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Megyei vadásznap Rétságon 
Az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád
megyei Területi Szervezete minden esztend´́o-
ben megrendezi az egyre nagyobb eseménnyé
n´́ott vadásznapot. Idén már 26. alkalommal ke-
rült sorra és Rétság adott otthont a vadászok és
a horgászok összejövetelének.

Pénteken este a m´́uvel´́odési központban
kezd´́odött a rendezvénysorozat. Az aulában
Lengyel László természetfotói láthatók, a galé-
riában pedig Valaczkai Erzsébet grafikus-fest´́o
képei sorakoztak a falakon. Legnagyobb érdek-
l´́odést a bal oldali teremben látható trófea kiál-
lítás váltotta ki.

Szombaton már kora reggel indult a készü-
l´́odés a Hunyadi-ligetben. Eddig soha nem látott
mennyiségben épültek a standok. A megye va-
dásztársaságai (és horgászegyesületei) alakítot-
tak ki egynapi otthont maguknak. Itt aztán kü-
lönféle vad- és halételek készültek, amivel meg-
vendégelték tagjaikat, barátaikat. 

De volt vásár utca is, ahol különféle ajándé-
kok voltak várásolhatók.

A  szervezett program 10.30 körül kezd´́odött
a liget melletti sportpálya területén épített színpa-
don. A megnyitót a vadászkürtök harsanása, majd
zázlóbehozatal készítette el´́o. Ugyancsak a kürtök
hangjára méltóságteljesen hozták terítékre azt a
szarvasbikát, amelyet el´́oz´́o napon ejtettek. Beszé-
dek hangzottak el. Az ünnepi megnyitót Huber-
tusz mise követte, melynek keretében Tóth Ferenc
esperes megáldotta a terítéken lév´́o állatot. A szín-
padi program ifjú vadászok avatásával, illetve ki-
tüntetések átadásával folytatódott.

A délutáni eseménysor vadászkutya-bemu-
tatóval indult, íjászok és solymászok program-
jával folytatódott, majd a színpad újra benépe-
sült. Helyi csoportok után Bunyós Pityu énekelt.
Este a közismert Old Boys együttes a 60-as-70-
es évek legnagyobb slágereit hozta el, a nap
pedig t´́uzijátékkal zárult.
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Városházi tudósítások

A város számára fontos döntések megho-
zatala érdekében szeptember hónapban
is soron kívüli képvisel´́o-testületi ülések
kerültek megtartásra. Ezen alkalmak
el´́ott is a napirendeket megtárgyalja és
véleményezi a Pénzügyi és Városüzemel-
tetési Bizottság. Szeptember 12-én 7 na-
pirendet tárgyaltak a képvisel´́ok.

Ajánlatkérések elbírálása szerepelt az
els´́o két napirendi pontban. Az éves
városkarbantartási tervben szerepl´́o
útjavításokra a Váci Útépít´́o Kft. adta
a legkedvez´́obb ajánlatot, így e céggel
való szerz´́odéskötésre hatalmaz-
ta fel a polgármestert a képvise-
l´́o-testület.
A t´́uzoltószertár átalakításával
kapcsolatos munkákra a rétsági
Movens Kft. adta a legjobb aján-
latot, így a munkák elvégzésére
´́oket jelölte ki a testület. Az át-
alakításra azért van szükség, mert a
Katasztrófavédelmi ´́Ors technikai fej-
lesztéseket tervez, új gépjárm´́uvet biz-
tosítva a mentési feladatokhoz. F´́okép-
pen ennek elhelyezését biztosítja az át-
alakítás.
Jogszabályi el´́oírás alapján minden te-
lepülésnek kötelez´́o vízkárelhárítási
tervet készíteni. A korábban kiválasz-
tott tervkészít´́o a dokumentumot be-
nyújtotta, azonban a bizottsági tárgya-
lás során abban számtalan pontatlan-
ság szerepelt, ezért a testület nem fo-
gadta azt el, átdolgozásra, kijavításra
visszaadta.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
kérelmet nyújtott be, hogy saját vá-
lasztásuk megtartásához az önkor-
mányzat biztosítson helyiséget, kellé-
keket, és delegáljon egy köztisztvise-
l´́ot a választási bizottságukba. Az el´́o-
terjeszt´́o leírta, hogy amennyiben a
M´́uvel´́odési Központot nem tudja a
város biztosítani, akkor meg tudják ol-
dani saját helyiségükben is a választá-
sukat. A testület arra való tekintettel,
hogy a megjelölt (pénteki) napon a
M´́uvel´́odési Központban programok
vannak, a másik lehet´́oséget javasolta.
Egy köztisztvisel´́ot kijelölt, akinek a
díjazását az Agrárkamara fizeti.
A DMRV benyújtott egy gördül´́o fej-
lesztési tervet, amely az önkormány-
zati tulajdonban lév´́o viziközm´́u háló-
zat 2032-ig történ´́o karbantartását tar-
talmazza. Ilyen terv el´́oz´́o évben is ké-
szült, akkor 2031-ig. A tervet a képvi-
sel´́o-testület azzal fogadta el, hogy a
ráfordításokat a DMRV a hozzá befo-

lyó bevételekb´́ol, az amortizációs költ-
ségekb´́ol, illetve a hálózat igénybevé-
teléért számítható bérleti díjból fedez-
ze. Az önkormányzatnak ez plusz ki-
adást nem eredményezhet. A terv elfo-
gadásra került.
Az Általános Iskola intézményfejlesz-
tési tervéhez kért javaslatot a Balassa-
gyarmati Tankerületi Központ. Az is-
kola már több javaslatot megfogalma-
zott a fejlesztések lehetséges irányai-
ról. Az el´́oterjeszt´́o által benyújtott
iratban konyha kialakítása szerepelt, a

bizottsági vita során azonban
az el´́oterjeszt´́o módosította ja-
vaslatát, étkez´́o kialakítására.
Ezt a fejlesztési célt a képvi-
sel´́o-testület elfogadta, azzal,
hogy pályázati forrásból a tan-
kerület - a kés´́obbi tervek
egyeztetését követ´́oen - meg-

valósíthassa.
Heged´́us Ferenc polgármester el´́oter-
jesztést nyújtott be a képvisel´́o-testü-
letnek, hogy a Sz´́ol´́o utcai telkek kiala-
kítása érdekében a területen lév´́o gaz
és növények elszállítására a Bartók
Trans Kft. vállalkozott. A PVB ülésen
több kérdésben is vita alakult ki, mely-
nek alapján a konkrét javaslatot a kép-
visel´́o-testület nem fogadta el. Az utca
végén a gépjárm´́uvek megfordulásá-
hoz más elképzelést kell hozni. A f´́o
vitatéma az volt, hogy szakért´́oi véle-
mények alapján a képvisel´́o-testület
már korábban döntött, hogy az ún. su-
vadásos területen nem lehetséges épí-
tési telkek kialakítása. A másik vita-
pont a szemét laktanyába behordását
tartotta elfogadhatatlannak. Ezek mel-
lett az adott árajánlat sem volt kezel-
het´́o, mivel el´́ore nem meghatározott
mennyiség után számított m3 árat
adott a vállalkozó, továbbá a laktanyá-
ba való deponálás költségeit sem kal-
kulálta. 

Az ügy sürg´́ossége okán a szeptember
26-án, a PVB ülést követ´́oen el´́ore meg-
hirdetett testületi ülésen döntöttek a
képvisel´́ok két napirendben.

Key Telecom Kft. kért tulajdonosi
hozzájárulást, hogy Rétság közterüle-
tein optikai kábelhálózatot építhessen,
a korszer´́u internetes, telefon és TV
szolgáltatások biztosítására. A testület
már tárgyalta a tervet, de azon módo-
sítások voltak szükségesek, új utcák
lettek bevonva az ellátásba. A PVB
ülésen felvetettek szerint még további
utcák bevonása szükséges, amelyek a

mellékleten nem szerepeltek. A testü-
let úgy döntött, hogy Rétság egész te-
rületére megadja a tulajdonosi hozzá-
járulást a korszer´́u informatikai háló-
zatfejlesztésre. (Dr. Szájbely Ern´́o
PVB elnök utánajárt a mellékleten hi-
ányzó utcák kérdésének, és a 29-i tes-
tületi ülésen bejelentette, hogy konzul-
tált a kivitelez´́ovel és nyilatkoztak,
hogy minden utca szerepel a kábelfej-
lesztési tervben, minden lakásnak le-
het´́osége lesz csatlakozni, ha azt majd
igényli.) 
A városkarbantartási munkák elvégzé-
séhez m´́uszaki ellen´́ort kell biztosítani.
Erre vonatkozóan Kovács Miklós ár-
ajánlatát fogadta el a képvisel´́o-testü-
let. Kovács Miklós több más projekt-
ben is együttm´́uködik a várossal, a re-
ferenciák jók, ezért is esett rá a válasz-
tás.

Szeptember 29-én tartotta a képvisel´́o-
testület munkatervben tervezett ülését.
Ezen 26 napirend szerepelt, de az Egye-
bek címen tervezett napirend során
közérdek´́u bejelentésre is volt lehet´́o-
ség.

Napirend el´́ott kért szót a DMRV kép-
visel´́oje. Azon okból került meghívás-
ra, mert a városban olykor elviselhe-
tetlen b´́uz a lakók jogos felháborodá-
sát váltotta ki. Horváth Csaba a cég
Csatornázási F´́omérnökség f´́omérnöke
elmondta, hogy m´́uszaki hiba követ-
keztében alakult ki a leveg´́ot szennye-
z´́o helyzet. Állítása szerint az egyik
üzem engedett a csatornarendszerbe
olyan szennyvizet, ami nem min´́osül
kommunális szennyvíznek. Ezért a
tisztítást végz´́o bioiszap károsodott.
Ennek kivizsgálása a katasztrófavé-
delmi szakemberekkel együtt folya-
matban van. A hiba kijavításán dol-
goznak, de a szennyvíziszap cseréje
több id´́ot vesz igénybe. Azt is tudatta,
hogy a teljes kijavítás idejére el´́ofor-
dulhat még a leveg´́obe kerül´́o szag, de
ez a h´́uvös id´́ojárásra tekintettel már
nem lesz érzékelhet´́o.
Els´́oként a 2017. évi költségvetés mó-
dosításáról szavazott a testület. Itt tu-
lajdonképpen az id´́oközben megho-
zott, pénzügyi hatással járó döntések
technikai átvezetésér´́ol volt szó.
Módosításra került a helyi adókról
szóló rendelet. Jogszabályi el´́oírások
okán szövegpontosításokra került sor.
A módosítások a lakosság helyi adó
fizetésének módját, összegét nem be-
folyásolják.
Újabb gördül´́o fejlesztési tervet nyúj-
tott be a DMRV, ezúttal a csatornahá-
lózat karbantartására 2032-ig. A testü-
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let a tervet a víziközm´́u hálózat hason-
ló fejlesztési tervében is megfogalma-
zottak szerint fogadta el.
A helyi vízkárelhárítási terv a korábbi
tárgyaláson felvetett hiányosságok
pótlása után ismét a képvisel´́o-testület
elé került. A képvisel´́o-testület pár
újabb kiegészítéssel azt elfogadta. A
bizottsági összefoglalóban elhangzott,
hogy az el´́oterjeszt´́o felel´́ossége, hogy
mennyire el´́okészített anyagok kerül-
nek kiadásra tárgyalásra, az el´́oterjesz-
t´́o figyelmes munkája esetén nem kel-
lene többször tárgyalni a hibásan le-
adott iratokat.
Már több terv készült a Mindszenty
emlékpark kialakítására a Börzsönyi
út végén található szoborcsoportnál.
Az átdolgozott terv szerint a testület úgy
döntött, hogy a szobor körüli területet az
út szélénél szegélyk´́ovel kell kiemelni, a
szobor talapzatának kockaköves borítá-
sa és a szegélyk´́o közötti terület füvesí-
tésre kerül. Két pad elhelyezését is elfo-
gadták, annak környezetét térk´́ovel kell
kialakítani. A végleges kivitelezés el´́ott
még egyeztetés történik a tervez´́ovel és
a szobor alkotójával.
A szennyvízelvezetési agglomerációs
tervr´́ol döntött a képvisel´́o testület. A
terv lényege, hogy Tolmács, Bánk,
Rétság szennyvízelvezetésének meg-
valósítása érdekében agglomerációt
hoznak létre, és közös munkamenet-
ben történik a fejlesztés. A  megvaló-
sítás központi pályázati forrásból tör-
ténik, ha nyer a pályázat. Rétságnak ez
pénzügyi terhet nem jelent. Dr. Száj-
bely Ern´́o, a PVB elnöke elmondta,
hogy Rétság szempontjából ez jó
konstrukciónak t´́unik, és a bizottság
javasolja a terv elfogadását. Az új
rendszer kiépítése hosszú távon bizto-
sítja a korszer´́u szennyvízkezelést,
ezért ez a városnak egy jó lehet´́oség.
Rétságon els´́osorban felújítási és re-
konstrukciós munkák szerepelnek a
tervben, így a város szennyvíztisztító
telepe megsz´́unik, helyén egy telepü-
lési végátemel´́o épül majd. A jelenleg
üzemel´́o szennyvízátemel´́ok teljes fel-
újítása, és a rossz állapótú csatornasza-
kaszok rekonstrukciója is megtörténik,
ha a terv megvalósu. A képvisel´́o-tes-
tület a tervet elfogadta.
Rétság város közép- és hosszútávú va-
gyongazdálkodási terve tartalmazza
azokat a szabályokat, amelyek megha-
tározzák a vagyongazdálkodás miként-
jét. A testület elfogadta a tervezetet.
Az er´́oforrásokkal való hatékony gaz-
dálkodás követelményeinek meghatá-
rozása volt a következ´́o napirend. A

bizottsági összefoglalóban elhangzott,
hogy a tervezetben aminek benne kell
lenni, az benne van. A tervezetet a kép-
visel´́o-testület elfogadta.
Az Óvoda nyújtott be kérelmet, mert
az óvodások között van egy sajátos ne-
velési igény´́u (SNI) gyermek, akinek a
fejlesztésér´́ol gondoskodni kell. Te-
kintve, hogy ez kötelez´́o feladat, az
ellátás biztosítását szolgáló szerz´́odé-
seket a testület elfogadta.
A M´́uvel´́odési Központ több szerz´́o-
dés-tervezetet nyújtott be, tekintettel
arra, hogy az önkormányzat költség-
vetését érint´́o kérdésekben csak a kép-
visel´́o-testület döntésével lehet szerz´́o-
dést kötni. (Több napirendet itt össze-
foglalva ismertetünk.) A benyújtott
megállapodások egy része már meg-
valósult. (Pl. könyvtári polcok cseréjé-
nek kiegészítése, Vadásznap, Nótaest
lebonyolítása.) Ezekben már a Vis ma-
jor bizottság döntött, a testület e dön-
tést meger´́osítette, és a további szerz´́o-
déseket is elfogadta. (Szüreti mulat-
sággal  kapcsolatos  témák,  színházi
el´́oadások, ismeretterjeszt´́o el´́oadás,
sz´́onyegcsere szolgáltatás.) A szerz´́o-
dések között voltak olyan terembérleti
megállapodások, amelyeket küls´́o
szakemberek szerveznek. (Feln´́ott- és
gyerekjóga, aerobik, gyermekbalett.)
Az összefoglalóban elhangzott, hogy a
vállalkozók érvényesítsék a kedvez´́o
bérleti díjat a résztvev´́ok díjában. Az
intézmény képvisel´́oje elmondta, hogy
a díjak nagyon “vidéki szinten” van-
nak megállapítva, a környez´́o városok-
ban két-, háromszoros részvételi díjak
vannak. A testület a bizottság javaslata
alapján 1500 Ft/óra terembérleti díjat
fogadott el, és a vonatkozó szerz´́odé-
seket jóváhagyta.
Korábban kezdeményezést adott be a
Zrínyi utca 2. szám alatti társasház kö-
zös képvisel´́oje, mely szerint tulajdo-
nosi hozzájárulást kér a ház kerítése
mellett, az utcán lév´́o 80 éves k´́orisfa
kivágásához. A testület szakért´́o véle-
ményét kérte ki, aki javasolta a fa ki-
vágását, ezért a testület a tulajdonosi
hozzájárulást megadta.
A Nyárfa utca 5-8 szám alatti társas-
ház adott be kérelmet. A ház melletti
rézsün a lakók által kialakított lépcs´́o-
kön nehéz közlekedni, és a kukák
használata is nehezen megoldható. A
képvisel´́o-testület a kérést indokoltnak
ítélte, és úgy döntött, hogy a követke-
z´́o évi városkarbantartási tervben üte-
mezni kell a lépcs´́ok kialakítását és a
kukák elhelyezésének megoldását.
A Nógrád Megyei Polgári Védelmi,

Katasztrófavédelmi és Polgár´́or Egye-
sület nyújtott be támogatási kérelmet.
Tekintettel arra, hogy ez a civil szer-
vezet Rétság térségében semmilyen
tevékenységet nem folytat, a testület
nem szavazott meg támogatást.
Simon Katalin kérte az önkormányzat-
tól szolgálati lakás biztosítását. A ko-
rábbi kérelem alapján meghatározásra
került, hogy melyik lakás kiadása jö-
het szóba. A képvisel´́o-testület dönté-
sében biztosította a kérelmez´́o részére
a Rákóczi út 34, I. em. 2. számú lakást,
azzal a feltétellel, hogy a lakáshaszná-
lat addig lehetséges, ameddig néptánc
pedagógusként dolgozik Rétságon, il-
letve ameddig orvosi lakás biztosítása
céljából nincs szüksége az önkor-
mányzatnak a lakásra. A lakbér a vo-
natkozó önkormányzati rendelet sze-
rinti összeg. Ezen feltételeket a szer-
z´́odés tartalmazza, melynek aláírására
felhatalmazták a polgármestert.
Az önkormányzat elé került egy tájé-
koztatás, mely az Uránusz-Öko Kft-
vel joger´́osen lezárult perr´́ol adott tá-
jékoztatást. A Uránusz-ÖKO Kft. pert
indított az önkormányzat ellen, amikor
tudomására jutott, hogy a város a piac
udvarban lév´́o (nyilvános WC és iro-
da) épületet eredeti funkciójának meg-
felel´́oen hasznosítani kívánja. Állítása
szerint tulajdonjoga f´́uz´́odik az épület-
hez, ezért több millió forint kártalaní-
tást követelt. A bíróság els´́o fokon
2015-ben elutasította a felperes (Urá-
nusz-ÖKO Kft.) igényét. Ugyanígy
döntött a Törvényszék 2016-ban, má-
sodfokon. Az ítélet ekkor joger´́os volt,
de az Uránusz-ÖKO Kft. felül-
vizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúri-
ához. A Kúria 2017. június 28-i kelte-
zés´́u ítéletében a joger´́os ítéletet hely-
benhagyta, a felperest, azaz az Urá-
nusz-ÖKO Kft.-ét 100.000 Ft perkölt-
ség megfizetésére kötelezte. Ezzel az
ügy lezárult, a rétsági képvisel´́o-testület
által képviselt álláspont igazolódott,
mely szerint az adott épületen az Urá-
nusz-ÖKO Kft. nem szerezett tulajdon-
jogot, kártérítésre nem tarthat igényt. A
helyi lakosságot annyiban érintette az
ügy, hogy a perindítás miatt elhúzódott
az épület felújítása, és rendeltetésszer´́u
használatba adása. A képvisel´́o-testület a
tájékoztatást tudomásul vette.
A Társadalmi Kapcsolatok Munkacso-
port az elmúlt id´́oszakban benyújtott
kérelmekben hozott el´́ozetes döntést,
melynek alapján helyi közösségek je-
lent´́os támogatásban részesültek kirán-
dulások szervezéséhez, illetve kulturá-
lis programokon való részvételhez.
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Szabályosan benyújtott kérelem alapján a
Városi Nyugdíjas Klub  150.000 Ft, a
Polgár´́or Egyesület két kérelemre össze-
sen 106.750 Ft, a Gyógynövény Baráti
Kör utazásához részbeni térítésként
150.000 Ft, a Hunyadi János Nyugállo-
mányúak Klubja utazásra és belép´́oje-
gyekre az adható maximális 150.000 Ft
támogatásban részesül. A képvisel´́o-tes-
tület ezen támogatások esetében egyetér-
tett a TKM döntésével. A bizottsági
összefoglalóban elhangzott, hogy a vo-
natkozó szabályzat aktualizálása szüksé-
ges, melyet a TKM tagjai készítsenek el´́o.
Választási együttm´́uködés címen má-
sodik alkalommal került a testület elé
az Agrárkamara módosított együttm´́u-
ködési megállapodása. A delegált köz-
tisztvisel´́o díjazásával kapcsolatban
pontosítások történtek az átlátható és
szabályos kifizetés érdekében. E meg-
állapodás aláírására felhatalmazták a
polgármestert.
A lejárt határidej´́u határozatok végre-
hajtásáról szóló tájékoztatót a képvise-
l´́o-testület elfogadta. A PVB összefog-
lalóban Dr. Szájbely Ern´́o elmondta,
hogy a bizottsági ülésen több tag kifo-
gásolta az “Egyebek” napirend során
felvetettek ügyében az intézkedések
elmaradását, és a beszámolóban az er-
r´́ol való tájékoztatás hiányát. Konkrét
példák is elhangzottak közérdek´́u in-
tézkedés kérések elmaradásáról.
A polgármester két ülés közötti mun-
kájáról szóló beszámolót a testület tu-
domásul vette.
Egyebek napirendi pontban Jávorka
János szólt a Vadásznap szervezésér´́ol,
a jól megvalósított programokról. Kö-
szönetet mondott a közrem´́uköd´́ok-
nek, az el´́okészítésben, valamint a le-
bonyolításban segédkez´́oknek.
Mez´́ofi Zoltán alpolgármester, a TKM
elnöke adott tájékoztatást a Mind-
szenty-Pallavicini megemlékezések
alakulásával kapcsolatban. Ennek lé-
nyege, hogy Fels´́opetény elállt a közös
rendezést´́ol, a rétsági megemlékezése-
ket a városnak önállóan kell megolda-
nia. Erre október 29-én kerül sor, els´́o-
ként az új szoborcsoportnál néma f´́o-
hajtással, majd a laktanyai emlékpark-
ban ünnepséggel, koszorúzással. Ezt
szeretetvendégség követi. (A részletes
programot a Kalauz rovatban teszi
közzé a Hangadó ezen száma.)
Heged´́us Ferenc polgármester meg-
er´́osítette a napirend el´́otti felszólalás-
ban elhangzott szennyvízkezeléssel,
és a b´́uzzel kapcsolatos tényeket, ki-
emelve, hogy az ügyben a képvisel´́o-
testületet mulasztás nem terheli.

Jávorka János jegyz´́oi, vagy rend´́orsé-
gi intézkedést kért, mert több állam-
polgár megkereste, hogy magántulaj-
donban lév´́o sertések veszélyeztetik a
közlekedést a tolmácsi úton, de az ál-
latok a laktanyába és más területre is
eljutnak, gazdátlanul kóborolnak, ve-
szélyt jelentenek. Ezt a helyzetet meg
kell szüntetni.
Az ülés végén az SZMSZ szerint helyi
állampolgárok kaphatnak szót. Ezt a
testület a jelentkez´́o számára megsza-
vazta. Pénzes István a Rétsági Árpád
Egylet Öregfiúk futballcsapatának ve-
zet´́oje osztotta meg gondjait, amiért
nem használhatták korlátozás nélkül
az RVSE kezelésében lév´́o futballpá-
lyát. Elmondta azt is, hogy nem volt
tudomása az önkormányzat által kötött
új használatba-adási szerz´́odésr´́ol, (a
testület június 23-án tárgyalta és fo-
gadta el), és a pályahasználati szabály-
zatról. Ezeket az elmúlt napokban meg-
kapták, amit megköszönt, és a további-
akban ezek betartásával akarnak együtt-
m´́uködni a futballpálya kezel´́ojével.

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.

Képvisel´́o-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete munkatervben tervezett követ-
kez´́o ülésére október 27-én péntek 16.00
órakor kerül sor. (PVB. ülés id´́opontja:
október 24. kedd 16.00 óra) El´́oterjeszté-
sek benyújtásának határideje: október 16.
hétf´́o 12.00 óra. Tervezett napirend:  1)
2018. évi Bels´́o Ellen´́orzési Program és
Terv elfogadása. El´́oterjeszt´́o: Heged´́us
Ferenc polgármester. 2) Beszámoló helyi
adók és egyéb követelések állományáról,
behajtásuk helyzetér´́ol. El´́oterjeszt´́o: He-
ged´́us Ferenc polgármester. 3) Beszámoló
a testület lejárt határidej´́u határozatainak
végrehajtásáról és az átruházott hatáskör-
ben hozott döntésekr´́ol. El´́oterjeszt´́o: He-
ged´́us Ferenc polgármester. 4) Tájékoz-
tató a két testületi ülés közötti id´́oszakban
az önkormányzat érdekében végzett pol-
gármesteri munkáról.

Bursa Hungarica
Rétság város Önkormányzata az Emberi
Er´́oforrások Minisztériumával együttm´́u-
ködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányren-
delet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a
Bursa Hungarica Fels´́ooktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot fels´́ookta-
tási hallgatók számára.

“A” típusú pályázati lehet´́oség a
2017/2018. tanév második és a 2018/2019.
tanév els´́o félévére vonatkozóan,

“B” típusú pályázati lehet´́oség 2018.
évre fels´́ooktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok számára,

Az “A” és “B” típu-
sú pályázati felhívás és
a jelentkezési feltételek
megtalálhatók a
www.emet.gov.hu/felh
ivasok/bursa_hungari
ca/  honlapon.

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. 
 Képvisel´́o-testület Szociális Bizottsága

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2017. OKÓTBER

Heged´́us Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Októberben 9-én.

Mez´́ofi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00
óráig. Októberben 25-én.

Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´́o: Minden
hétf´́on 14.00-17.00 óráig. Szeptember-
ben  2., 9.,  16., 30.
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Sikeres Állás- és képzési Börze Rétságon

A Nógrád Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási F´́oosztálya a Járási Hi-
vatalok Foglalkoztatási Osztályainak
közrem´́uködésével Állás- és képzési
börze rendezvénysorozatát indította el
szeptember hónapban.

A rendezvénysorozat els´́o rendezvé-
nye a Rétsági M´́uvel´́odési Központba vár-
ta az érdekl´́od´́o állást illetve képzési, át-
képzési lehet´́oség iránt érdekl´́od´́oket.

A börzén 13 munkáltató kínált 120 állást
asztalos, villanyszerel´́o, CNC forgácsoló,
víz- és gázvezeték szerel´́o, takarító, fényez´́o,

gépjárm´́u szállító, gépbeállító m´́uszerész,
karbantartó, varrón´́o, szabász, projektmene-
dzser, présüzemi csoportvezet´́o, lovász, ér-
tékesítési munkatárs, csomagológép- keze-
l´́o, labor asszisztens, gépbeállító lakatos,
gépbeállító m´́uszerész, burkolólap készít´́o,
raktárkezel´́o, targoncavezet´́o és egyéb beta-
nított és segédmunkás munkakörökben.

A börzére a Rétsági Járási Hivatal Fog-
lalkoztatási Osztálya 487 f´́o álláskeres´́ot és
172 f´́o 25 év alatti fiatalt szólított meg 127
f´́o közfoglalkoztatásban résztvev´́o mellett.
A részvev´́ok száma meghaladta a 200 f´́ot.

A hivatalvezet´́o köszönt´́ojét követ´́oen,
a fiatalok és a munkáltatók tájékoztatást
kaptak az a GINOP.5.2.1 programról a
Szederjesi Cecíliától, a Foglalkoztatási
F´́oosztály projekt vezet´́ojét´́ol.

Ezután a munkáltatók bemutatkozása
következett pár perces kisfilm illetve dia
vetítésévével egybekötve.

A rendezvény sikeressége a munkálta-
tókkal kitöltetett kérd´́oívekb´́ol látható, a
rendezvény  eredményeként  60 f´́ovel ál-
lapodtak  meg egy következ´́o megbeszé-
lés id´́opontjában a jelenlév´́o cégek, de so-
kan adtak be képzési szándéknyilatkoza-
tot is.

Sajtóközlemény 

Lakossági fórum a város arculatáról 
A polgármesteri hivatal szeptember 18-
ra lakossági fórumot hirdetett a m´́uve-
l´́odési központba. A meghirdetett kon-
zultáció célja információk gy´́ujtése volt
a Települési Arculati Kézikönyv (TAK)
munkálatainak elindításához.

Heged´́us Ferenc polgármester köszön-
tötte a megjelenteket és a témát el´́oadó
Kenyeres István f´́oépítészt, majd át is adta
a szót. Az elhangzott el´́oadásból két fon-
tos körülményt sz´́urtem le, amiért ezzel a
témával foglalkoznia kell a települések-
nek. Egyrészr´́ol, amint az el´́oadó elmond-

ta, a vonatkozó jogszabályok változása
okán ma 300 m2-ig magánszemély enge-
dély nélkül építkezhet. Engedélyt sem kell
kérni az építési hatóságoktól. (Kormány-
ablaknál, illetve nálunk még a városinál.)
El´́oírja viszont törvény, hogy az építkez´́o-
nek tervet kell készíttetni, és azt a települési
önkormányzatnak be kell nyújtani, ahol te-
lepülésképi véleményezéssel engedélyezik,
vagy módosíttatják a tervet.  Ahhoz pedig,
hogy legyen mihez hasonlítani a benyújtott
anyagot, kell egy Arculati Kézikönyvvel
rendelkezni minden önkormányzatnak. Ez

tehát minden leend´́o építkez´́onek fontos
lehet. Az engedélyköteles építkezésekre is
vonatkoznak a TAK el´́oírásai. 

Ugyancsak elhangzott, hogy vannak
érvényes jogszabályok, ezek között is a
települések rendezési tervei, építési sza-
bályzatai. Ebben tételesen fel van sorolva,
hogy milyen övezeti besorolásnál milyen
építési szabályok betartásával lehet építe-
ni. Tehát, hogy mit lehet építeni arra már
van szabály. Azt, hogy hogyan nézhet ki -
az utcaképben, a többi épület és a környe-
zet harmóniájában - azt tartalmazza majd
a települési kézikönyv.

A másik tényez´́o sokkal prózaibb. Eb-
ben a kézikönyvben kell rögzíteni a tele-
pülésen lehetséges reklámozási formákat.
Összhangban a kormányrendelettel gya-
korlatilag nagyon be lesz sz´́ukítve a poli-
tikai reklámozás lehet´́osége. A bevezet´́o
el´́oadás után hangzott el a felhívás, hogy
a város polgárai most mondják el milyen
arculatot, meg´́orzend´́o, megjelenítend´́o
értéket szeretnének rögzíteni.

A folyamat folytatódik. Az adatgyüjtés
alapján készítik el a felkért szakért´́ok a
tervet, ami majd ismételten véleménye-
zésre, majd testületi jóváhagyásra kerül. A
folyamat további véleménynyilvánítási le-
het´́oségér´́ol a Hangadóban is tájékoztatjuk
az érdekl´́od´́oket.
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Roma napi rendezvény 
Szabadtéri programként indult a több
év óta hagyományossá vált rendezvény,
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Romanapja.

 Gyakorlatilag délután 2 órótól folya-
matosan volt esemény, szórakoztató mu-
zsika, kés´́obb pedig talpalávaló és tánc is.

Els´́oként  a Nosztalgia Duó próbálta ki
az er´́osít´́o képességeit. ´́Ok a kés´́obbiekben
önálló egy órás m´́usorral is megörvendez-

tették a közönséget,  népszer´́u  slágereket
el´́oadva. A Tereskei Roma Tánccsoport fiatal
tehetségeit a tarka jelmezes ´́Oszirózsa
Tánccsoport követte, akik sok táncukból
ezennel egy cigánytánc összeállítást, vagy in-
kább paródiát mutattak be, dalokkal kísérve.

Kétségtelen tény, hogy a nap sztárven-
dége a 100 tagú Cigányzenekar tagjaiból
alakult 5 f´́os  m´́uvészegyüttes volt, Tom-
hány Ferenc vezetésével, akik valóban

m´́uvészi szinten szólaltatták meg hang-
szereiket, és adták el´́o a dalaikat. 

A kezd´́od´́o es´́o miatt átköltöztek a m´́u-
vel´́odési központ aulájába, és Horváth Fe-
renc zenekara kezdte el a muzsikát. Tulaj-
donképpen programjuk zenés szórakozta-
tó összeállításnak szánták, de csakhamar
megmozdultak a táncos lábak, így népesí-
tették be a csarnokot. Az eredetileg is bál-
hoz tervezett Gipsy Night Trió-nak így
nem kellett ráhangóló köröket tartani, a
tánc, a mulatság egyb´́ol beindult, és tartott
a jókedv´́u mulatozás majd  éjjfélig.

Családi sportnap az egészségért
Napsütésesnek indult szombat délel´́ot-
tön sorban érkeztek kicsik, nagyobbak,
apukák, anyukák a KRESZ park néven
ismert gyermekligetbe. A Rétsági
Egészségfejlesztési Iroda ide szervezett
családi sportnapot.

Az iroda el´́oz´́o évi kedvez´́o tapasz-
talotokat is felhasználva egy b´́o délel´́otti

programot szerveztek az egész családnak.
Több lehet´́oséget kínáltak. Volt túra a Sz´́o-
l´́odombra (nordic walking) amin inkább a
feln´́ottek vettek részt, de volt lehet´́oség
kosárlabda képességeket próbára tenni,
szivacstenisszel játszani és más kötetlen
formákba bekapcsolódni.

Mindezek mellett az egészségmeg´́or-

zésre való figyelemfelhíváson túl, tettek is
azért, hogy aki élni akart a lehet´́oséggel,
egy állapotfelmérésen vegyen részt (Vér-
nyomás, vércukor, testtömeg index, stb.)
és tanácsadást is tartottak. Igencsak népes
volt az “egészségfelmérési” asztal.

Id´́oközben elindult egy kerékpáros
körverseny, ahol el´́obb kisebb feladatokat
teljesítve kellett visszaérni a célhoz. Ezen
futamok befejezése után egy sorversenyre
került sor, ahol már csapatok teljesítettek
ügyességi feladatokat.

Miközben 10 óra után folyamatosan
benépesült a liget - több mint 100 résztve-
v´́o jelent meg - a tér minden szegletében
történt valami játékos dolog. Majd délhez
közeledve került sor az eredményhirdetés-
re. A helyezettek büszkék lehettek ered-
ményeikre, de minden résztvev´́o gyermek
kapott egy-egy szines sapkát, amely em-
lékezteti ´́oket arra, milyen hangulatos
sportnapon vehettek részt.

Érdemes felkeresni az EFI programjait
is, amelyek az efi.retsagrendelo.hu cí-
men megtalálhatók.
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Nyugat-nógrádi nyugdíjas találkozó 
Szép hagyomány a rétsági kistérségben,
hogy évente egy alkalommal, szeptem-
ber közepén, a nyugdíjas klubok talál-
kozót adnak egymásnak. A szervezés-
ben komoly szerepet vállaltak a megyei
és országos nyugdíjas szervezetek. 

A képeken is láthatóan igen szép
számban jöttek látogatók a szombati prog-
ramra. Tulajdonképpen telt ház volt a
színházteremben. A környez´́o települések
klubjai, közösségei mellett érdekl´́od´́ok, és
szimpatizánsok, családtagok is megtisz-
telték az alkalmat. A program a színpadon
kezd´́odött, ahol rövid köszönt´́ok, köszö-
netek, üdvözl´́o beszédek hangzottak el.
Heged´́us Ferenc polgármestert követ´́oen a

nyugdíjas érdekképviseleti szervek képvi-
sel´́oi szóltak, elismeréssel említve a kez-
deményezést és az összefogás erejét.

Következtek a színpadi programok,
amelynek sorában több m´́ufaj is képvisel-
ve volt. Dalok kórusban és egyénileg,
hangszeres muzsika, de hangzottak el ver-
sek és prózák is. Szinte mind igen heves
tapsot generálva a közösnség soraiból. Tu-
lajdonképpen az érkez´́o nyugdíjas klubok
mutatták be egymásnak egy-egy kiválasz-
tott m´́usorszámukat, és ez különös értéket
ad a találkozónak. Fellép´́ok: Szendehelyi
Asszonykórus, rétsági ´́Oszirózsa Tánccso-
port, nógrádi Búzavirág énekkar, Horpá-
csi Nyugdíjasklub, Vizkeleti Sándor és

Márta, illetve egyéni el´́oadók: Putyer
Gyuláné, Korpás Istvánné, Sági Sándorné,
Ragács Imréné, és Dudás András.) 

A két részre osztott m´́usor közben egy
hosszabb szünetet iktattak be. Azért is,
hogy megvendégeljék a résztvev´́oket, de
f´́oképpen azért, ami az esemény legf´́obb
értéke. Itt volt mód a különböz´́o települé-
sekr´́ol érkez´́oknek szót váltani egymással,
tapasztalatokat cserélni, illetve meghívni
egymás csoportjait saját klubnapjaikra.
Többen éltek az alkalommal, hogy megte-
kinthet´́o volt a Galériában Valaczkai Er-
zsébet grafikus-fest´́o kiállítása. 

Az igazán jó hangulatú, színvonalas
produkciókat felvonultató rendezvény
minden bizonnyal egy esztend´́o múlva is-
mét megrendezésre kerül. 

Nótaszó és emlékkoncert
Az elmúlt hétvégén ismét benépesült a
m´́uvel´́odési központ színházterme. A
telt ház teljesen indokolt várakozás jele.
A közönség színvonalas szórakozást
vár, és ebben nem is volt hiány. Mi más
mutatná jobban, mint a többször fel-
csattanó vastaps, egy-egy el´́oadó blokk-
jának végén a kikövetelt ismétlések.

Alig van manapság olyan alkalom,
ahol zenekar kíséri  az el´́oadókat, akik
“él´́oben” énekelnek. Ez valóban különös
élmény.   Nem is  akármilyen  zenekar,
hanem ismert m´́uvészekb´́ol álló cigányze-
nekar. 

Az énekes el´́oadók - nyugodtan mond-
hatjuk - a magyarnótaénekesek legkivá-
lóbbjai. Akik a rétsági közönségnek éne-
keltek, minden színpadon, zenekiadónál
sikeresek, ismertek. Nem annyira ide ill´́o
kifejezés, de miért ne használhatnánk, iga-
zi sztárjai ennek a m´́ufajnak. Buváry Lí-
via, Hatvani Kiss Gyöngyi és Bokor János
igazán fergeteges m´́usort adtak 2 részben.

Volt egy apropója is az est szervezésének.
El´́oz´́o évben Gy´́ori Szabó József emlékére -
halálának 5. évfordulóján - szervezett m´́usort
a m´́uvel´́odési központ, ugyancsak nagy siker-
rel. A m´́usorban most is többször hangzottak

el az emlékezés szavai, történetek a közös
m´́uvészpályáról, és Józsi bácsi kedvenc da-
lai. Nem véletlen, hiszen a nótaéneklés má-
sik nagy alakja immár 6 éve a rétsági teme-
t´́oben nyugszik a családi sírhelyen. Szép
kezdeményezés, hogy egy méltóságteljes
megemlékezés legyen egyben egy színvo-
nalas szórakoztató m´́usor. És ebben nincs
semmi ellentmondás, hiszen akire emlékez-
tünk, élete f´́om´́uve volt a magyar nóta, a
meghívott el´́oadókkal sok alkalommal kö-
zös m´́usorban. Minden bizonnyal a szep-
temberi nótázás hagyománnyá válik, és egy
esztend´́o múltán ismét lesz hasonló est.
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Rétsági kalauz

Programajánló
Október 2-8.

Országos Könyvtári Napok
Az ünnepi hét alkalmából a beiratko-
zás és internet használat a könyvtár
látogatói számára ingyenes

Október 3. kedd, 14.00 órától
az Országos Könyvtári Napok kereté-
ben a könyvtárban
“Múltunk forrásai” Íjászat tegnap
és ma címmel Fodor László el´́oadása

Október 3. kedd, 17.00 órától
az Országos Könyvtári Napok kereté-
ben a könyvtárban
“Információforrások, tudásforrá-
sok” - Az informatika evolúciója
címmel Girasek Károly tart el´́oadást

Október  5. csütörtök, 17.00 órától
az Országos Könyvtári Napok kereté-
ben a könyvtárban
“A boldogság forrásai” - Belülr´́ol fa-
kadó boldogság
címmel el´́oadást tart Kada Anna

Október 6. péntek, 10.00 órától
a m´́uvel´́odési központ el´́otti emléktábláknál
Megemlékezés az aradi vértanukról
Köszönt´́ot mond: Heged´́us Ferenc pol-
gármester
A rétsági általános iskolások m´́usora
Koszorúzás

Október 6. péntek, 17.00 órától
az Országos Könyvtári Napok kereté-
ben a könyvtárban
“A víz az élet forrása” - Van-e fény-
sugár egy földtani katasztrófában?
A bánki barlang: ez nem víznyel´́o,
csak nyeli a vizet
címmel el´́oadást tart Szenthe István

Október 7. szombat
a városban és a m´́uvel´́odési központban
Szüreti felvonulás és mulatság
13.30 Gyülekez´́o a Nagyparkolóban
14.00 Felvonulás a városban
16.00 Terményáldás és folklór m´́usor
20.00 Bál

Október 11. szerda, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ kistermében
Sörök és mozdonyok
El´́oadó: Katona Csaba történész (MTA
BTK Történettudományi Intézet)
“A F ´́UT ´́OHÁZ SÖRF ´́OZDE két dolog-
ról ismerszik meg; min´́oségi sörök,
mozdonyos dizájn. A kóstolóval egybe-
kötött 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, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központban
Id´́osek és véradók napja
Közrem´́uködnek: Óvodások. Rétsági
Dalos Ajkak Kara, Dr. Fehér Anna a
“daloló háziorvos” és Zsuzsa Mihály
nóta- és operetténekes.

Október 16 hétf´́o, 19.00 óra
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 Jane
egybekelését, hogy a családi vagyon
szétforgácsolódás nélkül szálljon jogos
örököseire. A lord szeretné összeboro-
nálni ´́oket, ezért saját halálhírét kelti, s
végrendeletében kiköti, hogy az örökö-
sök kötelesek egy hónapig a kastélyban
tartózkodni, közösen étkezni, egymástól
csókkal elbúcsúzni. A fiatalok, akik már
utazásuk során összekülönböztek, a leg-
különböz´́obb terveket eszelik ki, hogy a
végrendelet megszegésére, s ezáltal az
örökség elvesztésére kényszerítsék a má-
sikat. Mikor kiderül, hogy lord Cavendish
él, s a végrendelet már nem áll közéjük,
kibékülnek, és örökség nélkül is hajlandók
teljesíteni az öreg lord kívánságát.”
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 - Straub Péter, Alan, Ronald barátja
- Boros Ádám, Willibald - Straub Dezs´́o,
Thimothy az inas - Fogarassy András
Belép´́odíj: 2.200 Ft

Október 23. hétf´́o, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
VÁROSI MEGEMLÉKEZÉS
Nemzeti ünnepünk, az ’56-os forrada-
lom és szabadságharc alkalmából
Ünnepi beszédet mond: Heged´́us Fe-
renc polgármester. Közrem´́uködik:
Szájbely Zsolt, Ékes Énekegyüttes,
Kerepl´́o Gyermek Néptánc Egyesület.

Október 26. csütörtök, 14.30-18.30-ig
az általános iskolában
VÉRADÁS
A Vöröskereszt rétsági aktivistái szere-
tettel hívják, várják az els´́o véradásra
jelentkez´́oket is!

Október 26. csütörtök, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központban
Csalogány Népdalénekl´́o Verseny

Október 27. péntek
a m´́uvel´́odési központ kiállító termében
Pályaorientációs Nap keretében
Detre László el´́oadása
az általános iskola fels´́o tagozatának
tanulói részére

Október 29. vasárnap 14.30 órától
a Börzsönyi út végén a 
Mindszenty-Pallavicini emlékm´́unél
Néma f´́ohajtás és az 
emlékezés virágainak elhelyezése
majd azt követ´́oen
a volt laktanyában 
a Mindszenty Emlékparkban
Megemlékezés és koszorúzás

El´́ozetes

November 7. kedd, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ kistermében
TKM megbeszélés
Téma: Intézmények, civil szervezetek
2018. évi programterve
Az összejövetelre ez úton is tisztelettel
hívjuk az érintett csoportok képvisel´́oit!

November 11. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Bababörze

November 15. szerda, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Körúti Színház bérletes sorozatának
els´́o el´́oadása:
Oli Peagen: Az ajándék gésa
c. vígjáték
“Ismerik a régi viccet? A kisfiú boldo-
gan megy haza: - Apa ma átsegítettünk
öten egy nénit a zebrán! - Dicséretes,
de miért öten? - kérdi az apja. - Mert
a néni nem akart átmenni.
Így jár a darabban f´́oszerepl´́onk, Fisby
kapitány is, akit felettese - az enyhén
üt´́odött - Purdy ezredes Japán legki-
sebb falujába, Tobikibe küld az ameri-
kai megszállás idején, hogy teremtse
meg az amerikai álmot és a demokrá-
ciát. Sajnos azonban a helyiek nem
tudják, mik ezek a fogalmak - ´́ok nem
szép új iskolát, hanem teaházat akar-
nak az ajándék gésának."
A szereposztásból: Sakini - Beleznay
Endre, Fisby kapitány - Lipták Péter,
Purdy ezredes - Esztergályos Cecília,
Lótuszvirág - Placskó Emese, Mac Le-
an ´́ormester - Oroszi Tamás, Grego-
vich ´́ormester - Galambos Zoltán, Hi-
ga Yiga kisasszony - Gyebnár Csekka,
Seiko - Pecsenyiczki Balázs, Hokaida
- Kozel Dániel, Omura - Karaivanov
Lilla, Oshira - Lehel Kata.     –—>
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További el´́oadások:
B. Török Fruzsina: Jelenetek két há-
zasságból (Móricz Zsigmond nyomán)
Galambos-Turcsán-Meskó: Kell egy
színház
A három el´́oadásra szóló bérlet ára:
5.900 Ft. Belép´́odíj el´́oadásonként:
2.300 Ft

November 22. szerda, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Walcz Beáta (üvegfestés) és Balázs
Bernadatt (grafika) közös kiállítása
Közrem´́uködik: Bene Annamária (fu-
vola) és Cselényi Noémi (gitár)
Megtekinthet´́o: december 23-ig.

November 22. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Kerepl´́o Néptánc Egyesület
András-havi mulatsága

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Hétf´́o:
Suli jóga 16.15-17.00-ig Vezeti: Évinger

Boglárka
Gyermek rajzszakkör 16.30-17.30 óráig

Vezeti: Nagy Gabi
Gerincjóga 18.00-19.00 óráig Vezeti: Ka-

da Anna
Kedd:
Kerepl´́o Gyermek Néptánc Együttes

15.30-18.30 Vezeti: Simon Katalin
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 15.00-16.00 Veze-

ti: Putyer Gyuláné
Ovis jóga 16.15-17.00-ig Vezeti: Évinger

Boglárka
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

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

2017. októberi m´́usor

Október 27. péntek 15.55
Él´́o közvetítés a képvisel´́o-testület
szeptemberi ülésér´́ol

Október  31. kedd 18:00 és21.00 
RTV Hiradó - Riportok, tudósítások
Ismétlések: November 1-3-ig 18.00 és
21.00, November 4-5, szombat-vasár-
nap 10.00

Legyen a munkatársunk!
Tisztelt Olvasóink! 

Újságunkat színesítend´́o azt szeret-
nénk, ha minél többen vállalkoznának ar-
ra, 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! 
     Legyen a munkatársunk!

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.

Fotokiállítás a galériában 
Közel 80 színes nagyméret´́u fotó sora-
kozik a m´́uvel´́odési központ galériájá-
nak falán. A tárlat eredetileg a Magyar
Fotográfia Napjára készült (aug 29.) de
a kiállítóterem más programja miatt
csak szeptember 21-én vált lehet´́ové a
közönség elé tárni a képeket. De egy
m´́uvészeti esemény mindig ünnep, így
pár hét elteltével is.

Kelemen Ágnes, a m´́uvel´́odési köz-
pont munkatársa köszöntötte a megjelen-
teket, illetve kérte fel a közrem´́uköd´́oket.
Els´́oként Fidel Zsófia adott el´́o egy mesés
dalt. (Weöres Sándor: Bóbita) Majd Ko-
vács Csilla mondott köszönt´́ot. Amint a
bevezet´́o mondantok között hallhattuk,
nem véletlen a mesés el´́ohang, mert tulaj-
donképpen Izland is egy mesés kaland.
Egy ilyen út alkalmával készültek a felvé-
telek. Majd Fidel Anna énekhangja emelte
az est ünnepélyességét, de saját szerzemé-
nyét is bemutatta zongorán.

Miel´́ott elhangzott az ismert mondat:
“Kérem tekintsék meg a kiállítást”, ked-
ves meglepetéssel köszöntötték a kiállítót
és a közrem´́uköd´́oket. A fotók megtekin-
tése közben - ahogy az lenni szokott -
érdekl´́od´́o tekintetek kisérték figyelemmel
a színes lapokat. Volt aki operat´́or szem-
mel próbálta megfejteni a készítés titkait.
(Az egykori fotókör tagjaiból többen itt
voltak, és fel is vetették, hogy érdemes
lenne újjászervezni ezt a közösséget.) Volt
aki esztétikai élményt keresett, és bizo-
nyára olyanok is, akik remélt uticéljukat
fedezték fel a varázslatos tájakban. Kötet-
len beszélgetés során az alkotóval mind-
err´́ol szót is váltottak.

A kiállítás október 18-ig tekinthet´́o
meg a m´́uvel´́odési központ nyitvatartási
idejében. Megjegyezzük, hogy a fotót sze-
ret´́ok az intézmény aulájában is találkoz-
nak megtekintésre méltó felvételekkel,
Lengyel László természetfotóival.

Nyitvatartás
Könyvtár:

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

M´́uvel´́odési Központ:
Hétf´́o-csütörtök:   8.00-20.00
Péntek:   8.00-21.00
Szombat: 17.00-21.00
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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. 

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. október 12., 26.  csütörtök
2017. november 9., 23. 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 térfigye-
l´́o kamerák rögzített felvételekkel is el-
len´́orizhet´́ové teszik!

Zöldhulladék 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. október 5., 19.  csütörtök
2017. november 2., 16., 30. csütörtök

Továbbiakban csak tavasszal.

Hirdetmény 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Balas-
sagyarmati Járási Hivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Osztálya
a Balassagyarmati és Rétsági Járás terüle-
tén lév´́o valamennyi település közigazga-
tási területére rókák veszettség elleni orá-
lis immunizálása miatt 
2017. október 2. 0 órától - 2017. októ-

ber 23. 0 óráig terjed´́o id´́oszakra
ebzárlatot és legeltetési tilalmat

rendel el. 
Az ebzárlat tartama alatt tartási helyén
minden kutyát és macskát elzárva úgy kell
tartani, hogy 
— azok más állattal vagy emberrel ne

érintkezhessenek; 
— zárt udvarban a kutyák elzárását vagy

megkötését mell´́ozni lehet, ha azok
onnan ki nem szökhetnek; 

— kutyát tartási helyér´́ol csak pórázon
vezetve és szájkosárral szabad kivinni;

— a település területér´́ol kizárólag érvé-
nyes veszettség elleni véd´́ooltással
rendelkez´́o kutyát vagy macskát, és
csak a hatósági állatorvos kedvez´́o
eredmény´́u vizsgálata után és engedé-
lyével szabad kivinni; 

— húsev´́o állatok összevezetésével járó
rendezvény - így összevezetett eboltás
nem tartható. 

Az érvényes veszettség elleni véd´́ooltással
rendelkez´́o vadászebek, a fegyveres er´́ok és
fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-
ment´́o ebek, a segít´́o és terápiás ebek, vala-
mint a látássérült embereket vezet´́o ebek
rendeltetési céljuknak megfelel´́o használa-
tuk idejére mentesek a korlátózás alól. 

A legel´́o állatokat tilos közös legel´́ore
hajtani, az állandóan legel´́on tartott álla-
tok kivételével.

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, meg-
szegése jogkövetkezményeir´́ol szóló he-
lyi rendeletben, a kerti hulladékok égeté-
sével 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.

Nem mindennapi meglepetés!
Ezúton is tisztelettel köszönjük Sz´́ucs Jó-
zsef rétsági fafaragó mesternek, hogy a
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvár
részére adományozta m´́uvészi alkotását:
Magyarország címerét!

Minden látogatónk gyönyörködésére
szolgál, ünnepi rendezvényeink méltó
dísze lesz.

Hálásan köszönjük!
ÁG
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