor, amelyet

az eltelt id´́oszakban megho-
zott testületi döntések beépíté-
se indokolt. A testület 4 igen 2
tartózkodással fogadta el a
módosításokat. Javaslatként
elhangzott, hogy a költségve-
tésben nem szerepl´́o, pénz-
ügyi vonzattal járó döntések

rugalmasabb átvezetésére javaslatot
kell kidolgozni.
A talajterhelési díjjal kapcsolatos ren-
deletet is módosította a képvisel´́o-tes-
tület, amelyre jogszabályi változások
miatt volt szükség. Ahogyan a Pénz-
ügyi és Városüzemeltetési Bizottság
elnöke összefoglalójában elmondta, az
érintettek részére fizetend´́o díjak nem
változtak.
A 2017 évi költségvetés id´́oarányos
teljesítésér´́ol jogszabály szerint be kell
számolni. A bizottsági összefoglaló-
ban elhangzott, hogy amit a testület
eltervezett, annak a teljesítése id´́oará-
nyos, biztonságos volt és megfelel a
döntéseknek. Az intézmények bizton-
ságos üzemeltetése biztosítva volt. Az
önkormányzatnak nem volt szüksége
hitelre. Elhangzott, hogy a város él a
közmunkaprogram adta lehet´́oségek-
kel, de nincs elég jelentkez´́o. A testület
4 igen 2 tartózkodással fogadta el a
dokumentumot.
A bels´́o ellen´́orzés m´́uködésér´́ol szólt
a következ´́o beszámoló. Az ellen´́orzést
végz´́o megállapította hogy a költség-
vetés összeállítása és a felhasználás a
jogszabályoknak megfelel´́oen történt.
A szabályzatok aktualizálását el kell
végezni. Gondok a nemzetiségi önkor-
mányzatok gazdálkodásában jelent-
keztek, amelyeket az illetékes önkor-
mányzatok elnökeinek kell rendezni.
Az augusztusi üléseken került sorra az
a beszámoló, amely az Óvoda el´́oz´́o
évi  munkájáról  és  a 2017/18  neve-
lési  év  indításáról  szól. Az anyag ré-
sze a tehetséggondozási feladatokról

készült beszámoló is. A testület 4 cso-
portban határozta meg az új nevelési
év indítását a létszámok alapján. A be-
nyújtott irat igen részletesen tartal-
mazza mindazt, amir´́ol a cím szól. A
bizottsági összefoglaló szerint az in-
tézményben régóta értékes nevel´́o
munka folyik, amelyhez az önkor-
mányzat a feltételeket biztosítja. A be-
számoló elfogadásra került, a határo-
zatban döntöttek a létszámokról, illet-
ve a tehetséggondozási program foly-
tatásának költségeir´́ol.
A Polgármesteri Hivatal f´́utéskorsze-
r´́usítési munkálatairól korábban dön-
tött a testület. A kivitelez´́o kiválasztás-
ra került, a munka folyamatban van.
Tekintve hogy m´́uszaki ellen´́or alkal-
mazása is szükséges, erre vonatkozóan
a bekért ajánlatokból a legkedvez´́obb
ajánlattev´́ovel, a Pipeline Kft-vel kö-
tött szerz´́odést a képvisel´́o-testület.
A képvisel´́o-testület a TOP-1.4.1-16
pályázattal kapcsolatban hozott utóla-
gos jóváhagyó döntést, tekintettel arra,
hogy a sürg´́osség okán a pályázatot a
polgármester aláírta és benyújtotta. A
testületnek két lehet´́osége volt, vagy
elfogadja a pályázatot a benyújtott
részletekkel, vagy visszavonja azt. Ez
a projekt a bölcs´́ode létesítésér´́ol szól.
A korábban benyújtott pályázat nem
nyert, azt az elbírálók túlárazottnak
vélték.  A tárgyalás során hosszabb vi-
ta is kialakult, amelyben többen kife-
jezték, hogy nem kérdéses, hogy a vá-
ros az intézmény létesítésére pályázik,
de a körülmények, a határid´́ok, és
egyéb felvetések képezték a vita alap-
ját. A szavazás során 6 igen szavazattal
megadta a testület az utólagos jóváha-
gyást.
A bölcs´́ode építésével, illetve a pályá-
zati dokumentumok elkészítésével
foglalkozott két napirend is. Ennek
kapcsán a testület a szükséges szerz´́o-
désmódosításokhoz hozzájárult. A mó-
dosításra az új pályázattal összefüg-
gésben a teljesítési határid´́ok átüteme-
zése miatt került sor, melyeket a testü-
let elfogadott.
Törvényi el´́oírás alapján minden tele-
pülésnek környezetvédelmi programot
kell készíteni, ilyen elkészítésére jogo-
sult bevonásával. Ebben az ügyben is
volt korábban ajánlatkérés. A beérke-
zett ajánlatokból a Salgóterv Mérnöki
és Környezetvédelmi Kft ajánlatát fo-
gadta el a testület 1,2 millió Ft+ÁFA
összegben, és felhatalmazta a polgár-
mestert a szerz´́odés aláírására.
A  képvisel´́o-testület  döntése  értel-
mében  minden,  az  önkormányzat
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nevében kötend´́o szerz´́odés csak a tes-
tületi jóváhagyást követ´́oen írható alá.
Az ülések közötti id´́oben sürg´́ossé vá-
ló feladatokhoz korábban létrehozott
Vis major munkacsoport - értékelést
követ´́oen - el´́ozetesen engedélyezheti
a megállapodások aláírását. Ezennel a
m´́uvel´́odési központ által lebonyolított
Szent István napi rendezvénysorozat
szerz´́odéseit hagyta jóvá a Vis major
munkacsoport döntése alapján a kép-
visel´́o-testület.
Korábban a Mindszenty szobor kör-
nyezetének rendezésére rendelt meg
tervet a képvisel´́o-testület. A tervez´́o
által benyújtott tervvel kapcsolatban
elhangzott, hogy a javaslat olyan meg-
oldásokat, növénybeültetéseket tartal-
maz, amelyeknek a gondozására a jö-
v´́oben a feltételek nem lesznek adot-
tak, ezért a tervet nem fogadta el. A
szerényebb és kezelhet´́o új terv készí-
téséhez meghatározott irányelveket a
meghozott határozat tartalmazza.
A városban állampolgári kezdeménye-
zéssel és intézményi összefogással lé-
tesült az utóbbi években a karácsonyi
ünnepkörhöz kapcsolódóan Betlehem,
illetve készült adventi koszorú. Mez´́o-
fi Zoltán alpolgármester el´́oterjesztése
alapján a jöv´́oben professzionális
megoldással kell segíteni a korábbi ál-
lampolgári kezdeményezést, és tartó-
san használható, ízléses megoldást
biztosítani méltó helyen ezeknek az
ünnepkörhöz tartozó létesítmények-
nek. A korábban bekért árajánlatok
alapján most a képvisel´́o-testület elfo-
gadta az árajánlatokat a szoborcsoport-
ra, illetve a komplett adventi koszorúra.
A bizottsági összefoglalóban és az ülé-
sen is elhangzott, hogy mindezekkel a
képvisel´́o-testület nem megszüntetni
akarja a civil kezdeményezéseket, ép-
pen ellenkez´́oleg, segíteni azokat, és a
kapcsolódó rendezvényekbe minél szé-
lesebb kört bevonni a m´́uvel´́odési köz-
pont szervez´́oi feladata mellett.
Egyik Nyárfa utcai társházban egy la-
kásnál a Nógrád Megyei Rend´́orf´́oka-
pitányság bérl´́okijelölési joggal ren-
delkezik. A lakás jelenleg üres. A Ren-
d´́orség a testülett´́ol azt kéri, hogy újít-
sa fel a lakást, miel´́ott abba bérl´́ot je-
löl. A bizottsági összefoglalóban el-
hangzott egyik felvetés szerint ellent-
mondásos a helyzet, mert a kötelezett-
ségek az önkormányzatot terhelik, a
használatra viszont a rend´́orség intéz-
kedhet. Továbbá, hogy az önkormány-
zat a korábbiakban folyamatosan köl-
tött a karbantartásra, javításokra a la-
kás a komfortfokozatának megfelel´́o

állapotban használatra alkalmas. Ezért
a képvisel´́o-testület olyan határozatot
fogadott el, hogy nem kívánja felújíta-
ni az ingatlant.
A Polgármesteri Hivatal internet el´́ofize-
tésének módosítását kezdeményezte, és
az új szerz´́odésben nagyobb sávszéles-
séget kér a szolgáltatótól. Erre f´́oként
azért van szükség, mert ma már sokfé-
le könyvelés, szolgáltatás központi
számítógépeken történik, ezek elérése
igényli a gyorsabb vonalakat. A testü-
let megszavazta az új szerz´́odést.
Ismét egy fakivágással kapcsolatos ké-
relem került napirendre. A mostaniban
a Zrínyi utca elején lév´́o fa kivágását
kérte a szomszédos társasház közös
képvisel´́oje. A testület szakért´́oi véle-
ményt kér be a fa állapotának megíté-
lésére az engedélyezés kérdésében tör-
tén´́o döntés el´́ott.
Egy Korányi utcai lakó kérelmet nyúj-
tott be, hogy a társasházuk melletti te-
rületen könny´́uszerkezetes garázst lé-
tesíthessenek. (A kérelem a Korányi
úti házak bels´́o szervízútja mellett, a
játszótér alatt jelölte meg a helyet.) Az
összefoglalóban elhangzott, hogy
évekkel ezel´́otti garázslétesítési kez-
deményezés a lakók ellenállásával ta-
lálkozott, továbbá hogy térképmellék-
let híján nem megítélhet´́o a tulajdon-
jog. A folyamatban lév´́o Arculati Ké-
zikönyv fog el´́oírásokat tartalmazni
hasonló kezdeményezésekkel kapcso-
latban. Ezért a képvisel´́o-testület nem
engedélyezte az egyedi könny´́uszerke-
zetes építmény létesítését.
Negyedévenként visszatér´́o igénye a
képvisel´́o-testületnek, hogy a kintlé-
v´́osége állományáról kapjanak részle-
tes tájékoztatót (különféle bérleti dí-
jak, adófizetések elmaradása, és ha-
sonlók) A jelenlegi beszámoló pozitív
képet mutat a korábbiakhoz képest, a
be nem fizetett kötelezettségek száma
csökkent. A bizottsági összefoglalóban
elhangzott, hogy az eredményes be-
hajtás több intézkedésnek is köszönhe-
t´́o, de a jelenlegi javulás f´́oként az
ügyintéz´́onek az adategyezetések so-
rán tett személyes figyelemfelhívásá-
nak is köszönhet´́o. A meghozott hatá-
rozat szerint a képvisel´́o-testület to-
vábbra is aktív közrem´́uködést és szá-
mokban kimutatható eredményt vár a
kintlév´́oségek behajtásában.
Tájékoztató hangzott el a hulladék-
szállítás lakossági támogatásáról tett
egyeztetésekr´́ol. Heged´́us Ferenc pol-
gármester felolvasott egy levelet,
melyben a Nemzeti Hulladékgazdál-
kodási Koordináló és Vagyonkezel´́o

Zrt. adott tájékoztatást a számlázási
anomáliákról, és arról hogy a befize-
tett összegek jóváírásra kerülnek. Az
önkormányzati támogatás a következ´́o
számlákban lesz érvényesítve. A pol-
gármester hangsúlyozta, hogy az el-
lentmondásos helyzet a hulladékszállí-
tó és a számlázó cég átszervezésnek
részeként kialakult adatátadási problé-
mából adódott. Hangsúlyozta, sem a
polgármester, sem a képvisel´́o testület,
sem bármely képvisel´́o nem hibázott,
nem felel´́os.
Az ASP rendszerhez való csatlakozás-
sal kapcsolatban merültek fel szakér-
t´́oi, tanácsadói, oktatási és biztonsági
feladatok (Ez az a számítógépes rend-
szer, amelyben központi számítógé-
pekre kerülnek a hivatalok adatai,
amely új programok bevezetését, meg-
ismerését teszi szükségessé.) A testület
a Web Biztonság Informatikai Kft ár-
ajánlatát fogadta el bruttó 780.000 Ft
összegben és felhatalmazta a polgár-
mestert a szerz´́odés megkötésére.
A Laktanya utcában (a volt laktanyá-
ban a bejárattól a Katasztrófavédelmi
´́orsig tartó szakasz) a közvilágítást a
képvisel´́o-testület az ÉMÁSZ szerz´́o-
déses feladatainak elmaradása miatt
saját ideiglenes megoldással biztosí-
totta. A jelenlegi közvilágítás meghibá-
sodásai az ideiglenes jellegb´́ol adódnak.
A testület egy végleges megoldást akar
kialakítani, ezért megrendelte az utca
közvilágításának korszer´́uvé alakítását.
Felhatalmazta a polgármestert Pásztor
Zoltán egyéni vállalkozóval a kivitele-
zésr´́ol szóló szerz´́odés aláírására.
Rétság város komoly szerepet vállalt
annak érdekében hogy egy igen jelent´́os,
nagymúltú rendezvény - a Nógrád Me-
gyei Vadásznap - itt kerüljön megrende-
zésre. A szeptember 9-én sorra kerül´́o
programhoz kapcsolódó, az önkor-
mányzat által vállalt rendezvények szer-
z´́odéseit hagyta jóvá a képvisel´́o testület.
A Társadalmi Kapcsolatok Munkacso-
porthoz egy kérelem érkezett, mely-
nek alapján egy iskolai csoport (4.b)
kirándulásához biztosított a képvisel´́o-
testület 26.320 forint támogatás. El-
hangzott és a határozatban is szerepel,
hogy az elmúlt 3 éves tapasztalatok
alapján sok elismerés mellett gondok
is felmerültek. (Határid´́ok betartása,
jogosultságok egyértelm´́usítése.)
Ezért a szabályzat átdolgozása szüksé-
ges. Ennek el´́oterjesztésére felkérték a
TKM tagjait.
A lejárt határidej´́u határozatok végre-
hajtásáról szóló tájékoztatót a képvise-
l´́o-testület elfogadta.
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Elhunyt Gresina István
Megdöbbenéssel értesültünk a hírr´́ol,
hogy elhunyt Gresina István, városunk
egykori polgármestere, Rétság város
díszpolgára és Nógrád megye díszpol-
gára. Rétság Város Önkormányzat
képvisel´́o-testülete Gresina Istvánt sa-
ját halottjának tekinti.

Gresina István 1938-ban
született. Elvégezte a Pénz-
ügyi és Számviteli F´́oisko-
lát. Kezdett´́ol pénzügyi vo-
nalon dolgozott, majd 1970-
t´́ol a rétsági Járási Hivatal
elnöki feladatát bízták rá.
Ett´́ol az id´́ot´́ol kezdve a köz-
igazgatás és a közélet külön-
böz´́o területein tevékenyke-
dett, és dolgozott Rétság és
a kistérség fejl´́odéséért.
1990-ben, az önkormányzati
választások el´́ott a Városi
Tanács elnöke volt. 

Az önkormányzati választásokat után,
a közigazgatási rendszer átalakulását kö-
vet´́oen 1994-t´́ol 2002-ig a város polgár-
mestere. 2002-ben a képvisel´́o-testület
döntése alapján a Város Díszpolgára cím-
ben részesült, 2001-ben Nógrád Megye
Díszpolgára címmel is kitüntették.

Polgármesteri tevékenysége idejére
esett az Ipari Park alapítása, és az els´́o
üzemek beindítása. A kezdetek igen küz-

delmes id´́oszaka mégis meghozta a város
számára gyümölcsét, mert azt, hogy ma a
város 1000-nél több munkahellyel, és ma-
gas szint´́u bevételekkel rendelkezik, en-
nek az ipartelepítési projektnek köszön-
hetjük. Ez id´́o alatt létesült a Ment´́oállo-
más, szerezte meg Rétság a honvédségi

laktanya területét - ami a
hasznosítás lassan kezd´́od´́o
beindulásával, de - megte-
remtette a lehet´́oséget a Já-
róbeteg-szakellátó központ,
a Munkaügyi központ, a Ka-
tasztrófavédelmi ´́ors elhe-
lyezésének, és a mostani ter-
vekben szerepl´́o Tanuszoda
elhelyezésének, több más
szabadid´́os és kulturális te-
vékenységnek. Polgármeste-
ri tevékenysége alatt épült ki
a gázhálózat, b´́ovült a
szennyvízhálózat. (korábbi

vezet´́oi ciklusában az ivóvízhálózat.)
Ezek a beruházások tették igazából város-
sá Rétságot.

Kapcsolatai révén nyugdíjas éveiben
is segített, ahol tudott. Több más mellett
vezet´́oségi tagja volt a Városi Sport-
egyesületnek, illetve a Leader programot
lebonyolító DIPÓ egyesületnek.

Életének 79. évében eltávozott közü-
lünk. Emlékét kegyelettel meg´́orizzük.

Rendeletek jegyz´́okönyvek

Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvise-
l´́o-testület által alkotott rendeletek teljes
szövege és mellékletei, a www.retsag.hu
oldalon az Önkormányzat fejezetben ér-
het´́ok el. Ugyanígy a helyi jogszabályok
egységes szerkezetbe szerkesztett szöve-
ge, és a jegyzïkönyvek is megtalálhatók.

A képvisel´́o-testület nyílt üléseinek
jegyz´́okönyvei, illetve a zárt ülések hatá-
rozatai az ülést követ´́o 15 napon belül el-
érhet´́ok a www.retsag.hu weblapon.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2017. SZEPTEMBER

Heged´́us Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Szeptemberben 4-én.

Mez´́ofi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00
óráig. Szeptemberben 27-én.

Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´́o: Minden
hétf´́on 14.00-17.00 óráig. Szeptember-
ben  4., 11.,  18., 25.

A polgármester a két testületi ülés kö-
zött végzett munkájáról ezennel szó-
beli beszámolót tartott, amiben a pá-
lyázatok állásáról szólt.
A tanácskozás az Egyebek témái után
zárt üléssel folytatódott. (Az SZMSZ
szerint az ülés határozatai a jegyz´́o-
könyv elkészülte után a honlapon ol-
vashatók lesznek.)

Augusztus 29-én soronkívüli képvisel´́o-
testületi ülés volt.

A képvisel´́ok a tanuszoda létesítésével
kapcsolatban döntöttek egy el´́oszerz´́odés-
r´́ol, amely a feladatokat tartalmazza a lé-
tesítményhez szükséges ingatlan ingye-
nes tulajdonba adásáról szóló szerz´́odés
megkötéséig. Felhatalmazták a polgár-
mestert a megállapodás aláírására.

Képvisel´́o-testületi ülés

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete munkatervben tervezett követ-
kez´́o ülésére szeptember 29-én péntek
16.00 órakor kerül sor. (PVB. ülés id´́o-
pontja: szeptember 26. kedd 16.00 óra)
El´́oterjesztések benyújtásának határideje:
szeptember 18. hétf´́o 12.00 óra. Tervezett
napirend: 1) Az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének módosítása. 2) Vagyon-
rendelet felülvizsgálata. 3) Közép- és
hosszútávú vagyongazdálkodási terv el´́o-
készítése. 4) Az er´́oforrásokkal való haté-
kony gazdálkodás követelményeinek
meghatározása. 5) Beszámoló a testület
lejárt határidej´́u határozatainak végrehaj-
tásáról és az átruházott hatáskörben hozott
döntésekr´́ol. 6) Tájékoztató a két testületi
ülés közötti id´́oszakban az önkormányzat
érdekében végzett polgármesteri munkáról.

Felhívás 
Iskolakezdési támogatás

2017. évben a város költségvetésében biz-
tosított keretb´́ol a Szociális Bizottság ha-
tározata alapján ismét lehet´́oség lesz azon
általános, közép- és a fels´́ofokú oktatási
intézményekben nappali tagozaton tanu-
lók beiskolázási támogatására, akik nem
részesülnek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben. A beiskolázási támoga-
tás kifizetéséhez iskolalátogatási bizo-
nyítványt, illetve hallgatói jogviszony iga-
zolást kell csatolni azon tanulóknak, 
—  akik nem Rétságra járnak általános

iskolában, 
—  akik közép vagy fels´́ofokú oktatási

intézményben tanulnak. 
Az iskolalátogatási bizonyítvány be-

nyújtásának határideje 2017. október 31. 
Városi Önkormányzat

 Képvisel´́o-testülete Szociális Bizottsága

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,

matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´́oségi

munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 18.

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

Legyen a munkatársunk!
Tisztelt Olvasóink! 
Újságunkat színesítend´́o azt szeretnénk,
ha minél többen vállalkoznának arra,
hogy kisebb-nagyobb írásaikkal jelent-
keznének a Hangadó hasábjain. A szer-
kesztés során egyetlen rendez´́oelvet tar-
tunk fontosnak magunk számára, mégpe-
dig azt, hogy az írások Rétságról szólja-
nak, az itt él´́ok számára íródjanak. Tájé-
koztatásul közöljük: lapzárta minden hó-
nap 20-án. Ha tehát kedvet érez arra, hogy
egy-egy téma megírásával gazdagítsa a
Hangadó számait. ragadjon tollat! 
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Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel´́o-testületének

13/2017. (VII.06.) 
önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Rétság Város Önkormányzatának Képvi-
sel´́o-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jog-
alkotói hatáskörében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.
pontjában és az épített környezet alakítá-
sáról és védelmér´́ol szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a
következ´́oket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában
1. állandó partnerek: a rétsági bejelentett

lakcímmel rendelkez´́o lakosok, Rétság
Város Önkormányzata (a továbbiak-
ban: önkormányzat) érintett szervei és
az állami közutak kezel´́oje,

2. eseti partnerek: a Nógrád megyei kama-
rák, a Rétság városban székhellyel, te-
lephellyel, fiókteleppel rendelkez´́o
gazdálkodó szervezetek, érdekképvi-
seleti szervek, civil- és vallási közössé-
gek, valamint intézmények (a további-
akban 1. és 2. pont együtt: partnerek).

2. § (1) E rendelet hatálya a településfej-
lesztési koncepció, az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégia, a településren-
dezési eszközök, a településképi ren-
delet, valamint a településképi arculati
kézikönyv készítése és módosítása - a
(2) és a (3) bekezdésben meghatáro-
zott körben történ´́o - partnerségi
egyeztetésére terjed ki.

(2) A településfejlesztési koncepció és az
integrált településfejlesztési stratégia
partnerségi egyeztetése a partnerekre
terjed ki.

(3) A településrendezési eszközök, a telepü-
lésképi rendelet, valamint a településké-
pi arculati kézikönyv partnerségi egyez-
tetése az állandó partnerekre terjed ki.

2. A partnerek tájékoztatásának módjai
és eszközei

3. § (1) A partnerek tájékoztatását az ön-
kormányzat az alábbi módokon és esz-
közökkel teszi meg:

a) önkormányzat honlapján (www.ret-
sag.hu) közzétett hirdetménnyel,

b) az önkormányzat által szokásos módon,
hirdet´́otáblán közzétett hirdetménnyel,

c) közterületen elhelyezett hirdet´́ofelüle-

ten közzétett hirdetménnyel és
d) lakossági fórumon.
(2) Az önkormányzat legalább 8 nappal

korábban tájékoztatja a partnereket az
el´́ozetes, a munkaközi és a záró sza-
kaszban meghozandó önkormányzati
döntés el´́ott.

(3) Az el´́ozetes szakasz során a 3. § (1)
bekezdés a)-c) pontjai szerint közzé-
tett hirdetmény ismerteti az eljárás tár-
gyát, megindítását, a tájékoztató elér-
het´́oségét, az eljárás módját és a véle-
ményezés módját és határidejét.

(4) A munkaközi szakaszban a 3. § (1)
bekezdés a)-c) pontjai szerint közzé-
tett hirdetmény tájékoztatást nyújt az
eljárás tárgyáról, az elkészült tervezet
elérhet´́oségér´́ol, a véleményezés mód-
járól és annak határidejér´́ol.

(5) Lakossági fórum esetén, annak tárgyá-
ról, helyér´́ol és id´́opontjáról a lakossá-
gi fórum idejét megel´́oz´́o 8 nappal ko-
rábban a helyben szokásos módon
közzétett lakossági hirdetmény útján
kell értesítést közzétenni. A lakossági
fórumról készült emlékeztet´́oben írás-
ban rögzíteni kell a javaslatokat és
észrevételeket.

(6) Amennyiben nincs lakossági fórum, a
partnerek az észrevételeket, javaslato-
kat a hirdetmény közzétételét´́ol számí-
tott 8 napon belül írásban tehetik meg
az önkormányzati hirdetményben
megjelölt címre.

3. A javaslatok, vélemények megadásá-
nak módja és határideje, dokumen-
tálásuk, nyilvántartásuk rendje

4. § (1) A partnerek a javaslatukat, véle-
ményüket írásban papír alapú levélben
vagy a tájékoztatásban megadott
elektronikus címre küldött levélben, a
megadott határid´́on belül tehetik meg.

(2) Az elfogadott javaslatok, vélemények
az elkészült dokumentációval, képvi-
sel´́o-testületi döntésekkel együtt irat-
tárba, majd az ügytípustól függ´́oen
vagy selejtezésre vagy a nem selejtez-
het´́o kategóriában megadott id´́o után
levéltárba kerülnek.

(3) Az el nem fogadott javaslatokra, véle-
ményekre vonatkozóan megtárgyalás
és egyezségre jutás céljából írásbeli le-
velezés vagy írásban rögzített szóbeli
egyeztetés történik.

(4) A partnerségi egyeztetés összes anyaga
a közbens´́o és záró Képvisel´́o-testületi
döntésekben írásos formában, elektro-
nikus adathordozóra mentve kerül rög-
zítésre.

4. A nyilvánosságot biztosító intézkedé-
sek

5. § Az elfogadott településfejlesztési
koncepció, integrált településfejleszté-
si stratégia, településrendezési eszkö-
zök, településképi rendelet, valamint a
településképi arculati kézikönyv szé-
leskör´́u nyilvánosságát biztosító intéz-
kedések:

a) a Képvisel´́o-testület nyilvános ülésen
tárgyalja az elfogadásra beterjesztett
anyagot, melyr´́ol hangfelvétel készül,

b) az önkormányzat által helyben szoká-
sos módon, hirdet´́otáblán közzétételre
kerül a képvisel´́o-testületi döntés rövid
ismertetése,

c) a jogszabályoknak megfelel´́o hatályba
lépési intézkedéseket követ´́oen a Kép-
visel´́o-testületi döntés és a mellékelt
dokumentum az önkormányzat hon-
lapján elérhet´́ové válik.

5. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2017. július 6. napján

lép hatályba.

Hegedüs Ferenc    dr. Varga Tibor
   polgármester           jegyz´́o

Önkormányzati rendelet

Felhívás
Az ´́oszi id´́ojárás okán is várható kerti
munkákkal összefüggésben felhívjuk a
Tisztelt Ingatlantulajdonosok (használók)
figyelmét a 19/2013. (XI.26.) rendelet a
közösségi együttélés alapvet´́o szabályai-
ról, valamint ezek elmulasztása, megsze-
gése jogkövetkezményeir´́ol szóló helyi
rendeletben, a kerti hulladékok égetésével
kapcsolatos el´́oírások betartására. 

A jogszabály szerint kerti hulladék,
nyesedék (nem ünnepi) hétf´́oi napokon
égethet´́o 6.00 órától, 20.00 óráig. Fontos
betartani az égetéssel kapcsolatos egyéb
szabályokat is, valamint figyelemmel len-
ni a széljárásra és arra, hogy a környez´́o
ingatlanok tulajdonosainak ne okozzanak
indokolatlan kellemetlenséget. Itt kiemel-
ten meg kell er´́osíteni, hogy égetni kizáró-
lag kerti hulladékot, nyesedéket, száraz
avart szabad. Nem égethet´́ok egyéb anya-
gok, háztartási hulladék, gumi, m´́uanya-
gok, festékek, veszélyes anyagok.

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

Bízva az állampolgárok jogkövet´́o
magatartásában, mégis meg kell említeni,
hogy a rendeletet megszeg´́okkel szemben
helyszínbírság, vagy 150 ezer forintig ter-
jed´́o közigazgatási bírság is kiszabható.
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Szelektív hulladékgy´́ujtés

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

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

2017. szeptember 14., 28. csütörtök
2017. október 12., 26.  csütörtök

Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a további-
akban a szelektív hulladékgy´́ujt´́o szigeteken
- üvegen kívül - semmilyen más hulladék
nem helyezhet´́o el. 

A közrend és a tisztaság meg´́orzése
érdekében ezen helyszíneket a térfigye-
l´́o kamerák rögzített felvételekkel is el-
len´́orizhet´́ové teszik!

Zöld hulladék gy´́ujtés

Ezúton tájékoztatjuk a rétsági lakoso-
kat a zöldhulladék gy´́ujtéssel kapcsolat-
ban az alábbi fontos adatokról.

Az ingatlan tulajdonosok biológiailag
lebomló anyagból készült zöldhulladék
gy´́ujt´́o zsákokban gy´́ujthetik a kisebb
mennyiség´́u komposztálható zöldhulladé-
kokat. A zöldhulladékok közé különösen a
f´́ufélék, falevelek, fás és lágyszárú kerti nö-
vények és azok részei, gallyak, ágak maxi-
mum 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! Társaságunk
kizárólag az ebben a zsákban kihelyezett
zöldhulladékot szállítja el. 2017. évi zöldhul-
ladék gy´́ujtési rend tervezett id´́opontjai ápri-
listól minden páros héten csütörtökön. Tehát:

2017. szeptember 7., 21. csütörtök
2017. október 5., 19.  csütörtök

Továbbiakban minden 2. héten csütörtökön.
A közrend és a tisztaság meg´́orzése

érdekében ezen helyszíneket a térfigye-
l´́o kamerák rögzített felvételekkel is el-
len´́orizhet´́ové teszik!

Militari tábor
Az elmúlt héten a Rétsági Árpád Egylet
“bázisán” tartották a nyár közepén szo-
kásos, katonaromantikát életre kelt´́o tá-
borukat. Err´́ol a szórakoztató, és ta-
pasztalatszerzést is szolgáló hétr´́ol kap-
tunk tudósítást és képeket, amelyeket
itt alább közreadunk.

A Rétsági Árpád Egylet együttm´́uköd-
ve a Hunyadi Baráti Körrel és a Rétsági
Polgár´́or Egyesülettel ebben az évben a
15. alkalommal szervezte meg, érdekl´́od´́o
fiataloknak az egyhetes Militari tábort. A
utóbbi évek legnagyobb létszámával, 70
f´́o tanulóval és 10 f´́o szervez´́ovel, biztosí-
tóval eredményes egy hetet tudhatnak a
hátuk mögött a résztvev´́ok. 

Tervszer´́u program alapján megismer-
kedtek a hallgatók a sorkatonai szolgálat
néhány alapvet´́o kérdésével, szabályaival.
Volt légpuska lövészet, íjászat, kötélhúzó
verseny, akadálypálya leküzdése, alaki
foglalkozás, tereptan, egészségügyi alap-
ismeretek, kábítószer elleni tudnivalók,
alapismeretek.

Természetesen volt sok szabadid´́o,
strandolással, vetélked´́ovel, hagyomány
ápolással, emlékm´́u koszorúzással, megem-
lékezéssel, játékos kreatív rajonkénti bemu-
tatkozás péntek este, amely fergeteges volt.

B´́oséges, változatos étkezés volt bizto-
sítva a résztvev´́oknek. (reggeli, tízórai,
ebéd, vacsora, éjszakai pótlék) Termé-

szetesen az id´́ojárást nem tudtuk kikerülni,
volt meleg, volt egy kis es´́o és egy kicsi
vihar is. A fiatalok állták a sarat mindenben.

Köszönet illeti a támogatókat, a Városi
Önkormányzatot, a városi intézményeket,
a Nógrád Megyei Kormányhivatal Védel-
mi Bizottságát, a Rétsági Járási hivatal ve-
zet´́ojét a támogatásért. Köszönöm a helyi
és környékbeli vállalkozók, magánszemé-
lyek és az együttm´́uköd´́o civilszervezete-
ket közrem´́uködését, akik anyagiakkal se-
gítették a program lebonyolítását. Külön
köszönet azoknak az aktív pedagógusok-
nak, rend´́oröknek, büntetés végrehajtásnál
dolgozó kollégáknak, nyugállományú
honvéd és határ´́or tiszteknek, akik szabad-
idejükben részt vettek a program baleset
és probléma mentes lebonyolításában.
Köszönet Mindenkinek!!!

Jávorka János 

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

Központban, a Könyvtárban
A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig
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Anna-bál a Hunyadi klubban
Az ország leghíresebb Anna-bálja - min-
den kétséget kizáróan - a balatonfüredi.
Már csak azért is lehet így, mert ezen
nyári elegáns estély megrendezésének
gondolata is itt fogalmazódott meg, és itt
rendezték több mint 190 évvel ezel´́ott az
els´́ot, melyet aztán minden esztend´́oben
újabb követett. Rétságot ugyan nem tart-
ják számon mint az ország kiemelked´́o
Anna napi rendezvényének helyszínét,
pedig tény, hogy a város legjobb Anna-
bálját a Hunyadi klubosok rendezik min-
den évben július végén.

Jó kezdeményezés, és igazán kár, hogy
egyedüli településünkön. Érdemes lenne
valódi estéllyé, valódi bállá fejleszteni,
vagy mások által is hasonlókat szervezni,
hiszen a nyár közepén alig akad szórakoz-
tató esemény Rétságon. Miközben a kör-
nyez´́o települések falunapjaikat szervezik
sorra, itt a kiemelked´́o alkalom Szent Ist-
ván ünnepe lesz. Pedig szép gondolat len-
ne egy nagyobb lépték´́u Anna napi zenés,

táncos estet kidolgozni, megrendezni, va-
lami olyat mint farsangban a Vöröskeresz-
tes bál.

A Hunyadi János Nyugállományúak
klubja már jó néhány éve a nyári klubösz-
szejövetelt az Annák névnapi köszöntésé-
nek jegyében szervezi.

A koraestére id´́ozített program el´́ott
most nem voltak hivatalos intéznivalók.
Rövid bevezet´́o hangzott el, majd a klub-
tagok m´́usorszámai következtek. A ver-
sek, dalok között b´́oven akadt névnapi kö-
szönt´́o, amely az Annák mellett a közel-
múltban, közeljöv´́oben ünnepl´́oknek is jó-
kívánságokat küldött. Ezt követ´́oen elin-
dult a tánc. Igaz el´́oször csak m´́usorszám-
ként - a mindig sikeres - Kán-kánt láthat-
ták a jelenlév´́ok, majd felszolgálták a va-
csorát. Közben rázendített a zenekar, és
kezd´́odhetett a bál.

Ha már Anna-bál, akkor a hagyomá-
nyokhoz h´́u rendez´́ok bálkirályn´́ot is vá-
lasztanak. Itt az a szokás alakult ki, hogy

a vállalkozó klubtagok jelmezt készíte-
nek, azt mutatják be, és a közönség ezek-
kel az ötletesebbnél ötletesebb viseletek-
kel együtt pontozza a vállalkozókat. Nem
tudom pontosan, ki nyerte el idén a “pál-
mát”, vagy a “koronát”, de az egészen
biztos, hogy minden nevez´́o dobogós he-
lyen végzett. Idén ugyanis hároman vál-
lalkoztak ötleteikkel feldobni az estet.
Ami így együtt a többi programelemmel
valóban kellemes nyáresti kikapcsolódást
jelentett a tagságnak.

Rétsági siker a Szilvaszombaton
Augusztus 26-án rendezték meg Kétbo-
donyban a Szilvaszombatot. Az egész na-
pos népünnepély nem véletlenül a falu
legnagyobb napja. A reggelt´́ol estig tartó
programok mellett számunkra az a szív-
melenget´́o, hogy a rétságiak nevében
gombócozók ismét szép okleveleket hoz-
tak haza.

Az nem újdonság, hogy a Kerepl´́o
Néptánc Egyesület tagjai - kiegészülve a
Zúgófával és a Csillagvirág csoporttal - az
utóbbi id´́oben részt vesznek a fesztiválon.
Nem csak a színpadon jeleskednek, ha-
nem sátrat építenek, szép kis kiállítást ala-
kítanak ki, és gyúrnak, f´́oznek, kínálnak
kóstolnak. No és persze nyernek! Nemi-
gen emlékszem az utóbbi évekb´́ol olyan
Szilvaszombatra, amikor oklevél nélkül
tértek volna haza. Most azonban két érté-
kes díjat is megnyertek. Úgy gondolom,

hogy a legfontosabbakat, mert ha szilva a
f´́o téma akkor a legjobb gombóc és a leg-
finomabb lekvár 1. helyezése igencsak a
topon van néhány más kategória mellett.

A csapat ge-
rincét most is a
“kerepl´́osök” al-
kották, bár ezen-
nel a városunk ne-
vét felvállalva
“Rétság csapata”
néven neveztek a
nemes megméret-
tetésen.

Volt nagy
öröm, amikor el-
hangzott az ered-
ményhirdetésben
Rétság neve, rá-
adásul kétszer is.

Gratulálunk a csapat minden tagjának
akik részt vettek a konyhai, és nem csak a
f´́ozési tevékenységben.

Fotó: Simon Katalin 
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Rétsági kalauz

Programajánló
Augusztus 20. vasárnap, 17.00 órától

a Nagyparkolóban
SZENT ISTVÁN NAP
Rimóci Rezesbanda
Ünnepi köszönt´́ot mond Heged´́us Fe-
renc polgármester, ´́Oszirózsa tánccso-
port, Citera muzsika, Janklovics Péter
Dankó Szilvia és Vida Jenny, AK26,
Countactus Country koncert linedance
tánckarral.  22.00 T´́uzijáték

Szeptember 2. szombat, 8.00-12.00 óráig
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Bababörze
Kin´́ott, megunt, feleslegessé vált baba-
és gyermekholmik, cip´́ok, játékok ba-
bafelszerelések börzéje.
Információ, asztalfoglalás: 30/461 9559

Szeptember 2. szombat, 14.00 órától
a Nagyparkolóban
Roma napi rendezvény
A Rétsági Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat szervezésében
Rétsági ´́Oszirózsa Nyugdíjas Tánccso-
port  - Tereskei Roma Tánckar  -
Nosztalgia Duo / Anna & József  -
Horváth Ferenc (Pocso) zenekara
17.00 - Száztagú Cigányzenekar m´́u-
sora Tomhány Ferenc vezetésével
18.30 - 24.00-ig Utcabál.  Sztárven-
dég: Gipsy Night Trió

Szeptember 6. szerda
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Erdei látószög
El´́otéri fotókiállítás Lengyel László
felvételeib´́ol

Szeptember 8. péntek
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Valaczkai Erzsébet
grafikus-fest´́o kiállítása
A tárlat megtekinthet´́o szeptember 16-ig

Szeptember 9. szombat
a m´́uvel´́odési központban és a Hunya-
di ligetben
XXVI. NÓGRÁD MEGYEI 
VADÁSZNAP ÉS HORGÁSZNAP
A programból: Hubertusz mise; Ünne-
pi köszönt´́o; Kitüntetések, díjak átadá-
sa, ifjú vadászok avatása; Trófea és
festménykiállítás; Vadászkutya és
solymász bemutató; Történelmi fegy-
ver és íjász bemutató; Terepjáró autók
bemutatója; Egészségsátor (sz´́urések,
tanácsadás); Kézm´́uves és kistermel´́oi

vásár; Gyermekjátszópark; Folklór
m´́usor; Szórakoztató programok;
16.30 Bunyós Pityu; 18.00 Old Boys;
T´́uzijáték

Szeptember 16. szombat
a m´́uvel´́odési központban
Nyugat-nógrádi Nyugdíjas Találkozó

Szeptember 19. kedd, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ kistermében
Lakossági fórum:
Arculati kézikönyv el´́okészítése

Szeptember 21. csütörtök, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
A Fotográfia napja alkalmából
Vargáné Fidel Ágota
fotókiállításának megnyitása
A tárlatot megnyitja: Kovács Csilla
Megtekinthet´́o október 18-ig

Szeptember 23. szombat, 10.00 órától
a Takarék utcai KRESZ parkban
a Rétsági Egészségfejlesztési Iroda
rendezvénye:
CSALÁDI SORTNAP
10.00 Kispályás foci, tollas verseny,
nordic walking (túra a Sz´́ol´́odombra),
frizbi, röplabda
11.00 Biciklis ügyességi vetélked´́o
(Hozd a bringád, rollered, vagy akár
görkorid!)
12.00 Játékos sorversenyek
A rendezvény ideje alatt: egész-
ségügyi tanácsadás, tájékoztatás!

Szeptember 23. szombat, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Nyárbúcsúztató nóta-est
Fellépnek: Buváry Lívia, Hatvani Kiss
Gyöngyi, Bokor János. Kísér a HAK-
ME Cigányzenekar Kuti Róbert prí-
más vezetésével
Belép´́odíj: 500 Ft

El´́ozetes

Október 6. péntek
Nemzeti Gyásznap
Megemlékezés az aradi vértanukról

Október 7. szombat
Szüreti mulatság

Október 11. szerda, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ kistermében
Sörök és mozdonyok
El´́oadó: Dr. Katona Csaba akadémikus
A F ´́UT ´́OHÁZ SÖRF ´́OZDE két dolog-
ról ismerszik meg; min´́oségi sörök,
mozdonyos dizájn. A kóstolóval egy-
bekötött el´́oadás a múltba kalauzol; a

nógrádi sörf´́ozés és vasút történetét
mutatja be, egészen a F ´́UT ´́OHÁZ lét-
rejöttéig humoros formában.

Október 14. szombat
a m´́uvel´́odési központban
Id´́osek és véradók napja

Október 23. hétf´́o
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
MEGEMLÉKEZÉS
Nemzeti Ünnepünk Alakalmából

Október 16 hétf´́o
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Fogi Pesti M´́uvészszínház el´́oadása:
Az ördög nem alszik
bohózat két részben
“Lord Archibald Cavendish szívesen
látná két utolsó rokona, Ronald és Ja-
ne egybekelését, hogy a családi va-
gyon szétforgácsolódás nélkül szálljon
jogos örököseire. A lord szeretné
összeboronálni ´́oket, ezért saját halál-
hírét kelti, s végrendeletében kiköti,
hogy az örökösök kötelesek egy hóna-
pig a kastélyban tartózkodni, közösen
étkezni, egymástól csókkal elbúcsúzni.
A fiatalok, akik már utazásuk során
összekülönböztek, a legkülönböz´́obb
terveket eszelik ki, hogy a végrendelet
megszegésére, s ezáltal az örökség el-
vesztésére kényszerítsék a másikat. Mi-
kor kiderül, hogy lord Cavendish él, s a
végrendelet már nem áll közéjük, kibé-
külnek, és örökség nélkül is hajlandók
teljesíteni az öreg lord kívánságát.”
A szereposztásból: Lord Archibald Ca-
vendish - Benkóczy Zoltán /Straub De-
zs´́o, Jane, az unokája - Oszter Alexandra
/ Szabó Erika, Ronald, az unokaöccse -
Beleznay Endre, Horace, az ügyvédje -
Benedek Gyula, Ruth, Jane barátn´́oje -
Fogarassy Bernadett, Grace, Jane barát-
n´́oje - Balázs Andrea, Patsy, Jane barát-
n´́oje - Vanya Tímea, Tom, Ronald barát-
ja - Beszterczey Attila, Nick, Ronald ba-
rátja - Starub Péter, Alan, Ronald barátja
- Boros Ádám, Willibald - Straub Dezs´́o,
Thimothy az inas - Fogarassy András
Belép´́odíj: 2.200 Ft

Nyitva tartás
Könyvtár:

Hétf´́o: 11.00-16.00
Kedd-péntek  9.00-18.00
Szombat: 13.00-17.00

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

Rendezvények esetén ett´́ol eltér´́o id´́o-
pontban.
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2017. szeptemberi m´́usor

Szeptember  26. kedd 18:00 
RTV Hiradó - Riportok, tudósítások
Ismétlések: Szeptember 26-28-ig
18.00 és 21.00, Szeptember 30-októ-
ber 1, szombat-vasárnap 10.00

Szeptember 29. péntek 15.55
Él´́o közvetítés a képvisel´́o-testület
szeptemberi ülésér´́ol

rtv.retsag.net

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

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban
Hétf´́o:
Szociális munkás tanfolyam (Munkaügyi köz-

pont által támogatott hallgatók részére) Hét-
f´́ot´́ol péntekig naponta 8.00-13.30 óráig

Gyermek rajzszakkör 16.30-17.30 óráig
Vezeti: Nagy Gabi

Gerincjóga 18.00-19.30 óráig Vezeti: Ka-
da Anna

Kedd:
Kerepl´́o Gyermek Néptánc Együttes

15.30-18.30 Vezeti: Simon Katalin
Ovis jóga 17.00-18.00-ig Vezeti: Évinger

Boglárka
Csillagvirág Néptánc Együttes 18.30-

19.30-ig Vezeti: Simon Katalin
Szerda:
Gyermek balett 16.45-17.45ig Vezeti: Ja-

lits Eszter
Alakformáló n´́oi torna 18.30-19.30-ig Ve-

zeti: Béke Viktória
Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport 14.00-15.00 Veze-

ti: Putyer Gyuláné
T´́uzzománc szakkör 17.00-19.00 Vezeti:

F. Nógrády Ildikó
Péntek:
Kerepl´́o Ifjúsági Néptánc Együttes 17.00-

18.00 Vezeti: Simon Katalin
Zúgófa Néptánc Egyesület 19.00-20:30

Vezeti: Simon Katalin

Tanulmányi kirándulás Kassán
A rétsági szlovák nemzetiségi önkor-
mányzat a 15. évforduló alkalmából a
szlovák szakkörös gyermekek részére
tanulmányi kirándulást szervezett Kas-
sára.

Glückné Salgai Szilvia elnök az Em-
beri Er´́oforrások Minisztériumához be-
nyújtott pályázaton 100.000 Ft-os támo-
gatást kapott a megvalósulására. A tanul-
mányi kirándulás célja a kassai állatkert,
a Dínó-park és a dóm megtekintése volt.
Ezeken túl a 11 f´́o gyermek és szüleik
ebédet is kaptak, fagyiztak. A két lelkes
szlovák szakos pedagógus Szikora István-
né és Glückné Salgai Szilvia vezette a
csoportot, mivel a szlovák szakköri mun-
kát ellátó pedagógus egyéb elfoglaltsága

miatt nem tudott részt venni a kirándulá-
son. A program végén a gyerekek egymás
szavába vágva meséltek az új, érdekes is-
mereteikr´́ol, a 3D-ben látott dínós filmet
egyikük sem hagyta ki az élménybeszá-
molóból! Amikor a buszra felszálltak,
szlovákul köszöntek a kiránduláson részt-
vev´́o többi rétsági utasnak, elmondták,
hogy kell szlovákul fagyit kérni és meg-
köszönni. A számok felsorolását 10-ig egy
bátor kisfiú, Rostás Bence vállalta magá-
ra. A nap végén minden gyermek, szüleik
és mindenki aki részt vett a kiránduláson,
megköszönte Szilvinek a tartalmas, cso-
dálatos környezetben eltöltött élmények-
ben gazdag napot. Bízunk abban, hogy
jöv´́ore újra találkozunk!

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

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

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

Megújult a könyvtár
Akik figyelemmel kísérik a képvisel´́o-
testület munkáját, vagy csak egyszer´́u-
en nyitott szemmel figyelik a város in-
tézményeinek állapotát jól láthatják,
hogy az elmúlt 3-4 évben soha nem lá-
tott intézményfelújítási program való-
sult meg Rétságon. Ennek egyik állo-
mása a könyvtár bels´́o berendezéseinek
cseréje, amely a nyári szünetben meg-
történt. A nyitás utáni napokban készí-
tettük az alábbi képes riportot.

A tudományokban, az irodalomban a
kutatómunka tulajdonképpen az ´́osz köze-
ledtéven indul be, amikor az iskolai, kö-
zépiskola és különösen a fels´́ooktatási fel-
adatokhoz keresnek anyagot az érkez´́ok.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy a környék
hasonló intézményei közül itt találják a
legjobb lehet´́oséget erre.

Amikor felkeressük a városi könyv-
tárat, olyan élménye van a látogatónak,
mintha egy új intézménybe lépne be. Kel-
lemes terek, új bútorok, olvasásra, m´́uve-
l´́odésre alkalmas hangulat. Ez az érzés
nem véletlen, mert pár év programozott
karbantartást követ´́oen - nem kevés ön-
kormányzati forrást felhasználva - az ezen
a nyáron elvégzett korszer´́uszítéssel telje-
sen megújult a könyvtár. Ideje volt, hiszen
az 50 éves intézményben a berendezési
tárgyak már megszenvedték a fél évszáza-
dot, de a korszer´́u kiszolgálásnak is sok-
szor gátjai voltak.

Csak röviden feleleveníteném az épü-
let utóbbi történetét. Els´́oként felújításra
került a m´́uvel´́odési központ aulája és kül-
s´́o felülete, akadálymenetsítés is történt.
Következ´́o évben nyílászárók cseréjére,

vizesblokkok felúíjtására került sor. 2016-
ban a színházterem teljes hang és fény-
rendszere újult meg. Ezzel egyid´́oben a
kisebb termek is megszépültek. A könyv-
tár esetében 2 éve a padlóburkolat cseré-
jére került sor. Egy esztendeje a vizes-
blokk lett teljesen átépítve, új világító-
berendezések kerültek a menyezetre, és
légkondicionáló is segít a nyári h´́oséget
csillapítani. Idén került sorra a bútorok
cseréje, ami a mintegy 40.000 kötetes
könyvállomány teljes átrakásat is jelen-
tette. Minden részletében új, id´́otálló, és
kifejezetten közkönyvtárakba tervezett
berendezések kerültek az épületbe. Nem
csak a polcok, hanem az olvasótermi
rész asztalai, az olvasószolgálati pult, de
még a ruhafogasok is egy bútorcsalád
részei.

Némiképp átrendezésre került a tér. Így
egy áttekinthet´́obb strukrúra alakult ki, nem
kell annyi “kanyart” tenni egy verseskötet,
vagy egy m´́uszaki könyv megtalálásához.
Az olvasótermi rész asztalai többféle variá-
cióban alakíthatók, állíthatók össze 4 sze-
mélyes, 8 személyes vagy akár nagyobb
“kerekasztal” szigetté, vagy más nagyobb
tanácskozási felületté. Az így kialakult tér
akár 50 f´́o befogadására is alkalmas, ami
bizony egyes irodalmi estek, könyvbemuta-
tók alkalmával szükséges is.

Kellemes a folyóiratolvasó, ízléses a
gyermekrészleg. Az internetes, helyben-
dolgozásra alkalmas számítógép asztalok
is új helyen, új bútorokkal várják az érke-
z´́oket. Ezennel 4 gép. Mindemellett aki
saját géppel érkezik a wifi-n keresztül
csatlakozhat a világhálóhoz.

Az intézmény szolgáltatásai a hagyo-
mányosak, de az új környezetben gyor-
sabban, kényelmesebben elérhet´́ok. A
fénymásolástól, nyomtatástól kezdve az
alapfunkciókig, a könyvkölcsönzés, tájé-
koztatás, rendezvények továbbra is a ki-
alakult rendben valósulnak meg.

Érdemes felkeresni a könyvtárat, hogy
minél többen láthassák ezt a megújulást.
Úgy vélem, hogy igen nagy dolog ez mos-
tanság, amikor szinte nem is épül új
könyvtár, és a felújításokra sincs sok re-
ménye az önkormányzatoknak, de pályá-
zati lehet´́oségek sem segítik a szolgáltatá-
sok korszer´́ubbé tételét. Rétság üdít´́o ki-
vételt jelent, saját er´́ob´́ol.

A bibliotéka bels´́o terét körbejárva ké-
szítettünk három képet, bemutatva a tény-
leg jelent´́os változást az olvasóknak.
Használjuk ki, vigyázzunk rá.
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