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Jelenetek két házasságból
A Körúti Színház el´óadásával folytatódott a Fényes Szabolcs bérletsorozat városunk m´úvel´ódési központjában. Azt talán már nem is kell
külön kiemelni, hogy telt ház fogadta a társulatot,
s´ót néhány pótszéket is biztosítani kellett, hogy
minden érdekl´ód´ó megtekinthesse a darabot.
Bizonyára sokan emlékeznek Bergman, “Jelenetek egy házasságból” cím´ú filmjére, amely az
1970-es évek - mondhatni - ikonikus alkotása
volt. Az eredetileg televízió számára készült filmben sok-sok közeli érzékeltette leginkább a szerepl´ókben zajló folyamatokat. Ha valaki ezek
után azt gondolná, hogy a svéd alkotó “receptkönyvét” vette el´ó a darab szerz´óje és rendez´óje,
bizony téved. A darab ugyanis Móricz Zsigmond
m´úveinek felhasználásával - tehát jóval korábbi
id´ókb´ól származó szövegekb´ól - készült.
Bizonyos hasonlatossság természetszer´úen
felfedezhet´ó. Például az, hogy a történetet,

storyt szinte nem is tartalmazó darab(ok)ban a
játszók érzelmeib´ól, megnyilvánulásaiból bontakozik az a lelki háttér, ami mehatározza viselkedésüket. Igen, itt is kellenek a “közeliek”,
mert a lényeg a gesztusokban és az arcok játékán fedezhet´ó fel. Ebben a tekintetben nyugodtan mondhatjuk, hogy egy ilyen - viszonylag
kicsi - színházra van szükség a megtekintéséhez, mint a miénk. Itt a legnagyobb távolság
sem választ el az érzékeny részletek ért´ó befogadásától.
A játszó színészek szinte már hazajárnak Rétságra. A neves színészgárda minden tagja szerepelt már nálunk más darabokban, akkor is emlékezetes alakítással, kirobbanó sikerrel. A közönség elismerése most sem maradt el. Nem csak a
drámai részek között is felfedezhet´ó komikus elemek pontos lereagálásában, de a fináléban a
sz´únni nem akaró tapsokban is mérhet´óen.
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Városházi tudósítások
Január 16-án rendkívüli képvisel´ó-testületi ülésre került sor.
Egyetlen napirend került megtárgyalásra, a Tolmács, Rétság, Bánk
szennyvíz elvezetési agglomeráció lehatárolási tanulmány szerinti szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer
megvalósításának finanszírozása címmel. A képvisel´ó-testület megszavazta
a határozati javaslatot, melyben Rétságnak, a város területén is megvalósuló korszer´úsítésekhez maximum 5%
önrészt kell biztosítania.
A képvisel´ó-testület január 26-án tartotta munkatervben tervezett ülését, amelyen 25 napirendet tárgyaltak meg a képvisel´ók. A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság ülésére kedden, 23-án került
sor.
Els´ó napirendi pont a 2017. évi
költségvetés módosítása volt.
Erre azért volt szükség, hogy a korábbi
testületi döntések és a technikai átvezetések bekerüljenek a dokumentumba, azaz a mérlegbeszámoló elkészítéséhez mind a bevételeknél, mind a kiadásoknál a tényleges adatok szerepeljenek. Dr. Szájbely Ern´ó a Pénzügyi és
Városüzemeltetési Bizottság elnöke
elmondta: a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási f´óösszege 1.642.443.000
Ft-ra változik. Áttekintve a 2017. évi
gazdálkodást, valamennyi intézmény
felel´ósen gazdálkodott. Egyetlen intézmény esetében sem történt el´óirányzat túllépés. Az eredményeket is
pontosan reprezentáló módosítást 4
képvisel´ó megszavazta, 2 ellenszavazat mellett, így az elfogadásra került.
Következ´ó napirend az egészségügyi
alapellátási körzetek pontosításáról
szólt. Erre részben a Semmelweis
Egyetemmel kötött szerz´ódés alapján
a fogorvosi ügyelet helyének változása miatt, részben pedig egy korábbi
testületi ülésen hozott döntés átvezetése miatt volt szükség, amikor új közterület elnevezéseket fogadott el a testület pl. Nagyparkoló tér, Boróka köz,
illetve törlésre is kerültek közterület
elnevezések. Ezek átvezetése történt
meg a rendeleten. (A rendeletet a 4.
oldalon közöljük.)
Minden esztend´óben felül kell vizsgálni a gyermek és szociális étkeztetés
térítési díjáról szóló rendeletet. A képvisel´ó-testület úgy döntött, hogy az
el´óz´ó évi díjakat nem emeli.
Negyedik napirendi pontként szerepelt
a 2018. évi költségvetés el´ókészítése.
A képvisel´ó-testület alapelveket hatá-
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rozott meg a költségvetés elkészítéséhez. A bizottsági vita összefoglalójában Dr. Szájbely Ern´ó elnök elmondta,
hogy rendelkezésre állnak az állami
támogatás összegei, ezekkel lehet tervezni. Néhány információt is ismertetett. A köztisztvisel´ói illetményalap
változatlanul 38.650 Ft, a közalkalmazotti bértábla sem változik. Törvény
200.000 Ft-ban maximalizálja a cafetéria éves összegét. A minimálbér
138.000 forintra emelkedik, a garantált bérminimum pedig 180.500 forint.
Közfoglalkoztatási bér 81.530 Ft.
Óvón´ók és véd´ón´ók esetében
történt központi bérrendezés,
más közalkalmazottak, köztisztvisel´ók, egészségügyi alkalmazottak, MT alapján foglalkoztatottak nem részesültek
központi bérrendezésben. Az
állami elvonás az adóer´óképesség miatt érdekesen alakul. Összesen több, mint 93 millió forint állami
elvonással kell számolni. Az elvonás
legdurvábban a Polgármesteri Hivatalt
érinti, itt 73 millió forint állami támogatás járna, de csak 4 millió forintot
biztosít az állam, tehát 69 millió forint
az elvonás összege. Ennyivel kevesebbet ad az állam erre a feladatra. A város nem kap pénzt továbbá pl. köztemet´ó fenntartásra, közvilágításra, közutak, zöldterületek fenntartására, továbbá egyéb önkormányzati feladatokra. Erre a tényre figyelemmel kell
lenni a költségvetés összeállításánál. A
2018-as költségvetés el´ókészítésér´ól
szóló határozatot 4 képvisel´ó szavazta
meg, 2 f´ó ellene szavazott.
Ötödik napirendként szerepelt a “Zöld
város” nev´ú pályázat el´ókészítése,
melyre a képvisel´ó-testület pályázatot
nyújtott be, és a tervek végrehajtására
468 millió forint vissza nem térítend´ó
támogatást nyert. Ebb´ól az összegb´ól a
város által elkölthet´ó összeg kb. 456
millió forint. Az erre vonatkozó támogatói szerz´ódés is megkötésre került. Ez a
fejlesztés lesz a következ´ó id´ószak,
egyben ennek az önkormányzati ciklusnak a legjelent´ósebb városfejlesztési lehet´ósége. A testületi és bizottsági
ülésen is vita alakult ki az akcióterületek pontosítása kapcsán. A terjedelmes
határozat pontosan tartalmazza, hogy
a pályázattal elnyert összegb´ól mit tervez megvalósítani a képvisel´ó-testület. (A PVB elnöki összefoglalót, illetve a határozatot teljes terjedelemben a
Hír-Háttér rovatban közöljük.) A képvisel´ó-testület a fejlesztés f´ó irányait

4 igen szavazattal fogadta el, 2-en
nemmel szavaztak.
Következ´ó téma a Mikszáth utcai önkormányzati tulajdonú “faház” használati jogának visszavétele volt a Rétsági Városi Sport Egyesülett´ól. Felmerült ugyanis az épület más célra történ´ó hasznosítása, nevezetesen az általános iskolások részére étkezde kialakítása. Korábbi testületi ülésen olyan
döntés született, hogy az épület használatba-adási szerz´ódését szeretné
megismerni a testület, hiszen annak
tartalma szerint lehet döntést hozni. A
szerz´ódést az el´óterjeszt´ó nem tudta
biztosítani. Annak érdekében, hogy az
ügy el´óbbre haladjon, a képvisel´ó-testület úgy döntött, hogy nyilatkozzon a
sportegyesület, és a használati jog
visszaadásával kapcsolatban ismertesse az egyesület álláspontját. Ezt követ´óen lehet a téma tárgyalására visszatérni. Ezt a döntést a testület egyhangúlag elfogadta.
A TIGÁZ-DSO Kft. a Kossuth utcai
gázfogadó állomásával kapcsolatban
kérte bányaszolgalmi jog bejegyzését,
amelyért jelképes díjat is fizet. Az erre
vonatkozó szerz´ódést a képvisel´ó-testület jóváhagyta.
Az Országos Ment´ószolgálat a
2095/2017. (XII.28.) számú kormányhatározat alapján lehet´óséget kapott az
országban több új ment´óállomás létesítésének el´ókészít´ó, tervezési munkáira. Az egyik lehetséges helyszínnek
Rétságot jelölték meg. Jelen szakaszban csak az el´ókészít´ó m´úveleteket lehet elvégezni, erre biztosít anyagi fedezetet a határozat. Rétság várostól a
létesítésre alkalmas területet kértek kijelölni, amelyet majd az állomás céljára díjmentesen biztosít a város. A PVB
elnöki összefoglalóban elhangzott,
hogy a jelenlegi tennivalók tartalmazzák az engedélyezési tervnek az el´ókészítését, illetve az engedélyezési eljárás lefolytatását, a kiviteli tervek elkészítésének költségeit. Az el´ókészítési
munkák befejezési határideje 2018.
május 31. Az Országos Ment´ószolgálat tulajdonosi hozzájárulást kért a testületnek címzett levelében. Kérnek
egy olyan területet, amely az új ment´óállomásnak megfelel´ó lenne. A határozati javaslatban feltüntetett terület
jelenleg zöldterületként van nyilvántartva. Az építési szabályzatban a terület besorolásának módosítása válik
szükségessé. Rétság életében ez a fejlesztés alapvet´ó változást nem hozna,
hiszen 20 év óta m´úködik ment´óállomás, melynek feltételeit annak idején
az önkormányzat biztosította. Az épü-
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let mellett f´útött garázst, parkolókat
adott át díjmentes használatra. A megnézett helyszínek közül a volt laktanya
területe látszik minden szempontból a
legalkalmasabbnak, a javaslat szerinti
hely kicsit távolabb kerül a 2-es úttól,
viszont el´ónye is van a jelenlegihez
képest. Az új állomás berendezése, felszereltsége ugyanolyan lenne, mint a
jelenlegi, továbbra is két gépkocsis állomás lenne, a megfelel´ó kiszolgáló
helyiségekkel. Ha új állomás létesítése
válik elérhet´óvé a Kormány határozata
alapján, azt mindenki támogatja, ilyen
lehet´óséggel mindenképpen élni kell.
Elhangzott, hogy a Kormány határozata nem az építésr´ól szól, hanem az el´ókészítésr´ól. A keddi PVB ülésen további információkat kért a bizottság. A
csütörtöki napon lezajlott egy egyeztetés az OMSZ képvisel´ójének jelenlétében, majd megtekintésre kerültek a lehetséges helyszínek. Három helyszín
került megvizsgálásra. A bejárás alapján azt a területet javasolják, ami a
Katasztrófavédelmi Örs mögött helyezkedik el. Ennek a területnek a
megosztása is szükséges. A határozat
nem csak a tulajdonosi hozzájárulást
jelenti, hanem a terület megosztására
is tartalmaz intézkedést. Ezt a képvisel´ó-testület egyhangúlag elfogadta.
Bels´ó ellen´óri pályázatra érkezett
ajánlatokról korábban is tárgyalt a testület, de az egyik jelentkez´óvel egyeztetést tartott szükségesnek. Az egyeztetés megtörtént, ennek eredményeként kedvez´óbb díjazás mellett történhet meg a feltételeknek megfelel´ó pályázóval a szerz´ódés megkötése. Ezt a
testület egyhangúlag elfogadta.
A Web Biztonság Informatikai Kft.
megbízás alapján már elkészítette a
szakterületre vonatkozó szabályzatokat.
Törvényi el´óírás alapján a hivatalnál kötelez´ó alkalmazni - illetve megbízni olyan személyt, aki az információbiztonságért, illetve a szabályzatok aktualizálásáért felel´ós. Erre is a Web Biztonság Informatikai Kft. adott ajánlatot. A
vonatkozó szerz´ódést - a bizottsági ülésen történt pontosításokat követ´óen - a
képvisel´ó-testület elfogadta.
Tekintve, hogy a - más szempontból
önálló - Cigány és Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatok adminisztratív
feladatait a Polgármesteri Hivatal látja
el, erre vonatkozóan korábban szerz´ódést kellett kötni. A képvisel´ó-testület
az el´óz´óleg megkötött szerz´ódés változtatását nem tartotta indokoltnak.
A Polgármesteri Hivatal a felszaporodott ügyiratok elhelyezésére kért helyiséget, illetve polcrendszer létesíté-
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sére pénzügyi keretet. A bizottsági vitában tartalmi kérdések is felvetésre
kerültek a selejtezéssel, és levéltárba
küldéssel kapcsolatos feladatok említésével, de a jelen javaslatnak ezek
nem képezik részét. A testület elfogadta a benyújtott határozati javaslatot, a
beszerzésre 350.000 Ft-ot biztosít. (A
kijelölt helyiségben jelenleg tárolt dolgok elhelyezésére más helyet kell biztosítani, erre hangzott el megoldás.)
A Napközi Otthonos Óvoda kérelmezte
párhuzamos foglalkoztatás engedélyezését, és ennek pénzügyi fedezetét. Az
óvoda egyik munkatársa elérte a nyugdíjkorhatárt, így törvényi el´óírás szerint
közalkalmazotti munkaviszonyából fel
kell menteni. Számára - különféle jogcímeken összesen - 8 hónap felmentési
id´ó jár. Ebb´ól 4 hónapra, szeptember 1t´ól kéri az intézmény, hogy a távollév´ó
munkatárs helyére szakembert vehessen
fel. A képvisel´ó-testület a párhuzamos
foglalkoztatást megszavazta.
A Rétsági Kistérségi Egészségfejleszt´ó Központ Nonprofit Kft. (Járóbetegszakellátó) és a M´úvel´ódési Központ
közötti korábbi szerz´ódés módosítását
kérte a M´úvel´ódési Központ vezet´óje,
tekintettel arra, hogy a Kft. különféle
együttm´úködési és reklámtevékenység
címén a korábbinál nagyobb igénybevétel miatt magasabb összeget fizetne
az intézménynek. A testület a módosítást megszavazta, így a Kft. 150.000
Ft-ot fizet a M´úvel´ódési Központ szerz´ódésben rögzített szolgáltatásaiért.
Az Országos Egyesület a Mosolyért
Közhasznú Egyesületnek a 114/2017.
(IV.28.) határozatával 30.000 Ft támogatást biztosított városunk önkormányzata, a balassagyarmati kórház
Gyermekosztályán elhelyezend´ó 1 db
babamelegít´ós inkubátor beszerzéséhez. A beszerzés folyamatban van, de
a korábbi megállapodásban rögzített
határid´ó lejárt, ezért az Egyesület e tekintetben kérte a megállapodás-módosítását. A képvisel´ó-testület megszavazta a módosítást, az új határid´ó
2018. március 16.
Heged´ús Ferenc el´óterjesztésében tárgyalta a testület az RRT Sport Egyesület kérelmét, amelyben pályázati rendszeren kívül kér 1,3 millió forintot a
VI. Extrém Nap alapfeltételeinek költségeire. A bizottsági ülésen - ahol a
kérelmez´ók is megjelentek - hosszabb
vita alakult ki. Err´ól az elnöki összefoglalóban a következ´ók hangzottak
el: A rendezvény költségeinek el´óteremtése, - a kérelmez´ó RRT szerint bizonytalan, ezért kérték az 1,3 millió
forint biztosítását az önkormányzattól,

pályázat nélkül, egyéni elbírálás alapján. A mellékletben a kiadások fel vannak sorolva, de a rendezvény bevételei
nem szerepelnek. Kétségtelen, hogy a
pár éve tartott rendezvények sok embert mozgattak meg. Meglehet´ósen
megosztott a közvélemény a rendezvény és a felkészülési id´ószak megítélésében. Sokan kifogásolják a motorozással kapcsolatos gondokat, a rendezvény hajnalba nyúló túl hangos zenés
részét. Az önkormányzat eddig is jelent´ósen támogatta a rendezvényt, hiszen az érvényes közterületfoglalási
rendelet szerint sport- és kulturális
rendezvényekre a bérleti díj 50
Ft/m2/nap. Az igénybevett 3 hektár
több napi használata több milliós támogatást jelent. Hozzászóló kiemelte,
hogy ezt a támogatást forintosítva
nyilvánosságra kellene hozni a város
honlapján az egyéb támogatások kimutatásánál. Kifogásként hangzott el,
hogy a szerz´ódésben rögzítettek soha
nem valósulnak meg, ami a terület eredeti állapotának visszaállítását, a hulladékmentesítését illeti. Gumiabroncsok, beépített roncsautó, stb. maradtak ott tartósan, és ezek az egyéb tevékenységet akadályozzák a területen.
2017-ben a kereskedelmi egységek területfoglalási díját is átengedte a testület a szervez´ók számára, ami további
igen jelent´ós közvetett támogatás. A
vita a testületi ülésen is több hozzászólással folytatódott. Végül a határozati
javaslatot - amely azt tartalmazza,
hogy pályázaton kívül nem kívánja támogatni az egyesület kérelmét az önkormányzat, viszont az ingyenes területhasználatot ebben az évben is bíztosítja - 3 f´ó nem szavazta meg, 4 képvisel´ó igen szavazatával vált elfogadottá. (id´óközben a képvisel´ói létszám
kiegészült 7 f´óre)
A DIGI Távközlési Kft. kért helyet
adótornya elhelyezéséhez. A korábbi
egyeztetéseket követ´óen a város északi részén a Sz´ól´ó utcai átjáró környékén, a bánki földút mellett választottak
ki egy önkormányzati területet. A
05/30 hrsz-ú önkormányzati területet
vennék bérbe erre a célra. A képvisel´ó-testület támogatja a terület bérletét,
az err´ól szóló bérleti szerz´ódés benyújtását követ´óen hagyja jóvá.
A polgármester munkáltatói jogait a
képvisel´ó-testület gyakorolja, ezért
2011. évi CXCIX. törvény értelmében
az évi szabadság ütemezését a testület
hagyja jóvá, melyet annak megfelel´óen kell kivenni. A bizottsági ülésen
több hozzászóló azzal foglalkozott,
miképpen maradhatott meg 2017-r´ól
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28 nap ki nem vett szabadság. Végül
olyan határozat született, hogy az el´óz´ó
évr´ól ki nem vett szabadságot Heged´ús
Ferenc polgármesternek legkés´óbb ez
év március 31-ig ki kell vennie. A 2018.
évi szabadság ütemezésér´ól pedig új tervet kell a testület februári ülésére benyújtani. Ezt a határozatot a testület 6
igen, egy tartózkodással fogadta el.
A Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoporthoz érkezett támogatási kérelmet a
Munkacsoport elnöke, Mez´ófi Zoltán
alpolgármester ismertette. A Rétsági
Általános Iskola kérelmére a 7. osztály
vetélked´ón való részvétel költségeib´ól
utazásra 55.300 Ft átvállalását javasolja, amelyet a testület egyhangúlag
megszavazott.
A testület lejárt határidej´ú határozatairól szóló el´óterjesztést a képvisel´ó-testület elfogadta. A PVB összefoglalóban elhangzott, hogy a környezetvédelmi program nyilvánossága valósuljon meg, illetve az új közterületi táblák
legyenek kihelyezve. Továbbá kérésként hangzott el, hogy készüljön egy
áttekint´ó összefoglaló az év során még
végre nem hajtott határozatokról.
A polgármester két ülés közötti munkájáról szóló tájékoztatót a képvisel´ó-testület szavazás nélkül tudomásul vette.
A temet´ó rendezésének kérdése többször napirenden volt. A novemberi
ülésen született határozat a részletes
felmérésr´ól, tervezésr´ól, költségvetés
elkészítésér´ól. A KOVATERV Kft. beérkezett ajánlatát 300.000 Ft+ÁFA
összegben a testület elfogadta.
A F ´ÓKEFE Nonprofit Kft. évek óta
bérli a Templom utca 8. szám alatti
épületet. 2018-ban is bérelni kívánják,
de a korábbi szerz´ódést nem fogadták
el. A témáról a bizottsági ülésen hoszszabb vita alakult ki. Egyik kérdés a
2017. évi érvényes szerz´ódés megléte
volt, amelyet a cég nem írt alá, viszont
az épületet használta. A hozzászólásokból kiderült, hogy amennyiben
megfelel´ó számú rétsági személyt alkalmaz, akkor ingyen használhatják az
épületet. A város a helyi emberek számára munkahely teremtése miatt támogatja a díjmentes bérlést. Ha nem
tartják be a szerz´ódést, azzal évi 3,6
millió forint kárt okoznak a városnak.
A cég leiratában az szerepel, hogy
egyre nehezebb munkaer´ót kapni. A
bizottsági vitában viszont hangot adtak annak, hogy az igen alacsony bérezés mellett nem is várható, hogy sokan jelentkeznek. A képvisel´ó-testület
az el´óz´ó évi feltételekkel megfogalmazott szerz´ódést tartja elfogadhatónak 2018-ra, és azonos szabályok mel-

4

HANGADÓ
lett használhatják az önkormányzati
épületet. Ezt egyhangúlag elfogadta a
képvisel´ó-testület.
Dr. Szájbely Ern´ó el´óterjesztésében
tárgyalta a testület azt a javaslatot,
amely a M´úvel´ódési Központban a vezet´ót tartós távolléte miatt helyettesít´ó
dolgozó jelent´ós többletmunkájának
anyagi elismerését tartalmazza. A képvisel´ó-testület a határozati javaslatot
egyhangúlag megszavazta. A döntés
alapján a helyettesít´ó dolgozó egyszeri
550.000 Ft díjazásban részesül. Ennek
pénzügyi vonzatát a 2018. évi költségvetésben tervezni kell.
Jávorka János képvisel´ó nyújtott be javaslatot a 95/2015.(V.22.) számú határozat hatályon kívül helyezésére. Ez a
határozat a Polgár´órség számára biztosított gépkocsitárolót, a Katasztrófavédelmi Örs épületének nem használt helyiségében. Az épület felújításával, új
gépkocsik és ment´ószerek beszerzésével kapcsolatos felújítás során a Katasztrófavédelem megyei vezet´ói kérték, hogy ezt a garázst is kaphassák
meg. Jávorka János bejelentette, hogy
a használatról a cél érdekében a Polgár´ór Egyesület lemond, gépkocsi tárolására más megoldást keres. Ezért a
korábbi határozat hatályon kívül helyezését kérte, amelyet a képvisel´ótestület egyhangúlag elfogadott.
Egyebek cím´ú napirendi pontban a
polgármester adott tájékoztatót az Általános Iskola felújítására a Tankerületi Központ által benyújtott pályázat
tartalmáról. Mintegy 150 millió forint
jelent´ós része a tornaterem felújítását
célozza majd, de a tantermek részén is
történnek javítások, fejlesztések.
Jávorka János felvetette a Laktanya út
és a Templom utca kátyúinak problémáját, amelyek elhárítására intézkedést kért.

Képvisel´ó-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képlvisel´ó-testülete munkatervben tervezett következ´ó ülésére február 23. péntek
16,00 órakor kerül sor. (PVB. ülés id´ópontja: február 20. kedd 16.00 óra) El´óterjesztések benyújtásának határideje: február 12. hétf´ó 12.00 óra. Tervezett napirend: 1) 2018. évi költségvetési rendelet
megalkotása El´óterjeszt´ó: Heged´ús Ferenc polgármester. 2) 2017. évi költségvetés módosítása El´óterjeszt´ó: Heged´ús
Ferenc polgármester. 3) 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása El´óterjeszt´ó: Heged´ús Ferenc polgármester. 4) Beszámoló
a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár 2017. évi tevékenységér´ól, valamint a
2018. évi munka és rendezvénytervér´ól.
El´óterjeszt´ó: Varga Nándorné igazgatóhelyettes. 5) Pályázat kiírása a sport és civil
szervezetek 2018. évi támogatására El´óterjeszt´ó: dr. Varga Tibor jegyz´ó. 6) Beszámoló a testület lejárt határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekr´ól. El´óterjeszt´ó: Heged´ús Ferenc polgármester. 7)
Tájékoztató a két testületi ülés közötti id´ószakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. El´óterjeszt´ó:
Heged´ús Ferenc polgármester. ZÁRT
ÜLÉS 1) Városi kitüntetések és elismerések adományozása El´óterjeszt´ó: Heged´ús
Ferenc polgármester.

Tisztségvisel´ók fogadó órái

Rendeletek, jegyz´ókönyvek

2018. FEBRUÁR
Heged´ús Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´ójén 13.00-17.00
óráig. Februárban 12-én.
Mez´ófi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00
óráig. Februárban 28-án.
Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´ó: Minden
hétf´ón 14.00-17.00 óráig. Februárban
5., 12., 19., 26.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvisel´ó-testület által alkotott rendeletek teljes
szövege és mellékletei, a www.retsag.hu
oldalon az Önkormányzat fejezetben érhet´ók el. Ugyanígy a helyi jogszabályok
egységes szerkezetbe szerkesztett szövege, és a jegyz´ókönyvek is megtalálhatók.
A képvisel´ó-testület nyílt üléseinek
jegyz´ókönyvei, illetve a zárt ülések határozatai az ülést követ´ó 15 napon belül elérhet´ók a www.retsag.hu weblapon, az
Önkormányzat fejezetben.
A 2017. januári ülés videofelvétele megtekinthet´ó a következ´ó Youtobe címen:
https://youtu.be/uBBb4q8Zvok

Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,
matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´óségi
munkavégzés, korrekt árakon!

Green Druck Nyomdaipari BT.
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Önkormányzati rendelet
Rétság Város Önkormányzat
Képvisel´ó-testületének
2/2018. (I.29) rendelete az egészségügyi
alapellátási körzetek kialakításáról
Rétság Város Önkormányzatának Képvisel´ó-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következ´óket rendeli el:
1. A rendelet célja
1. § A rendelet célja, hogy megállapítsa
Rétság Város Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, véd´ón´ói, valamint az alapellátáshoz kapcsolódó
ügyeleti körzetek számát és az egyes
körzetekhez tartozó területek elosztását. A körzetekhez tartozó lakosságszámot a 2017. szeptember 1.-i állapotnak
megfelel´óen az 1. számú függelék tartalmazza.
2. A rendelet hatálya
2. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén egészségügyi alapellátást végz´ó feln´ótt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi,
területi véd´ón´ói, valamint iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátást biztosító orvosokra és véd´ón´ókre.
3. A háziorvosi és házi gyermekorvosi
körzetek
3. § (1) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel
két feln´ótt háziorvosi körzet m´úködik.
(2) A feln´ótt háziorvosi körzetek ellátási
kötelezettsége a (3) bekezdés szerinti
ellátási területen él´ó 14 év feletti lakosságra terjed ki.
(3) Az I. számú háziorvosi körzethez tartozó rétsági közterületek:
Ady Endre utca, Akácfa utca, Bem utca,
Boróka köz, Börzsönyi út, Csipke köz,
Hunyadi sor, Jászteleki út, Jókai utca,
József Attila utca, Korányi Frigyes utca,
Laktanya út, Liget köz, Madách Imre
utca, Mez´ó utca, Nagyparkoló tér, Nógrádi utca, Pet´ófi utca, Radnóti utca, Széchenyi utca, Szér´úskert utca, Táncsics
utca, Templom utca, Tölgyfa utca, Vasutasház utca.

(4) Az I. számú háziorvosi körzet területi
ellátási kötelezettsége Tolmács községre is kiterjed.
(5) Az I. számú háziorvosi körzet székhelye: 2651 Rétság, Laktanya u. 5.
4. § (1) A II. számú háziorvosi körzethez
tartozó rétsági közterületek:
Búzavirág utca, Ipari park, Iskola tér,
Kossuth utca, Kölcsey utca, Körtefa utca, Köztársaság utca, Mikszáth Kálmán
utca, Nyárfa utca, Orgona köz, Piac udvar, Piac tér, Pusztaszántói út, Rákóczi
út, Rózsavölgy utca, Sz´ól´ó utca, Takarék utca, Zrínyi Miklós utca.
(2) A II. számú háziorvosi körzet területi
ellátási kötelezettsége Bánk községre is
kiterjed.
(3) A II. számú háziorvosi körzet székhelye: 2651 Rétság, Laktanya u. 5.
5. § (1) Az I. és II. számú háziorvosi körzethez tartozó lakosságszámot e rendelet függeléke tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel
egy házi gyermekorvosi körzet m´úködik.
(2) A házi gyermekorvosi körzet ellátási
kötelezettsége a 14 év alatti lakosok vonatkozásában Rétság városra, Bánk és
Tolmács községekre terjed ki.
(3) A házi gyermekorvosi körzet székhelye:
2651 Rétság, Laktanya u. 5.
(4) A házi gyermekorvosi körzethez tartozó
lakosságszámot e rendelet függeléke
tartalmazza.
4. Fogorvosi körzet
7.§ (1) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel
egy fogorvosi körzet m´úködik.
(2) A fogorvosi körzethez tartozik Rétság
város, Tolmács község és Tereske község közigazgatási területe.
(3) A fogorvosi körzet székhelye: 2651 Rétság, Korányi út 4.
(4) A fogorvosi körzethez tartozó lakosságszámot e rendelet függeléke tartalmazza.
5. Véd´ón´ói ellátás körzetei, iskola- és
ifjúság-egészségügyi ellátás körzete
8. § (1) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel
két véd´ón´ói körzet m´úködik.
(2) Az I. számú véd´ón´ói körzethez tartozó
rétsági közterületek:
Ady Endre utca, Akácfa utca, Bem utca,
Boróka köz, Börzsönyi út, Csipke köz,
Hunyadi sor, Jászteleki út, Jókai utca,
József Attila utca, Korányi Frigyes utca,

Laktanya út, Liget köz, Madách Imre
utca, Mez´ó utca, Nagyparkoló tér, Nógrádi utca, Pet´ófi utca, Radnóti utca, Széchenyi utca, Szér´úskert utca, Táncsics
utca, Templom utca, Tölgyfa utca, Vasutasház utca.
(3) Az I. számú véd´ón´ói körzet területi ellátási kötelezettsége Tolmács községre
is kiterjed.
(4) Az I. számú véd´ón´ói körzet székhelye:
2651 Rétság, Laktanya u. 5.
(5) A II. számú véd´ón´ói körzethez tartozó
rétsági közterületek:
Búzavirág utca, Ipari park, Iskola tér,
Kossuth utca, Kölcsey utca, Körtefa utca, Köztársaság utca, Mikszáth Kálmán
utca, Nyárfa utca, Orgona köz, Piac udvar, Piac tér, Pusztaszántói út, Rákóczi
út, Rózsavölgy utca, Sz´ól´ó utca, Takarék utca, Zrínyi Miklós utca.
(6) A II. számú véd´ón´ói körzet területi ellátási kötelezettsége Bánk községre is kiterjed.
(7) A II. számú véd´ón´ói körzet székhelye:
2651 Rétság, Laktanya u. 5.
(8) Az I. és II. számú véd´ón´ói körzetekhez
tartozó lakosságszámot e rendelet függeléke tartalmazza.
9. § (1) Az iskola- és ifjúság-egészségügyi
körzet feladatainak ellátása a 8. § szerinti körzetek véd´ón´óinek közrem´úködésével történik.
(2) Az iskola- és ifjúság-egészségügyi körzet ellátási kötelezettsége 8. §-ban felsorolt települések oktatási intézményeire terjed ki.
6. Ügyeleti ellátás
10. § (1) A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet tekintetében az önkormányzat teljes közigazgatási területe a
Junimed Kft. (Székhely: 2626 Nagymaros, ´Óz u. 19.) által 2651 Rétság, Laktanya u. 5. szám alatt m´úködtetett ügyeleti ellátáshoz tartozik.
(2) A fogorvosi ügyeleti ellátás az önkormányzat teljes közigazgatási területére
vonatkozóan heti pihen´ónapokon és
munkaszüneti napokon a Semmelweis
Egyetem Fogorvostudományi Karával
kötött Feladat-ellátási szerz´ódés alapján
1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
szám alatt biztosított.
7. Záró rendelkezések
11.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követ´ó
napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát veszti a 5/2017. (IV.03.)
önkormányzati rendelet.
Heged´ús Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyz´ó
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Tájékoztató

Felhívás!

Szelektív hulladékgy´újtés

Kéménysepr´óipari szolgáltatás
lakossági id´ópontfoglalásáról

A téli id´ójárásra tekintettel felhívjuk a
Tisztelt Lakosság figyelmét a köztisztasági és környezetvédelmi feladatok ellátásáról szóló rendelet alapján arra, hogy az
ingatlanok el´ótti járdák tisztántartását, síkosságmentesítését, hóeltakarítását az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles elvégezni.
A szórakoztató-, vendéglátó és árusítási helyek, üzletetek el´ótti járdaszakaszt a
használó köteles folyamatosan tisztán tartani. Az ingatlan el´ótti közterület, illetve
járdaszakasz hóeltakarításának elmulasztásáért 30.000 Ft-ig terjed´ó pénzbírság
szabható ki. Kérjük, hogy az önkormányzati rendelet alapján folyamatosan szíveskedjenek gondoskodni a tulajdonukban,
illetve használatukban lév´ó ingatlan el´ótti
járdaszakasz hóeltakarításáról, tisztításáról, síkosság mentesítésér´ól.
Polgármesteri Hivatal

Szelektív hulladékgy´újt´ó szigetekre csak
üvegpalackok elhelyezése lehetséges!
Szelektív hulladékgy´újtésre a jöv´óben
háztól elszállítással kerül sor. A tiszta állapotú papír, m´úanyag és fém italos dobozok
az erre a célra rendszeresített, díjmentes zsákokban helyezhet´ók el kéthetente a hulladékgy´újt´ó edények (kukák) helyein. Zsákot
a Zöld Híd szakemberei osztanak ki, kihelyezett telt zsákok helyett újat hagynak a
helyszínen, illetve díjmentesen beszerezhet´ó Rétságon a Paletta Trade (Sipos bolt) üzletben. Az elszállításra kéthetente kerül sor,
az alábbi id´ópontokban és azt követ´óen:
2018. február 1., 15. csütörtök
2018. március 1., 15., 29. csütörtök
Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a továbbiakban a szelektív hulladékgy´újt´ó szigeteken - üvegen kívül - semmilyen más
hulladék nem helyezhet´ó el.
A közrend és a tisztaság meg´órzése
érdekében ezen helyszíneket a térfigyel´ó kamerák rögzített felvételekkel is ellen´órizhet´óvé teszik!

Id´ópontra lehet hívni a kéménysepr´óket a családi házakhoz!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. január elsejét´ól a családi házban (egylakásos ingatlanban) él´ók a nekik alkalmas
id´ópontra kérhetik a kéményseprést, illetve az ellen´órzési munkákat. A szolgáltatás
igénylése ezekben az esetekben nem kötelez´ó, de a biztonság érdekében javasolt.
Figyelem!
Az ingyenes kéménysepr´óipari sormunka
id´ópontfoglalással
történik,
amelyre interneten, telefonon vagy személyesen van lehet´óség.
Fontos tudnivalók:
A gyors és egyszer´ú ügyintézés érdekében korszer´ú internetes felületen is lehet id´ópontot foglalni kéményseprésre.
Interneten: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken.
E-mailben: levelét a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre
küldve.
Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül:
a 1818-as ingyenesen hívható központi telefonszám tárcsázása után a 9-es, majd az
1-es nyomógombot megnyomva a jelentkez´ó ügyintéz´ónél.
Személyesen: ügyfélfogadási id´óben
várja a Nógrád megyei ellátási csoport,
Salgótarjánban, a Szent Flórián tér 1.
szám alatt (T´úzoltóság épülete, földszint)
Ezeken a felületeken az egylakásos ingatlan (zömmel családi házak) tulajdonosa egyeztethet id´ópontot az ingyenes kéménysepr´ói sormunka elvégzésére.
Ugyanitt van lehet´óség a társasházban
elmaradt sormunka harmadik id´ópontjának
egyeztetésére. Ennek a munkának az elvégzése kiszállási díj ellenében történik meg.
A kéménysepr´óipari szolgáltatás id´ópontfoglalása a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokon és a katasztrófavédelmi kirendeltségen keresztül NEM intézhet´ó! Kérjük, megkereséseiket kizárólag a
fenti elérhet´óségeken tegyék meg!
Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fénymásolási lehet´óség
A Városi M´úvel´ódési
Központban, a Könyvtárban
A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig
kicsinyítéssel, nagyítással.

Zöld hulladék elszállítás
Április hónaptól lesz

Könyvajánló
A Nemzeti Könyvtár sorozat
A Nemzeti könyvtár a magyar írott kultúra legjavát gy´újti egységes sorozatba.
A válogatás els´ó szempontja az olvasmányosság, a második a sokszín´úség, a
harmadik pedig nemzeti önbecsülésünk
er´ósítése.
A Nemzeti könyvtár olyan családi olvasmánytárt kínál, amelynek köteteit olvasni öröm, amelynek útirajzai nyomán

képzeletben bejárhatjuk Magyarországot,
amelyb´ól megf´ózhetjük legjobb ételeinket, e könyvek meséit felolvashatjuk gyermekeinknek, a rendkívüli személyiségeket figyelemmel kísérve kalandozhatunk a
magyar múltban, átélhetjük történelmünk
katartikus pillanatait, és újra gyönyörködhetünk a vitathatatlan magyar irodalmi remekm´úvek szépségében és erejében.

7

2018. FEBRUÁR

HANGADÓ

Hír-háttér
Kétségtelen, hogy a város következ´ó
éveiben a legfontosabb fejlesztési lehet´óséget a “Zöld város” nev´ú pályázat
megvalósítása biztosítja Rétság számára. Éppen ezért a témával indokolt részletesebben foglalkozni. A Pénzügyi és
Városüzemeltetési Bizottság ülésén a téma tárgyalásakor sokféle aspektus került elemzésre, amit Dr. Szájbely Ern´ó,
a bizottság elnöke foglalt össze a képvisel´ó-testületi ülésen, illetve ugyanitt elhangzott hozzászólásában. Alább ezt
adjuk közre, majd mellékeljük a pályázat akcióterületi tervér´ól szóló határozatot.
Tavaly, a december 15-i ülésen kit´úzésre került egy határid´ó a “Zöld város”
program konkrét feladatainak meghatározására. Ez a határid´ó 2018. január 31-e
volt. A korábbi tervez´ó közrem´úködésével
egy munkaértekezletre került sor 2018. január 16-án. Itt pontosításra kerültek a feladatok. A pályázat kapcsán a városban 3
akcióterület került kijelölésre. A III-al jelzett terület a Piac területe. Itt megfelel´ó
tervek alapján különböz´ó alapterület´ú üzletek lesznek kialakítva, továbbá ´óstermel´ók részére fedett elárusítóhelyek létesülnek. Megtörténik a Piac udvar teljes közm´úvesítése, kerítés megépítése, parkolók
kialakítása stb. A II-vel jelzett akcióterület
a Rákóczi út 47-49 számú ingatlanok el´ótt
található park a város központjában. Itt
úgynevezett Senior park kialakítását tervezi a képvisel´ó-testület, amelyben fás
növények cseréje, közvilágítás kiépítése,
sétáló sávok létrehozása, utcabútorok, illetve szabadtéri sporteszközök telepítése
szerepel. Az I-essel jelzett akcióterülethez
tartozik a Templomkert, melynek területén fás növények felújítása szerepel, illetve újak ültetése. Itt van tervezve a Korányi utcai játszótér zöldfelületének megújítása, tereprendezése, illetve ide tartozik
még a volt középiskola el´ótti járdának a

folytatása, amennyiben lehetséges, egészen a Nagyparkoló térig. Tehát az OTP
el´ótti részen történne a járda beljebb helyezése. Ezek a legfontosabb tervezett
munkák. Született err´ól egy részletes határozat, ami felsorolja, hogy mit kell a
tervez´ónek figyelembe venni. Szerepel
benne három cégnév, amelyekt´ól a tervezésre kell árajánlatot és szerz´ódés-tervezetet kérni, valamint a közbeszerzések lebonyolításához 3 közbeszerzési tanácsadó
cég, akikt´ól szintén ajánlatot kell kérni.
Dr. Gáspár Zoltán ügyvédet pedig felkéri
a testület, hogy a Piac területén a 2 faház
által elfoglalt terület megvételére az adásvételi szerz´ódést az Önkormányzat nevében kösse meg a jelenlegi tulajdonosokkal.
Dr. Szájbely Ern´ó hozzászólásként elmondta, hogy el´óször is annak idején a
képvisel´ó-testület eldöntötte, hogy szeretne indulni egy, csak a piacok kialakítására
kiírt pályázaton. A pályázat beadása nem
történt meg, magyarul el lett bénázva! A
lényeg az, hogy nem lett beadva a pályázat, annak ellenére, hogy a képvisel´ó-testület ez kérte, eldöntötte és szeretett volna
ezen indulni. A “Zöld város” pályázatról
szó sem volt, hogy azon indulunk, hiszen
a Piac megvalósítása volt megcélozva. A
“Zöld város” pályázatban végül azért indult a képvisel´ó-testület, mert annak idején Sándor Ildikó (Nógrádi Fejlesztési
Ügynökség vezet´óje) és munkatársa elmondták, hogy nem reménytelen a piac
megvalósítása, mert a “Zöld város”-ban is
meg lehet ezt pályázni. A “Zöld város”
pályázaton nem is indultunk volna, ha a
Piac annak idején a döntésnek megfelel´óen be lett volna adva. Nem lett beadva,
ezért indultunk ezen. Másodszor is, ha
már így alakult, megismerve a “Zöld város” pályázatban lev´ó lehet´óségeket, szerettünk volna egy nagyobb összegre pályázni. Több, mint 700 millió forintra

Képek a Piac korábbi vázlatterveib´ól
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adtunk be pályázatot, és ennek csak kb. a
2/3-át kaptuk meg. Én ezt olyan nagy sikernek nem értékelem. Ha megkaptuk
volna a megpályázott összeget, akkor a
b´óvebb terv megvalósítása sem lenne kérdés. Itt most ennél a pályázatnál els´ódleges szempont az eredeti cél, azaz a piac
minden szempontból megfelel´ó módon
történ´ó megépítése. Utána meglátjuk,
hogy mire, mennyi pénz marad. Még nem
ismerjük a tervez´ói költségvetést. A határozati javaslat is azt tartalmazza, hogy a
tervez´ói költségvetés ismeretében dönti el
a képvisel´ó-testület, hogy melyik akcióterületen, mit kell csinálni. Egy a lényeg. A
pályázat úgy van kiírva, hogy valamennyi
akcióterületen, valamilyen munkát kell
végezni. Milyen tartalommal, ezt még
nem tudjuk. Következ´ó a Polgármesteri
Hivatal mögötti parkoló kérdése. Azt gondolom, hogy a polgármester úr sikeresen
megfúrta az önkormányzat számára igencsak el´ónyös cserét, amir´ól annak idején a
kormánymegbízott úrral tárgyaltunk. Szó
volt arról, hogy a Polgármesteri Hivatal
részére - ahogy a feladatköre sz´úkült öszsze -, átadná a Kormányhivatal a most
Munkaügyi Központként m´úköd´ó épületet, ami teljesen felújított épület, h´ószigetelt, légkondícionált, új bútorokkal és csodálatosan szép térköves parkolóval ellátott épület. Ez tökéletesen megfelelt volna
a Polgármesteri Hivatal céljaira. Ezt a polgármester sikeresen megfúrta. Miért? Az
volt az érve, hogy nem lenne jó, ha a hivatal nem a f´óút mellett lenne. Ez az érv
nagyon kevés ahhoz képest, amit nyertünk
volna a cserével. Egy csomó pénzt nem
kellett volna elkölteni, például nem kellett
volna tavaly a Hivatal f´útéskorszer´úsítését
megcsinálnunk, de itt vannak továbbá a
nyílászárók, a h´ószigetelés, a légkondícionálás és a parkoló kérdése is.
Felmerült az egészségmeg´órzés kérdése a Senior park vonatkozásában. Ez az
egész ugyancsak felveti azt a kérdést,
hogy a 2-es út elkerül´ó szakaszát kellett
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volna er´óltetni, akkor ilyen kérdések nem
merülnének fel. Bárhol kimegyünk a 2-es
út melletti bármelyik parkba, ugyanúgy
beszívjuk azt a szennyezett leveg´ót, amit
a sok járm´ú kipufogófüstje okoz. Ezek a
fitness- és sport eszközök senior korosztálynak valók, nem gyerekeknek készül´ó
játszótérr´ól van szó. Még nem tudni milyen formában fognak megvalósulni, ez a
tervez´ó feladata. Nem a lámpánál fog
megvalósulni, hanem sokkal beljebb. Jelenleg van egy elhanyagolt park ami része
a városközpontnak. A tervez´ó jó szemmel
vetette fel, hogy ezzel valamit kellene
kezdeni. Ezek az igazsághoz hozzá tartoznak. Az, hogy ebb´ól a lecsökkentett pályázati pénzb´ól mit tudunk megcsinálni, az
akkor fog kiderülni, amikor a tervez´ók le
fogják tenni az asztalra a tervez´ói költségvetést. Akkor derül ki, mire futja, mire
nem futja. Természetesen akkor is van lehet´óség saját er´ób´ól kiegészíteni, hiszen
idén is lesz egy városkarbantartási terv,
amiben nem pályázati megkötöttséggel
fognak pénzek szerepelni. Ez a kérdés tehát nincs még lezárva.
(A vita további része elolvasható a majd
nyilvánosságra kerül´ó
jegyz´ókönyvben, illetve megtekinthet´ó a videofelvételen a
https://youtu.be/uBBb4q8Zvok?t=16m58s
címr´ól.

A határozat
Rétság Város Önkormányzat
Képvisel´ó-testületének
4/2018. (I.26.) Kt. határozata
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete megtárgyalta a Zöld város pályázat végrehajtásának el´ókészítésér´ól (II)
készített el´óterjesztést.

I.
A Képvisel´ó-testület a pályázat tervezési
munkáira az alábbi tervez´ókt´ól kér árajánlatot és szerz´ódés-tervezetet:
[...]
Az árajánlatokat az alábbi munkarészek
elvégzésére kell kérni:
I. akcióterület:
Piac
— Faházak magántulajdonosait értesíteni
kell, hogy értékbecsült áron kívánja a
Képvisel´ó-testület a tulajdonukban lév´ó területet megvásárolni. A Képvisel´ó-testület a felépítményekre nem tart
igényt. A tulajdonosokat 8 napon belül
írásban kell nyilatkoztatni, hogy elfogadják-e a felajánlott vételárat.
Amennyiben nem fogadják el a vételárat, a faházak által elfoglalt területet
nem kell a tervben szerepeltetni.
— Az ´óstermel´ók részére fedett rész kerüljön kialakításra úgy, hogy a fedél a
vásárlók számára is nyújtson védelmet
a csapadék ellen.
— A piacra két bejáratot kell tervezni. A
jelenlegi f´óbejárat biztosítaná a gyalogos-és a teherfogalom számára a bejutást, a buszforduló fel´ól pedig gyalogos bejárót kell kialakítani.
— A piac teljes közm´úvesítését el kell végezni. A víz, szennyvíz, valamint a gáz
és az elektromos energia vonatkozásában üzletenkénti, egyedi mér´óhelyeket
kell kialakítani.
— Gondoskodni kell a piac teljes területén a csapadékvíz elvezetésér´ól.
— Ki kell építeni a szükséges közvilágítást, továbbá a piac teljes területét lefed´ó térfigyel´ó kamerarendszert.
— A piac teljes területét körbe kell keríteni.
— A Piac udvar el´ótti jelenlegi park helyén parkolókat kell kialakítani.
— A Piac téren lév´ó - a piachoz vezet´ó út

melletti beton villanyoszlopot át kell
helyezni.
— A patakmedret rendezni kell a teherforgalmat lebonyolító hídtól, a piac telek végéig.
II. akcióterület:
Szenior park (Rétság Rákóczi út 47-49.
számú ingatlanok el´ótti park)
— Szabadtéri tornaszerek, kültéri fitneszeszközök telepítése.
— Utcabútorok telepítése (pad, hulladékgy´újt´ó).
— Fás növényzet megújítása, cseréje.
— Közvilágítás kiépítése a parkban.
— 1 db ivókút elhelyezése.
— Sétálósávok kialakítása.
— Térfigyel´ó kamerarendszer kiépítése.
III. akcióterület:
— Középiskola el´ótti járda folytatása az
OTP el´ótt a Nagyparkoló térig, feny´ófák felülvizsgálata, növényzet megújítása.
— A Templomkert területén lev´ó fás növények felújítása, a kivágásra kerül´ó
fák helyére el´ónevelt fák ültetése.
— Korányi utcai játszótér parkosítása, tereprendezése.
A tervez´ói költségvetés ismeretében a
ténylegesen elvégzend´ó feladatokról a
Képvisel´ó-testület dönt.
II.
[...]
III.
A Képvisel´ó-testület felkéri dr. Gáspár
Zoltán ügyvédet, hogy az önkormányzat
nevében 2.750.000 Ft eladási ár maximumért a faházak tulajdonosaival adás-vételi
szerz´ódést kössön.
Határid´ó: 2018. február 28.
Felel´ós: Heged´ús Ferenc polgármester

Pár kép példaként másutt megvalósult Senior parkról
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Rétsági kalauz
Programajánló
Február 3. szombat, 19.00 órától
a m´úvel´ódési központban
a Vöröskereszt Rétsági Csoportjának
Jótékonysági bálja
Február 8. csütörtök, 9.30-11.00 óráig
a rétsági katolikus plébánián
Baba - Mama Klub (Farsangoljunk!)
Szeretettel hívunk minden anyukát és 3
év alatti gyermeket kéthetenkénti jókedv´ú és érdekes közös id´ótöltésre,
hogy megosszuk egymással gyermekneveléssel, családdal kapcsolatos tapasztalatainkat, kérdéseinket, ötleteinket; hogy tematikus témákban beszélgessünk; kisközösségben együtt játszunk, énekeljünk, mondókázzunk, tornázzunk.
facebook: Baba-Mama Klub, Rétság
Február 9. péntek
a m´úvel´ódési központban
a Rétsági Általános Iskola
Farsangi bálja
Február 10. szombat 13.30-tól
a m´úvel´ódési központban
a Kerepl´ó Néptánc Egyesület
Farsangi mulatsága
13.30-tól felvonulás a MOL kúttól a
nagyparkolóba, kiszebáb égetés
14.00 a színházteremben
Mese kicsiknek nagyoknak
Keresztes Nagy Árpád el´óadásában:
Utána Táncház
ahol muzsikál a Perget´ó Zenekar
Február 14. szerda, 9.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
Rendhagyó irodalomóra
a Magyar Szépírók Napja alkalmából:
Csender Levente író el´óadása
Február 17. szombat, 9.00-12.00 óráig
a m´úvel´ódési központ aulájában
Bababörze
Kin´ótt, megunt, feleslegessé vált babaés gyermekholmik, cip´ók, játékok, babafelszerelések börzéje.
Információ, asztalfoglalás: 30/461-9559
Február 22. csütörtök, 9.30-11.00 óráig
a rétsági katolikus plébánián
Baba - Mama Klub
Február 24. szombat
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Alexander cirkusz

10

El´ózetes
Március 6. kedd
a m´úvel´ódési központ aulájában
El´ótéri fotókiállítás:
Válogatás Szájbely Zsolt felvételeib´ól
Március 10. szombat
a m´úvel´ódési központ aulájában
a Városi Nyugdíjas Klub
N´ónapi rendezvénye
Március 15. csütörtök, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
MEGEMLÉKEZÉS
nemzeti ünnepünk alkalmából
Március 22. csütörtök, 19.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Körúti Színház Fényes Szabolcs bérletének 3. el´óadása:
Kell egy színház
musical vígjáték
“A színház maga a csoda. Estér´ól estére
újabb és újabb varázslat, akár egy külön
világ, egy idegen bolygó, ahol a szerelem mindig végzetes, a féltékenység csak
pusztító lehet és a nevetés általában
csak a ruhatárnál csillapul. De vajon mi
folyik a színpad másik oldalán, az öltöz´ók és a próbatermek labirintusában?
Végzetes-e vajon ott is a szerelem, pusztító-e a féltékenység és csillapíthatatlane a nevetés?
Igaz-e, hogy Rómeó többnyire csak este
hétt´ól tízig Rómeó, de már a büfébe érve
alattomos Jágóvá válik, és Júliája a délel´ótti próbán már Fúriaszerepben tündököl? A KELL EGY SZNHÁZ a színfalak mögötti világba viszi el a néz´ót, ahol
végzetes szerelmek, pusztító féltékenységi jelenetek és véget nem ér´ó nevetés
közepette egy fiatalokból álló csapat
küzd az elismerésért: a színház vezet´óinek megbecsüléséért és a néz´ók szeretetéért. A színház a színfalak mögül."
Belép´ódíj: 2.300 Ft
Március 24. szombat
a m´úvel´ódési központ aulájában
a Hunyadi Nyugdíjas Klub
N´ónapi rendezvénye
Március 27. kedd
a m´úvel´ódési központban
a Kerepl´ó Néptánc Együttes
Húsvétváró rendezvénye
Március 29. csütörtök, 10.00 órától
a m´úvel´ódési központban
Húsvéti kézm´úveskedés
Tojásfestés, dekorációkészítés

Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét,
hogy a Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtár 2018. március 17-én, szombaton és március 31-én, szombaton (a nemzeti ünnep és a húsvéti munkarendváltozások miatt) valamint április 7-én, szombaton (az országgy´úlési választások miatt)
zárva tart!

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´úvel´ódési központban
Hétf´ó:
Suli jóga 16.15-17.00-ig Vezeti: Évinger
Boglárka
Kedd:
Kerepl´ó Gyermek Néptánc Együttes
15.30-18.30 Vezeti: Simon Katalin
Csillagvirág Néptánc Együttes 18.3019.30-ig Vezeti: Simon Katalin
Szerda:
Gyermek balett 16.45-17.45-ig Vezeti: Jalits Eszter
Alakformáló n´ói torna 18.30-19.30-ig Vezeti: Béke Viktória
Csütörtök:
´Ószirózsa Tánccsoport 15.00-16.00 Vezeti: Putyer Gyuláné
Ovis jóga 16.15-17.00-ig Vezeti: Évinger
Boglárka
T´úzzománc szakkör 17.00-19.00 Vezeti:
F. Nógrády Ildikó
Péntek:
Kerepl´ó Ifjúsági Néptánc Együttes 17.0018.00 Vezeti: Simon Katalin
Zúgófa Néptánc Egyesület 19.00-20:30
Vezeti: Simon Katalin

rtv.retsag.net
Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktuális információkkal.
2018. FEBRUÁRI m´úsor
Február 23. péntek
15:55 Él´ó közvetítés Rétság Város
soron következ´ó
képvisel´ó-testületi ülésér´ól
Február 27. kedd 18:00
Híradó - riportok, tudósítások
21:00 Híradó ismétlés
Ismétlések: február 28 - márc. 2. 18:00
és 21:00 órától
Márc. 3 - 4. 10:00 órától
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Beiratkozás a könyvtárba

Kertészkedjünk másként!

Könyvtárunk 2018-ban is sok új könyvvel
várja olvasóit.
A nyitvatartási id´ó és a beiratkozás díja idén sem változott: 16 év alatti és 70
feletti látogatóink, érvényes pedagógus
igazolvánnyal rendelkez´ók díjmentesen,
érvényes diákigazolvánnyal rendelkez´ók
400 forintért, feln´óttek 1000 forintért lehetnek könyvtárunk tagjai.

Tippek a környezetbarát “bio” kert kialakításához.

Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár
2651 Rétság, Rákóczi út 26., Pf. 24.

Nyitvatartás
Könyvtár:
Hétf´ó:
11.00-16.00
Kedd-péntek
9.00-18.00
Szombat:
13.00-17.00
M´úvel´ódési Központ:
Hétf´ó-csütörtök:
8.00-20.00
Péntek:
8.00-21.00
Szombat:
17.00-21.00
Rendezvények függvényében ett´ól eltér´ó id´ópont lehetséges.

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

Hirdessen a Hangadóban!
Lakossági apróhirdetések közzététele 100
bet´úig 300 Ft. Ugyanebben a díjban szerepel, hogy a Hangadó digitális változata
megjelenik a városi honlapokon is.
További hirdetési lehet´óséget kínálunk
a Rétsági Televízió napi 24 órás képújság
felületén is.

Elöljáróban szeretném elmondani,
hogy nem tanultam a kertészkedést, de
a több évtizedes tapasztalatomat szeretném megosztani.
Kb. 1980-as évek második felét´ól érdekl´ódöm a bio termelés iránt. Akkor még
nagyon kevés könyv, folyóiratvolt elérhet´ó, azokat átolvasva és saját megfigyeléseimet összegy´újtve kezdtem el egy kis
méret´ú kert átalakítására.
Kezdjük azzal, hogy mit is jelent számomra a biokertészkedés! Aki szeretne
minél többet megtudni a környezetér´ól,
annak átfogó “rendszer szemléletre” van
szüksége. Ugyanis a rendszer apró mozaikokból áll össze, egyik mozaik pedig mi
magunk vagyunk. Mit is tehetünk apró
mozaikként? Hát azt, hogy kialakítjuk saját biokertünket. Ehhez pedig kitartásra,
türelemre van szükség, ugyanis nem megy
egyik évr´ól a másikra a vegyszermentes
kert kialakulása. a kialakításhoz pedig
szükség van egy aprócska, vagy több
négyzetméter földterületre, de ha csak pázsitos, virágos kertünk van, ott is lehet az
ágyások szélénf´úszernövényeket vetni
(körömvirág, bazsalikom, kapor, citromf´ú, sarkantyúka). Ezekb´ól salátákat, gyógyító teákat készíthetünk, de komposzttal
tele zsákban paradicsomot, paprikát is nevelhetünk (erkélyen), a nagyobb földterületen pedig saját konyhához szükséges
alapzöldségeket is megtermelhetjük.
Mindenképpen szemléletváltásra van
szükség! Kezdjük el szelektíven gy´újteni
a hulladékot, aminek nagy részéb´ól komposztot (trágyát) készítünk. Ez a hulladék
lehet konyhai száraz virág, fák, bokrok
levelei - ha pedig nagyobb ágakat elégetjük, annak hamuját szórjuk a komposztra.
A trágyán kívül öntözésre is igen nagy
szükség van, amihez az es´óvíz a legalkalmasabb, de ha abból nincs elegend´ó, csapvizet is használhatunk, amihez biolevet
készítünk. Ezekr´ól jöv´ó havi írásomban
részletesebben fogok írni.
Ha már elhatároztuk, hogy kevesebb
vegyszert használunk készítsünk “kert ter-

vet”. Így, télvíz idején erre még rá is
érünk. Rajzoljuk le és mérjük ki, mekkora
földterület áll rendelkezésre és mit szeretnénk benne megtermelni, akár ágyas, akár
soronkénti formába. Ezt a rajzot több éven
át használhatjuk, mégpedig úgy, hogy
ágyanként, vagy soronként eggyel eltoljuk
a vetés, ültetés sorrendjét, így az évenkénti vetésforgót is megvalósítjuk.
Ha bonyolítani akarjuk a vetésforgónkat, vegyük figyelembe a növények egymáshoz való viszonyát (ez a növénytársítás) és a Hold járását. Ugyanis a Hold
természetre gyakorolt hatása igen nagy,
gondoljunk csak apály-dagály jelenségre,
vagy holdtöltére, fogyó Holdra, csillagjegyek el´ótt való elhaladásra, eközben gyakorol hatást emberekre, állatokra, növényekre.
Akár elhisszük, akár nem, szinte a
Hold ritmusa szerint élünk, ez alól senki
nem vonhatja ki magát, legfeljebb nem
vesz tudomást róla. Már az ókori asztrológusok is foglalkoztak a Hold és a 12
csillagjegy hatásával. Tudták, hogy a hold
27 nap 7 óra 47 perc alatt kerüli meg a
földet. Ez id´ó alatt elhalad a 12 csillagjegy
el´ótt kb. 2,5-3 napot eltöltve az adott jegyben. Az asztrológusok a 12 csillagjegyet 4
elemhez kötötték - t´úz, víz, föld, leveg´ó így beszélünk aztán t´úz elemhez tartozó
termésnövényekr´ól, a föld elemhez gyökérnövények, a víz elemhez levélnövények, a leveg´ó elemhez a virágnövények
tartoznak. Ezeket ma már az interneten
meg lehet találni. Így nem kell egy nap
alatt az egész kertünket elveteményezni,
magunknak is id´ót hagyva a következ´ó
teend´ók elvégzésére! Aki rászánta magát
- remélem minél többen - az e fajta kertészkedésre, nosza rajta! Kívánok hozzá
kitartást, er´ót, egészséget!
A következ´ó számban mindezekr´ól
részletesen fogok tájékoztatást adni, kizárólag saját tapasztalatom alapján.
2018. január
Bognár Lajosné
nyugdíjas

Apróhirdetés
Termel´ói méz eladó! Kotroczó Balázs,
Rétság, Mez´ó út 4. Telefonszám: 06-35350-282, 06-20-4282-480
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A nyugdíjas klubok évnyitói
Hunyadi Nyugdíjas Klub
Nemrégiben számoltunk be a Hunyadi János Nyugállományúak Klubja évbúcsúztató programjáról. Most megtartották a januári összejövetelt, amelynek a szórakozás mellett volt hivatalos programja is.
Hangyási Jen´óné, a klub elnöke köszöntötte a megjelenteket. Ismertette az
el´óz´ó évi beszámolót a programokról és a
pénzügyekr´ól, és az ezévi terveket. Mindezekr´ól a tagság szavazott is. A tájékoztatók végén köszönetet mondott a támogatóknak, külön kiemelve a Városi Önkor-

mányzatot, akik az évi pályázaton elnyert
300.000 Ft támogatás mellett utazásokhoz
és bel´óp´ójegyekre közel 350.000 forintot
biztosítottak, illetve a m´úvel´ódési központ díjmentes használatát. Az el´óz´ó évi
munkáért ajándékkal is kedveskedett Putyer Gyulánénak, úgy is mint a klub könyvel´ójének és mint az ´Ószirózsa tánccsoport vezet´ójének.
Tekintettel arra, hogy január 22. a Magyar Kultúra Napja, a szokásos m´úsoröszszeállítás most ennek a jegyében történt,
majd zenével és tánccal fejez´ódött be.

Városi Nyugdíjas Klub
Rétság legnagyobb civil szervezete a Városi Nyugdíjas Klub tartotta ezévi els´ó
klubnapját a m´úvel´ódési központban.
Ahogy gyülekeztek a tagok, egyre jobban
nyilvánvalóvá vált, hogy a közösség lassan kinövi az intézmény auláját.
Kotroczó Balázs, a klub elnöke rövid
bevezet´óje után rátért az el´óz´ó esztend´ó
programjainak összefoglalására és a pénzügyi beszámoló ismertetésére. Ezek elfogadásáról szavazással döntöttek a tagok,
mint ahogyan a 2018. évi rendezvényter-

vet és költségvetést is kézfeltartással er´ósítették meg,
A klubelnök külön megemlítette azt,
hogy a gazdasági helyzetüket legjobban
az önkormányzati támogatás határozta
meg. Mez´ófi Zoltán alpolgármester a köszönt´ó szavak után kiemelte, hogy a képvisel´ó-testület szándéka ebben az évben is
kiemelten támogatni a civil szervezetek
tevékenységét.
A szokásos kulturális összeállításban a
klub tagjainak fellépése mellett ezennel
vendégszerepl´ók is színesítették a m´úsort.

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