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Szent István nap
Rétságon augusztus 20. évfordulójára min-
den esztend´́oben jelent´́os programokkal em-
lékeznek. Ebben az évben a hosszú hétvége
utolsó napján, a nyári  szabadságok idején -
no meg az aratások befejeztével - kell is a
népnek a kikapcsolódás. Erre idén is volt
lehet´́oség, többféle m´́ufaj kedvel´́oi kaptak
látványos m´́usorszámot.

A Katolikus egyház évszázadok óta ünnepli
István, a magyar szent király napját. Így volt
ez városunkban  is,  ahol  délel´́ott ünnepi
szentmisén idézték alakját, egyházalapító
nagyságát.

A városi rendezvény inkább egy nyárvégi
szórakoztató rendezvénnyé vált az évek folya-
mán, és ezt a közönség így is fogadta.

Az estébe hajló délutánon Heged´́us Ferenc
polgármester olvasta fel beszédét. Majd 3 jelen-
t´́os produkció váltotta egymást a színpadon. A
különféle m´́ufajba sorolható zenés események

mindengyike kategóriája élvonalába sorolható,
a szervez´́ok válogatása tehát kiváló volt.

Els´́oként a “Két Zsivány” cím´́u formáció
kezdett, népszer´́u rockmuzsikával. A közönség
a dallamos hangokra egyre szaporodott, többen
táncra is perdültek, és lelkes tapsokkal marasz-
talták a kétszemélyes zenekart.

A következ´́o m´́usorblokk az Örökség
együttes koncertje volt, népi dallamok modern
zenei köntösben megszólaltatásával a közönsé-
get is bevonta a muzsika lüktetésébe.

A színpadi programokat Koós János fellé-
pése zárta ismert slágereivel. A m´́uvészt sokan
várták. Nagy várakozás ellenére volt akiknek
csalódást okozott.

Az est “fénypontja” a szó szoros és átvitt értel-
mében a t´́uzijáték. Évek óta igazán impozáns égre
festett színkompozíció méltóképpen koronázta a
napot Egyes becslések szerint ekkora már közel
2000 ember figyelte a város központjában az eget.
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Városházi tudósítások

A képvisel´́o-testület munkaterve szerint
június 29-én ülésezett az augusztus 31-i
tanácskozás el´́ott. A fontos ügyek eldön-
tésére azonban 2 alkalommal is soron-
kívüli ülés került megtartásra, amelyet
az SzMSz el´́oírásai szerint PVB ülés is
megel´́ozött.

Július 19-én soronkívüli ülésen 8 na-
pirend került megtárgyalásra. Az ülé-
sen 5 képvisel´́o volt jelen.

A Zöld Város pályázat akcióterülettel
kapcsolatos tervének készítésére ko-
rábban kiírt pályázatra 3 bekért
ajánlatból 2 beérkezett közül az
olcsóbb ajánlattev´́ot, a Vitál-
Pro Kft-t választotta a testület,
bruttó 3,3 millió forint összeg-
ben. (Az összeg a pályázat meg-
nyert összegéb´́ol elszámolható.)
A BM pályázati lehet´́oséggel él-
ve az önkormányzat ebben az évben is
élni kíván a szociális t´́uzifa pályázati
lehet´́oséggel, biztosítva a 249 ezer Ft-
os önrészt, valamint a raktározás, ´́or-
zés és a kiszállítás költségeit Az err´́ol
szóló határozatot a testület jóváhagyta.
Közlekedésfejlesztési pályázathoz
szükséges tervek elkészítésére, a köz-
beszerzés lebonyolítására és a m´́uszaki
ellen´́orzésre érkezett szerz´́odés-terve-
zetek  jóváhagyásáról  született döntés
ebben a napirendben. A szerz´́odéseket
a testület jóváhagyta.
Csatornakiváltási munkák elvégzésére
kért árajánlatot a testület. A Penta Kft.
ajánlatát a testület elfogadta.
Korábban az önkormányzat már dön-
tött a CISZ ház helyéül kijelölt terület-
hez, a bejárat biztosítása érdekében ki-
sebb területrész megszerzésér´́ol a volt
tüd´́ogondozó telkéb´́ol. A mostani dön-
tés arról szól, hogy a képvisel´́o-testület
a szükséges telekhatár módosítása ér-
dekében területet kíván vásárolni, az
ehhez szükséges tárgyalások lebonyo-
lításával Dr. Gáspár Zoltán ügyvédet
megbízza.
A korábban megbízott bels´́o ellen´́or
szabályos felmondással felmondta a
megbízási szerz´́odését, ezért a testület
arról döntött, hogy a pályázatot ismét
ki kell írni.
Ugyancsak korábbi döntés megvalósí-
tásáról szól az az el´́oterjesztés, amely-
ben közterületi padok készítésére ka-
pott árajánlat alapján kijelölt a testület
egy nagyoroszi vállalkozót. Az id´́o-
közben megérkezett vállalkozói szer-
z´́odést a testület jóváhagyta.
A kommunális gép beszerzésével kap-

csolatos, a közbeszerzési eljárás meg-
indításáról szóló 124/2018-as határo-
zatot a testület visszavonta, pontosítás
után újra tárgyalja ezt a kérdést. (Az új
ajánlat alapján az augusztusi ülés dön-
tött a szállító cégr´́ol, err´́ol az augusz-
tusi ülés anyagában lehet olvasni.)

Augusztus 14-én is soronkívüli ülésre
került sor, amelyen a polgármester mel-
lett 5 képvisel´́o vett részt.

Döntés született arról, hogy a képvise-
l´́o-testület a kommunális gép és tarto-

zékai megvásárlásához áraján-
latokat kér három vállalkozás-
tól.
Rétság-Bánk-Tolmács szenny-
vízagglomeráció terhelhet´́osé-
gi vizsgálat tervez´́oi szerz´́odé-
sének jóváhagyása volt a kö-
vetkez´́o téma. A testület Bánk

és Tolmács által is elfogadott Bózvári
József vállalkozót bízta meg a vizsgá-
lat elvégzésével. Az err´́ol szóló szer-
z´́odést a testület jóváhagyta. Az 1,2
milliós bekerülési költséget egyenl´́o
arányban elosztva fedezi a három tele-
pülés, így Rétságot 400.000 Ft kötele-
zettség terheli.
Javaslat érkezett az önkormányzat tar-
talék alapjának banki elhelyezésére.
Tekintve hogy az OTP által felkínált
kamatszint rendkívül alacsony, olyan
döntés született, hogy további ajánla-
tok megvizsgálása szükséges.
A DMRV jelezte, hogy a Rákóczi út
34. számú önkormányzati épület es´́o-
vízelvezetése egy helyen a szennyvíz-
csatornába van bekötve. Ennek elhárí-
tására olyan döntés született, hogy
meg kell vizsgálni a lehetséges megol-
dásokat, és a következ´́o ülésre kivite-
lez´́ore is javaslatot kell tenni.

Az augusztus 31-i ülésen 23 napirend
került megtárgyalásra. Az ülésen 6 kép-
visel´́o volt jelen.

Els´́oként a 2018. évi költségvetés mó-
dosításáról döntöttek a képvisel´́ok. Itt
a korábbi határozatok beépítése, és
egyéb technikai átvezetések szerepeltek
a költségvetésben. A rendeletet 4 képvi-
sel´́o szavazta meg, 2 nem ellenében.
A félév lezárását követ´́oen fontos do-
kumentum az éves költségvetés telje-
sítésér´́ol szóló beszámoló. Ebben kap
tájékoztatást a testület, hogy hogyan
hajtották végre a város és az intézmé-
nyek a költségvetéssel kapcsolatos
testületi döntéseket. Dr. Szájbely Er-
n´́o, a Pénzügyi és Városüzemeltetési
Bizottság elnöke (PVB) a bizottsági

vita részletes összefoglalásában el-
mondta, hogy a város üzemeltetése
biztonságos, a költségvetés kell´́o tarta-
lékkal rendelkezik és a gazdálkodás
megfelel a rendeletben el´́oírtaknak. Az
elmúlt években már megszokottá vált,
hogy sem folyószámlahitelre, sem
munkabérhitelre nincs szüksége a vá-
rosnak, az odafigyel´́o, és megalapo-
zott gazdálkodás jóvoltából. Az egyes
intézmények kiadásai nem haladták
meg a tervezettet, miközben feladat
nem maradt el, a m´́uködésben nem
adódtak fennakadások. Így a Polgár-
mesteri Hivatal 47,73%, az óvoda
43,55%, a Család és Gyermekjóléti
Központ 46,83%, a Városi M´́uvel´́o-
dési Központ és Könyvtár 40,62%-ot
használt fel június 30-ig a részükre
biztosított keretb´́ol. A határozatot, -
amely megállapítja, hogy “az önkor-
mányzati alapfeladatok ellátása, az in-
tézmények m´́uködtetése, az önkor-
mányzat pénzügyi egyensúlya az els´́o
félévben biztosított volt”, - 4 képvisel´́o
szavazta meg, 2 f´́o nemmel szavazott.
Korábbi testületi üléseken a PVB java-
solta egy kommunális gép beszerzését.
Ez egy közepes méret´́u kompakt trak-
tort tartalmaz, ami nagyobb a mostani
kis f´́unyíró traktoroknál, de kisebb az
MTZ-nél. Így er´́osebb gépet igényl´́o
feladatokat is el tud látni, de méreténél
fogva elfér a szabványos járdákon is.
(Pl. hóeltakarítás) Ezzel kiegészítve a
város gépparkját hatékonyabb munka-
végzés biztosítható. Maga a traktor
több kiegészít´́ovel lesz felszerelve. Így
pl. a hasa alatt elhelyezett nagyteljesít-
mény´́u f´́unyíró mellett felszerelhet´́o rá
f´́ugy´́ujt´́o, pótkocsi, hótoló és sószóró.
Három ajánlatot kért be a testület, egy
érvényes ajánlat érkezett a KITE Kft.-
t´́ol, amely megfelel az ajánlatkérésben
meghatározottaknak. A beszerzés brut-
tó értéke: 18.926.734 Ft. Az ár tartal-
mazza a vizsgáztatás költségét, a hely-
színre szállítást, a betanítást és 2 év
garanciát. A gép és kiegészít´́ok meg-
vásárlását a KITE Kft.-t´́ol 4 képvisel´́o
szavazta meg, 2 f´́o nemmel szavazott.
Közismert tény, hogy a közalkalma-
zottak és köztisztvisel´́ok egy részének
bérezése lassan egy évtizede nem vál-
tozott, rendkívül alacsony. Noha fo-
lyamatosan hangzottak el ígéretek az
állam részér´́ol, szakszervezeti egyez-
tetések zajlottak, érdemi változás nem
történt. Ezért dr. Szájbely Ern´́o PVB
elnök dolgozott ki részletes javaslatot,
amelyet a bizottság elé terjesztett. Eb-
ben olyan differenciált javaslattal állt
el´́o, hogy minden dolgozó részesüljön
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önkormányzati bérkompenzációban,
de a kialakult bérviszonyoknak meg-
felel´́oen, eltér´́o mértékben. Azoknak,
akiknek központi, állami bérrendezés-
ben volt részük, annak mértékével
csökken a kompenzáció összege. Ez a
juttatás a városnak 35,7 millió forint-
jába kerül, amit a tartalék terhére lehet
biztosítani. A javaslatot a képvisel´́o-
testület egyhangú szavazattal elfogad-
ta. (Az el´́oterjesztésr´́ol hosszabb vita
alakult ki, ezért a HR-HÁTTÉR rova-
tunkban adunk részletesebb tájékoz-
tatást a 4. oldalon.)
A Mindszenty emlékpark kialakításá-
nak terveit már több alkalommal tár-
gyalta a testület. A végs´́o változat ter-
vez´́oi munkáinak elvégzésére Kovács
Miklós kapott megbízást, aki a terve-
zetet megküldte. A tervek a szob-
rásszal is egyeztetve lettek. A terv
megfelel´́o módon rendezi a szobor
közvetlen környezetét, valamint pa-
dok elhelyezését is tartalmazza. A szo-
borcsoport megvalósítására beadott
pályázat pénzügyi elszámolása meg-
történt. A vitában elhangzott, hogy a
megvalósításban oroszlánrészt vállalt
a Pfaff család, a szükséges világítás és
kamera telepítésében pedig Jávorka
János képvisel´́o segített. A terv meg-
valósításának kiviteli munkáira ár-
ajánlatokat kért a testület 3 vállalko-
zástól. Ezt négy képvisel´́o szavazta
meg, kett´́o ellenében.
A következ´́o téma egy intézkedési terv
elfogadásáról szólt. Az Állami Számve-
v´́oszék (ÁSZ) végzett vizsgálatot a Já-
róbeteg-ellátó Központnál 2013. január
01-t´́ol 2016. december 31-ig terjed´́o id´́o-
szakot ellen´́orizve. (Gyakorlatilag az el´́o-
z´́o vezetés idejére esik.) Két dologban
kértek intézkedést, ezekb´́ol egyre, az ön-
kormányzatnál végzett hasonló vizsgá-
lat megállapítására már történt reagálás,
amelyet az ÁSZ elfogadott. A másik a
Felügyel´́o Bizottság ügyrendjének elké-
szítése és jóváhagyása. Az ezekkel kap-
csolatos teend´́oket tartalmazza az intéz-
kedési terv, amelyet a testület egyhangú
szavazással elfogadott.
A köztemet´́o rendezésével kapcsolatos
téma is már többször szerepelt a testü-
let el´́ott. Kerítésjavítási munkák saját
kivitelezésben el´́oz´́o id´́oszakban is
folytak, de további feladatok is van-
nak. A felkért tervez´́o - KOVATERV
Kft. - benyújtotta a tervét, ezt tárgyalta
meg a testület. Az átfogó terv szerint
2 ütemben kerül sor a temet´́o rendbe-
tételére. Az els´́o ütem a jelenlegi rész
teljeskör´́u rendezése, beleértve a szük-
séges tereprendezést és a temet´́o kerí-

tésének elkészítését. A második ütem
a sírkertt´́ol északkeletre fekv´́o erd´́os,
gazos rész kitakarítása, kerítés létesí-
tése, és új sírhelyek kijelölése. A hatá-
rozatban a terv elfogadásra került, és 3
kivitelez´́ot´́ol kér ajánlatot a város. Ezt
egyhangúlag elfogadta a testület.
Egy megállapodás-módosításra készült
el´́oterjesztés, aminek az alapja, hogy a
Katasztrófavédelmi Örs egy m´́uszaki
ment´́o gépkocsit tervez beállítani. En-
nek elhelyezésére a garázsokat a koráb-
biakban a város kialakította. Az üzem-
behelyezés feltétele, hogy a kiszolgáló
személyzetnek is legyen megfelel´́o he-
lye. Ezt a katasztrófavédelem saját kivi-
telezésben megoldja. Tekintettel arra,
hogy önkormányzati tulajdonú épületr´́ol
van szó, az erre vonatkozó megállapo-
dást módosítani kellett. Ezt a testület
egyhangúlag elfogadta.
A M´́uvel´́odési Központ két napirend-
ben is megállapodások jóváhagyását
kérte, tekintettel arra, hogy szerz´́odé-
seket csak a testület jóváhagyásával
lehet véglegesíteni. Az egyik a szep-
tember 22-én rendezend´́o nótaest do-
kumentuma, a másik az augusztus 20-i
ünnepséghez kapcsolódó megállapo-
dások. Ez utóbbiakat a Vis-major
Munkacsoport már részleteiben átnéz-
te, a költségvetésben szerepel a szük-
séges fedezet, a testület az utólagos
jóváhagyást egyhangúlag elfogadta.
Az Óvoda vezet´́oje nyújtott be el´́oter-
jesztést, tekintve, hogy törvényi el´́oí-
rás alapján Sajátos Nevelési Igény´́u
(SNI) gyermek ellátásához megfelel´́o
szakembert kell biztosítani. A heti hét
órában ellátandó feladatra vonatkozó
megállapodást a testület elfogadta.
A Mátra-Phone Kft. kért tulajdonosi
hozzájárulást önkormányzati területen
közm´́uakna elhelyezéséhez. Ez a fej-
lesztés a városháza mellett történik és
a Járási Hivatal optikai kábellel való
ellátását szolgálja. A testület a hozzá-
járulást megadta.
Kérelem érkezett az önkormányzat-
hoz, hogy mozgásfejlesztési foglalko-
zásokra bérelni kívánja a kérelmez´́o a
kistornatermet, az erre érvényes díjté-
tel megfizetésével. Tekintettel arra,
hogy a termet többen is használják,
ezért egyeztetés szükséges. A megálla-
podás tervezetben konkrétan rögzítve
lett az igénybevétel ideje, amit a testü-
let elfogadott.
Az önkormányzat jogi ügyeiben Dr.
Gáspár Zoltán ügyvéd megállapodás
keretében ad szakért´́oi tanácsot, illetve
képviseli a várost a különféle ügyek-
ben. Erre a feladatra több évvel ezel´́ott

köttetett szerz´́odés. Annyi változás
történt, hogy a korábbiakban ÁFA-
mentesen tudott számlázni, mostantól
pedig ÁFA-körbe tartozik, ezért a
megállapodást módosítani kell. Ezt a
határozatot 4 igen, 2 nem szavazattal
hozta meg a testület.
A DIGI Távközlési Kft kérelmével
már több alkalommal foglalkozott a
képvisel´́o- testület. Hosszas el´́okészü-
letek után júniusban aláírásra került
számukra a terület bérbeadására szol-
gáló szerz´́odés átjátszó torony létesíté-
se céljából. A megkötött szerz´́odés el-
len lakossági aláírásgy´́ujtés indult. Az
el´́oterjesztés a bérleti szerz´́odés fel-
bontásának lehet´́oségét vizsgálta. A té-
mával kapcsolatban bizottsági és tes-
tületi ülésen is hosszabb vita alakult
ki, ezzel részletesen foglalkozunk
HÍR-HÁTTÉR rovatunkban az 5. ol-
dalon. A testület egyhangú szavazással
a megállapodás felbontásával kapcso-
latos tárgyalások lefolytatásával bízta
meg a polgármestert.
A képvisel´́o-testület rendszeresen be-
számolót kér a követelések állomá-
nyáról. (Tartozások, késedelmes befi-
zetések, adófizetési kötelezettségek
teljesítése, stb. tartozik ebbe a körbe.)
Minden bizonnyal a rendszeres beszá-
molónak, és ennek alapján elvárt in-
tézkedéseknek is köszönhet´́o, hogy a
tartozások minden területen csökken-
tek. A PVB beszámolóban elhangzott
a végrehajtó váltással kapcsolatos fel-
vetések, illetve az, hogy a NAV-nak
behajtásra átadott ügyekben is bein-
dult a tartozások rendezése, a NAV
több adóstól végrehajtott összeget
utalt már át. Az inkasszó lehet´́oségével
is élni kell, foglalta össze az elhang-
zottakat a PVB elnöke. A tájékoztatót
a testület egyhangúlag elfogadta, azzal
a határozattal, hogy továbbra is min-
den törvényes eszközt fel kell használ-
ni a fizetési kötelezettséget nem telje-
sít´́okkel szemben.
Korábbi bizottsági üléseken rendre
felmerült, hogy a közösségi sportolási
célt szolgáló volt sportkombinát álla-
pota siralmas, az itt sportolni szándé-
kozók - pl. futók - nehezen végezhetik
tevékenységüket balesetmentesen.
Ezen oknál fogva a képvisel´́o-testület
tájékoztatást kért a terület állapotával
és a helyreállítással kapcsolatban. A
városgondnok által benyújtott fényké-
pekkel is alátámasztott irat részletesen
bemutatja, hogy különféle motoros te-
vékenységek kapcsán milyen m´́utár-
gyak lettek felépítve, milyen szabály-
talan autógumi lehelyezések történtek,
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és más tekintetben is milyen állapotok
találhatók a területen. A témában
hosszas vita alakult ki a motorosok ko-
rábbi rendezvényein az eredeti állapot
visszaállításának elmaradásáról, nem
az RRT-hez tartozó motorsportot ´́uz´́ok
területkárosításáról, és a lakossági
sportolók jogos igényér´́ol legalább a
futópálya helyreállításával kapcsolat-
ban. A dokumentum a helyzetjelenté-
sen túl megoldási lehet´́oséget nem tar-
talmaz, mert a városgondnok vagyon-
védelmi okokból nem javasolja a terü-
leten önkormányzati gépek használa-
tát. A tájékoztatót a testület 4 igen, 2
nem szavazattal fogadta el.
A Társadalmi Kapcsolatok Munkacso-
port (TKM) nevében Mez´́ofi Zoltán
alpolgármester terjesztette el´́o a beér-
kezett támogatási kérelmeket. Mint el-
mondta, van olyan kérelem, ami hi-
ánypótlásra szorul, ezekben döntés
nem hozható. 2 szervezet kapott a sza-
bályzatban meghatározott mértékben
támogatást programjainak lebonyolí-
tásához. A Városi Nyugdíjas Klub és a
Katolikus Zarándok Csoport részesült
támogatásban, összesen 300.000 Ft ér-
tékben. A testület egyhangúlag meg-
szavazta.
A lejárt határidej´́u határozatok végre-
hajtásáról szólt a következ´́o beszámo-
ló. A PVB elnöki összefoglalóban el-
hangzott, hogy táblakihelyezéseket
(KRESZ és figyelmeztet´́o táblák) ve-
tettek fel. Továbbá elhangzott, hogy a
korábban megszavazott határozatok
állásáról is kellene tájékoztató. A vá-
ros közlekedési rendjének felül-
vizsgálata testületi hatáskör, a felül-
vizsgálat után a képvisel´́ok elé kell ter-
jeszteni. A beszámolót egyhangúlag
elfogadta a testület.
A polgármester két ülés közötti munká-
járól szóló beszámolóval kapcsolatban
vita nem alakult ki. Egyrészt mert az
írásos anyag elég sz´́ukszavú, másrészt a
PVB ülésen a polgármester nem vett
részt. A testület ezt a dokumentumot
szavazás nélkül tudomásul vette.
Jávorka János képvisel´́o nyújtott be el´́o-
terjesztést, hogy a KRESZ park terü-
letén létesüljön ivókút. Ezt több helyi
lakos igényére alapozta. A képvisel´́o-
testület támogatta a javaslatot, erre
szakért´́o tervez´́ot kell felkérni és a
DMRV-vel is egyeztetés szükséges.
Ezzel a határozattal egyhangúlag
egyetértett a testület.
Korábbi ülésen is felmerült, hogy a
Rákóczi út 34. számú épületnél a csa-
padékvíz elvezetése kis részben a
szennyvízcsatornába van bekötve. En-

nek elhárításáról korábban döntött a
testület és ajánlatot kért a munka el-
végzésére a MOVENS Kft.-t´́ol. Az
ajánlat megérkezett, ami tartalmazza a
megoldási lehet´́oséget. A testület egy-
hangú szavazással megbízta a polgár-
mestert, a munka megrendelésével, a
szerz´́odés aláírásával.
Egyebek között több olyan téma ismét
vita tárgyává vált, amir´́ol korábbi na-
pirendek szóltak. 
Ezen kívül Jávorka János adott tájé-
koztatót az iskolakezdési támogatás-
ról, amely az önkormányzat költség-
vetésében szerepel. (Ezzel kapcsolatos
felhívás részletesen a 4. oldalon.) Töb-
ben kifogásolták az ÉMÁSZ által
megbízott vállalkozó tevékenységét a
villanyvezetékek körüli facsonkolá-
sokkal, azok szakszer´́utlenségével
kapcsolatban, ami túlment a vezeték
védelmén, továbbá a levágott ágak el-
szállításáról sem gondoskodott. A pol-
gármester ezzel kapcsolatban ismer-
tette az ÉMÁSZ levelét mely szerint a
vezeték környékén a metszés elvégzé-
se a közterületi növények tulajdonosá-
nak a feladata. Az ÉMÁSZ vészhely-
zet elhárítást végez, aminek során a
kertészeti és esztétikai szempontokat
nem veszik figyelembe.
Dr. Szájbely Ern´́o adott tájékoztatót,
hogy tervbe lett véve önkormányzati
forrásból az igen veszélyes b´́orbeteg-
ség, a melanoma sz´́urése. Ez közér-
dek´́u dolog, de az állam ennek finan-
szírozását sajnos megszüntette. Ha-
vonta egy alkalommal kb. 30 beteg
sz´́urhet´́o le, az ezzel kapcsolatos szer-
z´́odést a következ´́o ülésre beterjeszti.
Kotroczó Balázs és Jávorka János a
Posta melletti és a Sipos bolt melletti
beton villanyoszlopok sérülésér´́ol
szólt, és ezzel kapcsolatban kértek in-
tézkedést. Elhangzott továbbá olyan
bejelentés 3 ingatlantulajdonossal
kapcsolatban, ahol a felhalmozott sze-
mét elszállítására, a tulajdonos költsé-
gére kényszerintézkedést kell kezde-
ményezni.

Képvisel´́o-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülésére szeptember 28. péntek
16.00 órakor kerül sor. (PVB. ülés id´́o-
pontja: szeptember 25. kedd 16.00 óra.
El´́oterjesztések benyújtásának határideje:
szeptember. 14. 12.00 óra.) Tervezett na-
pirend:1) Az Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének módosítása. El´́oterjesz-
t´́o: Heged´́us Ferenc polgármester. 2) Be-
számoló a testület lejárt határidej´́u határo-
zatainak végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekr´́ol. El´́oter-
jeszt´́o: Heged´́us Ferenc polgármester 3)
Tájékoztató a két testületi ülés közötti id´́o-
szakban az önkormányzat érdekében vég-
zett polgármesteri munkáról. El´́oterjeszt´́o:
Heged´́us Ferenc polgármester .

Tisztségvisel´́ok fogadó órái
2018. SZEPTEMBER

Heged´́us Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Szeptemberben 10-én.

Mez´́ofi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00
óráig. Szeptemberben 26-án.

Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´́o: Minden
hétf´́on 14.00-17.00 óráig. Szeptember-
ben  3., 10., 17.,  24.

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 jegyz´́okönyvek 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, az
Önkormányzat fejezetben.

A 2018. augusztusi ülés
videofelvétele megtekint-
het´́o a következ´́o Youtube
címen:
https://youtu.be/vZ3u_taSqRk

Segítség az iskolakezdéshez

Tisztelt Rétsági Szül´́ok!
Tisztelettel tájékoztatok mindenkit,

hogy a Rétság Városi Önkormányzat Kép-
visel´́o-testülete, a 2018. évi költségvetésé-
ben elfogadott 3 millió forintot a Rétsági
lakcímmel rendelkez´́o tanulók iskolakez-
dési támogatására. Ez tízezer forint támo-
gatást biztosít tanulónként.

A Szociális Bizottság azt kéri hogy a
közép- és fels´́ofokú tanulmányokat folyta-
tó rétsági tanulók kérjék meg miel´́obb az
iskolalátogatási igazolást, és azt adják le
az önkormányzat szociális ügyekkel fog-
lalkozó ügyintéz´́onél.

A helyi általános iskola tanulói, az in-
tézmény által átadott névjegyzék szerint
fogja megkapni a támogatást. 

Tisztelettel: 
Jávorka János

Szociális Bizottság elnök

    2018. SZEPTEMBER     HANGADÓ    

    4   



HÍR-HÁTTÉR

Egyes képvisel´́o-testület elé kerül´́o el´́o-
terjesztésekkel kapcsolatban joggal
igényli a település nyilvánossága, hogy
ne csak pármondatos beszámolót olvas-
hasson a döntésr´́ol, hanem a hír hátte-
rét is meg lehessen ismerni. Rovatunk
ezt a célt szolgálja. Augusztusban két
közérdekl´́odésre számot tartó témát
dolgoztunk fel a testületi ülésen elhang-
zottak alapján, mindenféle egyéb kom-
mentár vagy elemzés nélkül.

Bérkompenzációról

Dr. Szájbely Ern´́o nyújtott be el´́oterjesz-
tést az önkormányzatnál alkalmazásban
álló dolgozók bérkompenzációjával kap-
csolatban. 

A PVB ülésen elhangzottakat Dr. Száj-
bely Ern´́o elnök ismertette: mindnyájunk
el´́ott ismert, hogy a közszférában megle-
het´́osen lemaradtak a bérek, els´́osorban az
önkormányzati szektorban. A kormányzat
néhány ágazatban központi bérrendezése-
ket hajtott végre, de többen kimaradtak a
központi bérintézkedésekb´́ol. Ennek kö-
vetkeztében meglehet´́osen nagy arányta-
lanságok alakultak ki. Példaként említe-
ném meg, hogy az állam által alkalmazott
köztisztvisel´́ok részesültek béremelésben,
az önkormányzati szektorban ez jórészt
elmaradt, az állam erre nem biztosított
forrást. Ugyanez elmondható az egész-
ségügy területére is. Az állami fenntartású
intézményben alkalmazott szakdolgozók
kaptak emelést, az önkormányzati alapel-
látásban a szakdolgozók viszont nem. En-
nek következtében igazságtalan helyzet jött
létre az egyes ágazatokban és ezt a helyze-
tet próbáljuk itt helyben kezelni, úgyneve-
zett bérkompenzáció segítségével. 

A javaslat, amit benyújtottam, err´́ol
szól. Ennek lényege, hogy a képvisel´́o-
testület áttekintve a ténylegesen megtör-
tént központi bérintézkedéseket, és azokat
a területeket, ahol erre nem került sor, az
adott évre vonatkozóan megpróbálja kom-
penzálni a kialakult bérkülönbségeket.
Természetesen kiindulási pontként figye-
lembe kellett venni a jelenlegi bérviszo-
nyokat, továbbá az önkormányzatnál eb-
ben az évben rendelkezésre álló költség-
vetési forrásokat. A kidolgozott javaslat
tehát egyaránt figyelembe veszi a munka-
vállalók, illetve az önkormányzat érdekeit
és lehet´́oségeit. Az idei évben a képvise-
l´́o-testület el´́oz´́o években gyakorolt átgon-
dolt, felel´́os és takarékos gazdálkodása is-
mételten megteremtette a lehet´́oségét egy
ilyen intézkedésnek.

Nem terjed ki a bérkompenzáció a vá-
lasztott tisztségvisel´́okre, így a polgár-
mesterre és a képvisel´́okre.

A javaslat az, hogy valamennyi érin-
tett munkavállaló részesüljön egyszeri
bérkiegészítésben, de figyelembe véve az
eltér´́o bérviszonyokat, eltér´́o százalékban
legyen meghatározva a kompenzáció mér-
téke. A kompenzáció számításának alapja
minden dolgozónál a 2017. december 31-i
összbér. Ebb´́ol lesz kiszámolva a megfe-
lel´́o százalék, melyb´́ol a központi béreme-
lés összege kerül levonásra azoknál, akik
2018. január 1-t´́ol ilyenben részesültek.
Ez azt jelenti, hogy egyeseknél a 2018-as
bérkompenzáció kizárólag önkormányzati
forrásból valósul meg, másoknál viszont a
központi béremelést egészíti ki az önkor-
mányzat. A javaslat az, hogy 12 hónapra
járjon a kompenzáció, és ennek számfej-
tése visszamen´́oleg 2018. január elsejét´́ol
történjék. A kifizetésre legkés´́obb a szep-
tember havi bérfizetéssel egyid´́oben ke-
rüljön sor. A kompenzáció kifizetéséhez
el´́oreláthatólag szükséges 35.729.635 fo-
rintot a képvisel´́o-testület a 2018-as költ-
ségvetés tartaléka terhére biztosítja.

El´́onyös változások történtek a korábbi
évek hasonló intézkedéseihez képest. Az
egyik, hogy minden önkormányzati dolgozó
részesül kompenzációban, míg az el´́oz´́o id´́o-
szakban  pl. az óvón´́ok, a véd´́on´́ok és a Csa-
lád és Gyermekjóléti Központ munkatársai
(viszonylag magasabb bérük miatt) kima-
radtak a kompenzációból. Most valamennyi
önkormányzati dolgozóra kiterjed a kom-
penzáció, de a meglev´́o bérkülönbségek mi-
att, eltér´́o százalékban. A másik el´́onyös vál-
tozás, hogy a számítási alapnál figyelembe
lett véve az összes meglév´́o pótlék is, mely
a korábbi években levonásra került. Gya-
korlatilag minden szakképzett dolgozónak
ezzel a bérkompenzációval a havi bére
200.000 Ft fölé kerül. Az el´́oterjesztésb´́ol
látható, hogy az összeg nagysága jelent´́o-
sen megnövekedett, hiszen el´́oz´́o évben a
bérkompenzációra 18 millió forintot for-
dítottunk, ebben az évben a javaslat vég-
rehajtása mintegy 36 millió forintba kerül
az önkormányzatnak. A bizottság egyön-
tet´́u 6 igen szavazattal elfogadásra java-
solja a határozati javaslatot.

A testületi ülésen kérdés hangzott el,
hogy amennyiben 12 hónapra jár a kom-
penzáció, akkor ez december 31-ig növeli
a dolgozók jövedelmét, de mi lesz 2019.
január 1-jét´́ol? Nem lehetne, hogy kom-
penzáció helyett béremelést állítunk be?

A PVB elnöke válaszában elmondta,
hogy annak idején be lett jelentve, hogy

bérkompenzáció az idén is lesz. A kom-
penzációnak pontosan az a lényege, hogy
az állami bérelemeléseket el´́ore nem lehet
kiszámítani. A bérkompenzáció mindig az
adott év 12 hónapjára jár, január 1-t´́ol de-
cember 31-ig. Itt nem kis összegr´́ol van
szó. Nem lehet tudni, hogy milyen tör-
vények születnek a jöv´́o évre vonatkozóan
és milyen helyzetben lesz az önkormány-
zat. Ha az adott helyzet megengedi, ahogy
az el´́oz´́o években is megtettük, élni fo-
gunk ezzel a lehet´́oséggel. Jöv´́ore is lesz
bérkompenzáció, hacsak az önkormány-
zatnál nem történik valami olyan draszti-
kus állami elvonás, amit el´́ore nem lehet
tudni. Ebben az évben 94 milliót vont el
az állam az önkormányzattól, jöv´́ore nem
lehet tudni, hogy milyen elvonások lesz-
nek, ez sajnos kiszámíthatatlan. El´́ore nem
lehet elkötelezni magunkat anélkül, hogy
ismernénk a jöv´́o évi bevételeket, lehet´́o-
ségeket. A kompenzációhoz szükséges je-
lent´́os összegre felel´́osen el´́ore nem lehet
kötelezettséget vállalni, nem lehet elkölte-
ni a ma még nem létez´́o pénzeket, hiszen
itt 30-50 millió Ft-ról van szó. 

Hozzászólásokban elhangzottak: 
— Ez érthet´́o, mert nem lehet tudni, hogy

jöv´́ore lesz-e központi béremelés, az
állam  fogja-e az önkormányzat dol-
gozóit béremelésben részesíteni.

— Az el´́ore nem látható pénzt valóban
nem lehet elosztani. Aki nyomon kö-
vette a híreket, a hivatali dolgozók ré-
szére meg volt ígérve a köztisztvisel´́oi
illetményalap emelése. Most azok a
hírek, hogy lesz egy alap, amire majd
pályázni lehet, de ez bizonytalan. Az a
biztos, amit a borítékba kapnak a dol-
gozók.

— Ahogy elhangzott az összefoglalóban,
feszültség keletkezett az állami vona-
lon és az önkormányzati vonalon al-
kalmazott dolgozók bérei között. Az
államiak jelent´́os emelést kaptak, az
önkormányzatiak egy része szinte 10
év óta gyakorlatilag nem kapott sem-
mit. Rétság Város Önkormányzata a
lehet´́oségekhez mérten kiemelt figyel-
met fordít a dolgozók anyagi megbe-
csülésére. Én is úgy látom, semmilyen
biztosíték nincs, hogy az önkormány-
zat gazdálkodása a jöv´́oben is ilyen
stabil marad, például olyan szempont-
ból, hogy a bevételei felett önállóan
rendelkezhet. Nem tudjuk milyen el-
vonások lehetnek. A százalékos ará-
nyoknál felmerülhet a kérdés, miért
ennyi,  meg annyi. Én úgy gondolom,
hogy ez az intézkedés egy tisztességes
jövedelem-kiegészítést jelent. Bízunk
a jöv´́oben és akkor hasonlóan lehet
dönteni. Az lenne a megnyugtató, ha
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az állam intézkedne törvényben az ön-
kormányzati dolgozók bérezésével
kapcsolatban. Ez késik, gyakorlatilag
csak lebegtetéseket lehet látni.

— Az el´́oz´́o képvisel´́oi felvetések jogo-
sak. Egyetlen probléma van. Nem az
önkormányzat feladata megoldani azt
a kérdést, hogy a kormányok már több
mint 10 éve a bértáblákat nem módo-
sították. A közalkalmazottak és köz-
tisztvisel´́ok bére kevés, ugyanakkor
sok településnek nincs is arra lehet´́o-
sége, hogy ezen emeljen, vagy kom-
penzálja a dolgozóit. Azt gondolom,
hogy a polgármestereknek össze kell
fogni. Az állam feladata a saját alkal-
mazottairól gondoskodni. Ebben a
kormány tud tenni valamit. A polgár-
mesterek fogjanak össze. Most volt pl.
a Nyugat-Nógrádi polgármestereknek
egy összejövetel, ott volt ország-
gy´́ulési képvisel´́o, államtitkár. Ott is,
vagy máshol is fel lehetett volna egy-
ségesen lépni. Nagyon fontos hangsú-
lyozni, hogy az önkormányzatnak ez
nem kötelessége, nem feladata és sok
településnek nincs is lehet´́osége. Ez a
javaslat, amit Dr. Szájbely Ern´́o ter-
jesztett el´́o, jól átgondolt, differenciált,
minden alkalmazotti rétegnek ad. Ez
egy komoly el´́orelépés, ami közel 36
millió forintjába kerül a városnak. Fe-
lel´́otlenség lenne ekkora összegre
hosszútávú kötelezettséget vállalni. Az
egy nagyon jó dolog, hogy Rétság a
15-20 évvel ezel´́otti ipartelepítéssel
megteremtette a helyi adóbevétel lehe-
t´́oségét, és a képvisel´́o-testület takaré-
kos gazdálkodásának köszönhet´́oen
biztosítani is tudja ezt a pénzt. Ez a
forrás szerencsére Rétságon rendelke-
zésre áll. Mint említettem sok más te-
lepülésen nemhogy bérkiegészítésre
nincs fedezet, hanem elemi dolgokra,
olykor a bérkifizetésre is csak nehéz-
ségek árán jut. Mindenkinek tudni
kell, ez valóban egy nagyvonalú és je-
lent´́os támogatás minden dolgozó felé.
Tehát a polgármestereknek kellene
összefogni a dolgozók érdekeinek vé-
delmében, emelje a kormány a bére-
ket, akkor a következ´́o években nem,
vagy csak kisebb mértékben lesz szük-
ség helyi kiegészítésre. Jelen esetben
az állam áttolja a felel´́osséget az ön-
kormányzatokra, már aki tud valamit
adni.

— Folyamatosan figyelem a kormányin-
fót. Havonta megkérdezték, lesz-e bér-
emelés az önkormányzatoknál? A vá-
lasztások után volt az érdekegyeztet´́o
tanácsnak egy összejövetele, 15 percig
tartott. Semmi érdemleges dolog nem

jött ki róla. Ebben az évben is megkér-
dezték a kormányszóviv´́ot, lesz vagy
nem lesz emelés az önkormányzatok-
nál? A válasz, hogy tárgyalások van-
nak, de a kérdésre, hogy van-e erre
összeg, az volt a válasz, hogy nincs.
Ahol a béremeléseket sem tudják vég-
rehajtani, lehet pályázni, de ez bizony-
talan dolog. Remélem, hogy el´́obb-
utóbb központilag is lesz rendezés, ad-
dig pedig az önkormányzat, ha lesz
fedezete, ezt a módszert fogja biztosí-
tani. Másik, amit mindig emlegetnek,
hogy jelent´́os létszámot kell leépíteni.
Ezt se tudjuk biztosan. Nagyon kevés
helyen van ilyen kiegészítés az önkor-
mányzatoknál. Nem csak a megyében,
hanem országosan is.

— Csatlakozni tudok az elhangzottakhoz.
Dr. Szájbely Ern´́o igen nagy munkát
végzett. Mindenki érezte a súlyát,
hogy ezt kezelni kell az önkormány-
zatnak. A részletes megoldás kidolgo-
zása miatt kellett eddig várni. Külön-
féle vélemények vannak az igazságos
és arányos mértékr´́ol. A tervezetb´́ol ki-
derül, ki milyen kompenzációban ré-
szesül. Egy városi önkormányzat álla-
mi feladatokat is ellát. A járási hivata-
lokat ezért hozták létre, de teljesen
nem valósult meg. Az állami és az ön-
kormányzati dolgozók fizetése között
van eltérés. Pontosan ezt célozza az
el´́oterjesztés, hogy ezen a különbségen
enyhítsünk. A legjobb szándék vezé-
relte a testületet. Biztos nem lehet
mindenkinek eleget tenni, de a legjobb
szándék mellett erre törekedtünk.

— Összefoglalásként a polgármester
megköszönte, hogy eljutottunk ide.

A testület által megszavazott határozat lé-
nyege: “A bérkompenzáció %-os mértéke
a Polgármesteri Hivatalnál, a Városnál, és
a Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyv-
tárnál foglalkoztatott dolgozók esetében
40%, a Gyermekjóléti és Családsegít´́o
Központnál és a Napköziotthonos Óvoda
dajkáinál és adminisztrátoránál 20%, a
Napköziotthonos Óvoda óvón´́oinél és a
véd´́on´́oknél 10%.

DIGI átjátszó állomás

A PVB elnöki összefoglaló: A képvisel´́o
testület eddig négy alkalommal tárgyalta
a DIGI Távközlési Kft. területhasználatá-
val kapcsolatos kéréseket. A 2017. decem-
beri ülésen foglalkozott a testület el´́oször
a kérelemmel, tehát a szerz´́odés aláírása
el´́ott több mint fél évvel. A 2018. januári
ülésen kijelölésre került az a 150 m2-es
terület, amelyet a távközlési torony részé-
re adna bérbe az önkormányzat. A februári

ülésen tárgyalta ismét a képvisel´́o-testület
az akkor már benyújtott szerz´́odés-terve-
zetet. Akkor ez a tervezet levételre került
a napirendr´́ol, mondván, hogy adatokat
kell beszerezni a torony sugárzási viszo-
nyairól. Ez megtörtént. A történet követ-
kez´́o állomása június 29-e volt, amikor a
képvisel´́o-testület elé lett terjesztve a pol-
gármester úr által már aláírt szerz´́odés a
DIGI Kft-vel. Tehát ez több mint fél éves
történet. A napokban lakossági tiltakozó
ívek kerültek leadásra a Polgármesteri Hi-
vatalban.

Néhány tény még ezzel a dologgal
kapcsolatban: szakvéleményt az EMF-
LAB M´́uszaki Kft. laboratóriuma adta ki,
2018. márciusában. Ez mindenben azt tá-
masztja alá, hogy a megfelel´́o rendeletek-
ben foglalt határértékeket a telepíteni kí-
vánt torony nem lépi túl, mindenben meg-
felel az el´́oírásoknak. A torony tehát biz-
tonságosnak tekinthet´́o. A felszerelt an-
tennák sugárzása az antennák melletti,
alatti és mögötti térben az egészségügyi
rendeletben meghatározott el´́oírásoknak
megfelelnek, ezért egészségkárosító hatá-
sa nincs. Kapott a polgármester ilyen
szakvéleményt, ezek után írta alá a bérleti
szerz´́odést.

Bizottsági ülésen ezzel a napirenddel
kapcsolatban hosszabb vita zajlott. Egyik
bizottsági tag elmondta, hogy ami a pol-
gármester el´́oterjesztésében szerepel, elég
egyértelm´́uen le van írva, hogy hányszor
tárgyalta ezt a testület. A téma felmerülése
után még fél év telt el, mire a döntés meg-
született. A testület több esetben is nyílt
ülésen tárgyalta, amelyen mindenki részt
vehetett volna. Azért lett végül is elha-
lasztva a döntés, hogy a májusi lakossági
fórumon a lakosság is véleményt nyilvá-
níthasson. A téma felmerült a lakossági
fórumon is, senkinek nem volt ezzel kap-
csolatosan véleménye, holott a témák kö-
zött szerepelt. A testületi ülésekr´́ol szóló
tudósításokban a Hangadó mindig tartal-
mazta a tárgyalás tényét és állását. A pol-
gármester mindezek után írta alá a megál-
lapodást. A június 29-i ülésen utólagos jó-
váhagyásra lett beterjesztve.

Ami nagyon fontos, hogy a testület
csak területet adott. A megvalósításhoz a
törvény igen szigorú és részletes feltétele-
ket tartalmaz. Az  engedélyezés és a biz-
tonságos m´́uködés biztosítása az engedé-
lyez´́o hatóság jogköre. Javaslat hangzott
el, hogy az aláírásokat az eljáró hatóság-
nak kell megküldeni mérlegelésre.

Következ´́o hozzászólásban elhang-
zott, hogy sajnálatos, hogy idáig jutott a
helyzet, hiszen a testület már 2017-ben is
tárgyalta ezt a témát, azóta még legalább
3 alkalommal. Érdekesnek tartja, hogy
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most, a szerz´́odés aláírását követ´́oen van
aláírásgy´́ujtés. A hozzászóló azt javasolta,
hogy a polgármester úr tárgyaljon a Kft-
vel, és lehet´́oleg jussanak egy közösen el-
fogadható eredményre.

A bizottsági ülésen megjelent az a rét-
sági lakos is, aki kezdeményez´́oje volt en-
nek az aláírásgy´́ujtésnek. Meger´́osítette a
tiltakozó levélben foglaltakat, hogy to-
vábbra is tiltakoznak a torony ellen. Azt
mondta, hogy a testület akkor rendezte a
lakossági fórumot, amikor már el volt fo-
gadva a szerz´́odés. Ez természetesen nem
igaz, és ez a téves információ pontosításra
került a PVB ülésen is, hiszen a lakossági
fórum 2018. május 8-án volt, a szerz´́odés
véglegesítése pedig június 29-én. Az alá-
írók szerint az elektromágneses sugárzás
káros lehet, és azt kérik, hogy a szerz´́odés
mindenképpen kerüljön felbontásra.

Jegyz´́o úr is hozzászólt a bizottsági vi-
tában, annak idején ´́o is azt javasolta,
hogy halasszuk el a döntést, várjuk meg a
lakossági fórumot. Ez így is történt. Sze-
rinte szokásos magyar módi, hogy amikor
mindenki elfogadta, aláírta, utána van a
reklamálás.

Másik hozzászólásban elhangzott, hogy
egyszer´́uen arról van szó, hogy a cég telepí-
teni akar egy korszer´́u eszközt, amivel ol-
csóbb, jobb és többet nyújtó szolgáltatást tud-
na adni a városnak. Más helyeken kiköveteli
a lakosság, hogy legyen átjátszójuk. El-
mondta a hozzászóló, hogy a Hangadó min-
den alkalommal tudósított a tárgyalásokról,
és az ülések videófelvétele is elérhet´́o.

Ezeket más hozzászólók ugyancsak
meger´́osítették. A kérdésre, hogy van-e
káros hatása, az a válasz, hogy a szakvé-
lemény alapján egyértelm´́u: nincs. Az ag-
gályokat mindenki megérti, de egy közép-
feszültség´́u légvezeték esetében ugyan-
ilyen aggályok merülhetnek fel. Rétság-
nak a legnagyobb szennyez´́oje semmikép-
pen nem a mobil torony lenne, hanem a
2-es f´́oút. Ott valóban van egész-
ségkárosító hatás a légszennyezettséggel
és a zajterheléssel.

Az aláírt szerz´́odés csak akkor bontha-
tó fel, ha mind a két fél ehhez hozzájárul.
Tehát a szerz´́odés felbontása csak közös
megegyezéssel lehetséges. Ezt a PTK is
kimondja. Egyoldalúan felbontani a szer-
z´́odést jogilag lehetetlen. Itt is az a javas-
lat hangzott el, hogy a polgármestert bíz-
zuk meg azzal, hogy vegye fel a kapcso-
latot a Kft-vel, és  kezdeményezze a szer-
z´́odés felbontását.

Megkerestük az önkormányzat ügy-
védjét is ebben az ügyben, aki leírta, hogy
a bérleti szerz´́odés felbontása csak és ki-
zárólag tárgyalásos úton, közös megegye-
zéssel lehetséges.

Van még egy érdekes vélemény,
hogy a tudománynak mi az álláspontja
err´́ol a kérdésr´́ol. Az MTA Szegedi Bio-
lógiai Kutatóközpont f ´́oigazgatója a kö-
vetkez´́oket írta le: “Nagyon alaposan
megvizsgálták a problematikát, de eddig
semmiféle rákot okozó hatást nem mu-
tattak ki a telefontornyok vonatkozásá-
ban, ezért a világon sehol sincs betiltva
a mobiltelefon sem. Konkrétan: egy ház-
ra szerelt átjátszó vagy egy telefonto-
rony veszélyes-e, arra a választ nagyon
egyszer´́u megadni: ha a fülünkhöz tar-
tott telefon nem veszélyes,  akkor a ház-
tet´́ore szerelt, vagy az utca végében fel-
állított torony még kevésbé az. Tehát
sokkal veszélyesebb a mobiltelefon,
mint a torony tetején lév´́o átjátszó adó.
Amennyiben bárki bárhol kimutatta vol-
na az ellenkez´́ojét, a mobiltelefon már
réges-régen be lenne tiltva. Ha egyálta-
lán veszélyes a mikrohullámú sugárzás,
akkor a mobiltelefon maga ezerszer ve-
szélyesebb, mint az átjátszók.” Ez tehát
a tudományos vélemény.

Az aláírást kezdeményez´́o elmondta,
hogy az aggályaik továbbra is fennállnak,
és kéri a testületet a megállapodás felbon-
tására. A cégnek sem szerencsés, ha lakos-
sági tiltakozó akciók történnek. Volt már
példa más településen, hogy elálltak a to-
rony felépítését´́ol. A 800.000 Ft-os éves
bevétel nem olyan jelent´́os, amit nem tud-
nánk nélkülözni. A bizottsági összefoglaló
végeztével elhangzott, hogy jobb lett vol-
na a tárgyalások korábbi szakaszában je-
lezni az észrevételt, nem most, amikor a
szerz´́odés már aláírásra került.

A testületi ülésen tulajdonképpen
ugyanezek az érvek vet´́odtek fel. Többen
ismét a tárgyalásos rendezés mellett érvel-
tek. A meghozott határozat azt tartalmaz-
za, hogy a polgármester kezdeményezzen
tárgyalást a DIGI Kft.-vel a megállapodás
felbontása érdekében.

A témának tehát mindenképpen lesz
folytatása.

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

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

munkavégzés, korrekt árakon!

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:

 2018. szeptember 13., 27. csütörtök
 2018. október 11., 25. csütörtök

Továbbiakban minden 2. héten csütörtö-
kön. Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a
továbbiakban a szelektív hulladékgy´́ujt´́o
szigeteken - üvegen kívül - semmilyen
más hulladék nem helyezhet´́o el. 

Figyelem!

A szelektív hulladékgy´́ujt´́o szigetekb´́ol
a jöv´́oben csak a József Attila utca (nap-
közi konyha udvar), illetve a Szér´́uskert
utcai üzemel! 

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

Zöld hulladék elszállítás

Szeptember-október hónapban

A Zöld Híd Régió Kft-t´́ol kapott informá-
ciók alapján ezúton tájékoztatjuk a rétsági
lakosokat a zöldhulladék gy´́ujtéssel kap-
csolatban az alábbi fontos adatokról. 
Tisztelt Rétsági Lakosok!

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
növények és azok részei, gallyak, ágak
maximum 60 mm vastagságig sorolható-
ak. A zsákokat 40 Ft + Áfa áron vásárol-
hatják meg 2651 Rétság, Rákóczi út 29.
Paletta Trade Kft. (Sipos bolt).

Egy szállítási nap alkalmával maximum
10 db zöldhulladékot tartalmazó zsák helyez-
het´́o ki ingatlanonként! Társaságunk kizáró-
lag az ebben a zsákban kihelyezett zöldhulla-
dékot szállítja el. 2018. évi zöldhulladék
gy´́ujtési rend tervezett id´́opontjai április 5-t´́ol
minden páros héten csütörtökön. Tehát:

2018. szeptember 6., 20. csütörtök
2018. október 4., 18. csütörtök
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Anna bál
A Hunyadi János Nyugállományúak
Klubja már több éve nyár közepén is
tart összejövetelt a m´́uvel´́odési központ

aulájában. Ilyenkor a sok komoly prog-
ram helyett kicsit báloznak, és köszön-
tik a névnapjukat ünnepl´́oket.

Rétsági Roma nap
Rétságon a Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat már több éve ´́osz közeledtével
megrendezi a Roma nap cím´́u rendezvé-
nyét. A Nagyparkoló téren feállított sza-
badtéri színpad volt a helyszíne az ese-
ménynek.

A délután 3-ra hirdetett fesztivál prog-
ramja némileg átalakult, tekintettel arra,
hogy a meghívott “sztárvendég” fellép´́ok
lemondták a vendégjátékot. Így a 100 tagú
cigányzenekar m´́uvészeir´́ol, valamint An-

na és Radics Attila fellépésér´́ol le kellett
mondani a közönségnek. 

Els´́oként a Tereskei Roma Tánccsoport
lépett színpadra, ´́Oket a Diósjen´́oi Roma
Tánccsoport követte, és a tereskeiekkel
közös fellépésük még újabb színeket mu-
tatott meg. A rétsági ´́Oszirózsa táncegyüt-
tes erre az alkalomra színes jelmezes ci-
gánytáncot mutatott be, mint mindig most
is igen nagy sikerrel. Majd a helyben na-
gyon jól ismert Horváth Ferenc (Pocso) és

zenekara adott koncertet. Már itt elindult
a báli hangulat, akik nem birták ülve él-
vezni a ritmust, bizony táncra perdültek.
Az est befejez´́o fellép´́oi a Nosztalgia Duó
volt egy énekesn´́ovel kiegészítve, akik az
ismert slágereket el´́oadva muzsikáltak az ut-
cabálhoz. Ahogy bealkonyodott egyre töb-
ben kapcsolódtak a színpad el´́otti táncba.

Az esti program kezdetén Hangyási
Jen´́oné köszöntötte a megjelenteket, majd
az alkalomhoz “hangolt” m´́usorösszállítás
következett. Az ´́Oszirózsa tánccsoport Pa-
lotás tánca után a klubtagok fellépésével,
illetve meghívott szerepl´́okkel folytató-
dott a program. A vendégek ezennel a
Horpácsi Népdalkör tagjai voltak.

Majd az “Egy szál virág nem nagy do-
log” cím´́u sláger elhangzásával és virág-
gal köszöntötték a jelenlév´́o Annákat. 

Ez a közösség már évek óta megválaszt-
ja tagjai közül az Anna-bál szépét, azok kö-
zül, akik önként jelentkeznek. Ebben az év-
ben 5 f´́o kérte el a szavázáshoz szükséges
sorszámot, hiszen a bálkirályn´́o kiválasztása
kizárólag a jelenlév´́ok szavazati alapján tör-
ténik. Gondolom jobban esett a latba aki
jelmezt is választott ehhez a fellépéshez.
Bemutatkozójuk után folytatódott a tánc, és
a pontgy´́ujtés, majd az est el´́orehaladtával
megtörtént az eredményhirdetés is.
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Gombócban a legjobb
Kétbodonyban minden évben augusz-
tus utolsó hétvégéjén rendezik a Szilva-
szombat címmel megjelölt falunapot,
amelyre a környék településeit is meg-
hívják. Ebben az évben 16. alkalommal
került megrendezésre.

Több éve már, hogy a Kerepl´́o Nép-
tánc Egyesület és a Zúgófa Néptánccso-
port tagjainak aktív részvételével a rétsá-
giak is felütik sátrukat, konyhájukat. Je-
lentkez´́o persze b´́oven van, egy egész ut-
cát alakít ki a szok-sok stand. A mieink
népviselettel, hagyomány´́orz´́o diszitéssel

felépített sátra messzir´́ol felismerhet´́o, és
van is érdekl´́od´́o b´́oven. Az egyik f´́o prog-
ram, hogy valamilyen konyhai remeket ál-
lítsanak el´́o, hogy megmérettetésen ha-
sonlítsa össze a szakért´́o zs´́uri a finomabb-
nál finomabb étkeket. A rétságiak az el´́oz´́o
években is szép elismerésekkel, okleve-
lekkel tértek haza.

A sikerszériának nincs vége. Szorgos
kezek gyúrták a tésztát, hozzáért´́o
aránnyal alakították a gombócok anyaga-
it, és készítették el a szilvásgombócot. 

A rétságiak gombócánál idén sem volt

Kiállításmegnyitó a Fotográfia Napján
Augusztus 29. a Magyar Fotográfia
Napja. 1840-ben, ezen a napon készült
nyilvánosság el´́ott egy fényérzékenyí-
tett lemezre fényképfelvétel Magyar-
országon. Ezen a napon szerte az or-
szágban a fotozáshoz kapcsolódó
programokkal emlékeznek erre az év-
fordulóra. 

Fazekas Péter tárlatának megnyitójára
invitáltak a m´́uvel´́odési központ galériájá-
ba. A falakon több mint 50, többségében

színes, nagyméret´́u kép fogadta az ünnepi
alkalomra érkezett látogatókat.

A rendez´́o intézmény nevében Kele-
men Ágnes köszöntötte a megjelenteket,
majd ifj. Majnik László énekszóval, gitár-
muzsikával tette emelkedettebbé a hangu-
latot. Köszönt´́ot Zakkar Sándor mondott.
Majd egy meglepetés következett. Bella
Izabella dalszövegíró, énekes erre az alka-
lomra írt saját versét olvasta fel. Újabb
gitármuzsika után köszöntötték az alkotót,

a közrem´́uköd´́oket, és a közönség birtok-
ba vette a termet, végigszemlélve a fotós
által eléjük táruló világot.

Fazekas Péter fiatal fotós, és e techni-
kai és m´́uvészeti ággal nem régen ismer-
kedett meg. Az eltelt alig több mint 2 év
alatt alakította ki stílusát, és láthatóan
mesterfokon kezelve a kamerát tud kifeje-
z´́o képeket létrehozni. Tehetséges alkotó.
Munkáihoz ezennel is gratulálunk.

A kiállítás szeptember 22-ig tekinthet´́o
meg a m´́uvel´́odési központ nyitvatartási
idejében. 

finomabb. Pecsétes oklevél bizonyítja hát,
hogy a legfinomabb, az els´́o helyezett
gombócot a rétságiak alkották meg. Csa-
patmunkában, ahogy az lenni szokott. De
nem csak gombócban voltak jók. Lekvár-
f´́ozésben is jeleskedtek,  a 2. helyet érte el
a csapat szilvalekvárja.

 Biztosak vagyunk benne, hogy jöv´́ore
újra remekelnek a mieink. No nem csak a
konyhában, hanem táncukkal a színpadon
is sikert arattak a reggelt´́ol estig tartó sok-
sok fellép´́ot felsorakoztató programban.
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Rétsági kalauz

Programajánló
Szeptember hónapban

a m´́uvel´́odési központ aulájában
Kiállítás a #életem
cím´́u rajzpályázatra érkezett alkotásokból

Szeptember 22-ig megtekinthet´́o
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Fazekas Péter - Kezdet
cím´́u fotókiállítása

Szeptember 2. vasárnap, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Hit gyülekezet
Zenés evangelizációs összejövetele,
melyre szeretettel meghívják!

Szeptember 8. szombat, 8.30-11.30 óráig
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Bababörze
Megunt, kin´́ott, feleslegessé vált baba
és gyermekholmik, cip´́ok, játékok, ba-
bafelszerelések börzéje. Információ,
asztalfoglalás:06-30/4619559

Szeptember 15. szombat 15 órakor
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Nyugat-nógrádi Kistérségi 
Nyugdíjas Találkozó

Szeptember 22. szombat, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Búcsút int az ´́osz a nyárnak...
Nóta- és operettest
Gy´́ori Szabó Józsefre emlékezve...
Fellépnek: Buváry Lívia, 
B. Tóth Magda, Kolostyák Gyula. 
Kísér a HAKME Cigányzenekar Kuti
Róbert prímás vezetésével
Belép´́odíj: 500 Ft
Szeretettel várjuk a kedves nótakedvel´́oket!

Szeptember 29. szombat, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Pusztai Ferenc
Gyökérszobrok és faragások
cím´́u kiállításának megnyitója
A tárlatot megnyitja: Zolnyánszky Zsolt
Beszédet mond: Sztancsik József Dodo
Közrem´́uködnek: Szöll´́osi Tamás és
Gámentzy Eduárd - ének, gitár,
Szájbely Zsolt - vers
Megtekinthet´́o: 2018. november 5-ig.

El´́ozetes
Október 1. és 7. között

a könyvtár olvasó részlegében
Programok, foglalkozások
az Országos Könyvtári Napok alkal-
mából

Október 5. péntek, 10.00 órától
a m´́uvel´́odési központ el´́otti emléktáblánál
Megemlékezés aradi vértanúkról

Október 13. szombat, 14.00 órától
Szüreti felvonulás és mulatság

Október 18. csütörtök, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Pesti M´́uvész Színház bemutatja:
Egy csók és más semmi
- operett két felvonásban - 
“Dr. Sáfrány ügyvéd legszívesebben vá-
lóperes ügyeket vállal: ügyfelei f´́oleg te-
het´́os asszonyok, akik vagy válni akarnak,
vagy pont ellenkez´́oleg, nem akarnak vál-
ni. Az ügyvéd bármire kész egy jó perért,
szenvedéllyel ´́uzi szakmáját - ha már ´́o
maga nem válhat el a feleségét´́ol, leg-
alább mások szabadulhassanak a házas-
ságuktól. Feleségének barátn´́oje, a fiatal
és roppant csinos Annie felkeresi dr. Sáf-
rányt, ám az ´́o ügye egészen elképeszt´́o, s
az indok és a bizonyítékok egy igen külö-
nös válópert sejtetnek. Sáfrányéknál
azonban nemcsak a kliensek, hanem a
háziak magánélete is viharos: a cseléd-
jüknek kisbabája született, de az apa ki-
létét a lány nem hajlandó elárulni. Az
ügyvéd hosszas faggatását egyre nehe-
zebben t´́uri, ezért végül a telefonkönyv-
ben keres apajelöltet, noha az igazi apa
egészen közel van. A válóperek és az
apasági kereset, a családi és más csalá-
dok életének bonyodalmai fergeteges
vígjátékká dagadnak, mindenkinek akad
párja és a gyereknek új papája - vagy
inkább mamája? A kulcs az ismeretlen
Sch´́on Tóni kezében van.”
Annie - Fogarassy Bernadett
Sándor - Egyházi Géza
Dr. Sárkány - Straub Dezs´́o
Sch´́on Tóni - Szabó Zsuzsa
Péter - Straub Péter
Rozi - Oszter Alexandra
Kulhanek elnök - Bodrogi Attila
Robicsek - Benedek Gyula
Robicsekné - Sáfár Anikó
Zöldhelyiné - Ullmann Kriszta
Belép´́odíj: 2.200 Ft

Október 20. szombat
a m´́uvel´́odési központban
Id´́osek és Véradók Napja

Október 23. kedd, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Megemlékezés
nemzeti ünnepünk alakalmából

Október 25. csütörtök, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes
Örökség cím´́u m´́usora
Belép´́odíj: 2.200 Ft

Október 28. vasárnap
Mindszenty Emléknap

Október 31. szerda
Tökfaragás

rtv.retsag.net

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

2018. szeptemberi m´́usor

Szeptember 25. kedd 18:00 
Híradó - hírek - tudósítsok

Szeptember 25. kedd 21:00; 
Szeptember 26-27.  szerda-cs´́otörtök 

18:00 és 21:00; 
Szeptember  29-30.  szombat-vasárnap

10:00 és 16:00
Híradó ismétlés

Szeptember 28. péntek 15.00
Él´́o közvetítés a
Képvisel´́o-testület ülésér´́ol

Nézze a Rétsági Televízió adását az
RKSZ Digitális sávjában. Vételi para-
méterek: Frekvencia: 212,5 Mhz, Symbol
rate: 5175 SR, Moduláció: 256 QAM

A Hiradó régebbi adásai megtalálhatók a
www.facebook.hu/retsagtv címen

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Kedd:
Kerepl´́o Gyermek Néptánc Együttes. 15.30-

17.00-ig; Vezeti: Simon Katalin.
Gyermek balett. 16.45-17.45-ig; Vezeti:

Jalits Eszter.
Népi ének. 17.00-17.30-ig; Vezeti: Simon

Katalin.
Csillagvirág Néptánc Együttes. 17.30-

19.00-ig; Vezeti: Simon Katalin.
Szerda:
Kerepl´́o Néptánc Együttes. 15.15-17.00-ig;

Vezeti: Simon Katalin.
Alakformáló n´́oi torna. 18.30-19.30-ig;

Vezeti: Béke Viktória.
Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport. 14.00-15.00-ig;

Vezeti: Putyer Gyuláné.
T´́uzzománc szakkör. 17.00-19.00-ig; Ve-

zeti: F. Nógrády Ildikó.
Péntek:
Kerepl´́o Ifjúsági Néptánc Együttes. 17.30-

19.00-ig; Vezeti: Simon Katalin.
Zúgófa Néptánc Együttes. 19.00-20.30-ig;

Vezeti: Simon Katalin.
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Programok az EFI-ben
A Rétsági Járóbeteg Szakellátó épületé-
ben m´́uködik az Egészségfejleszt´́o Iroda,
amely rendszeresen kínál egészségmeg-
´́orz´́o programokat. Alább közzétesszük a
július hónapi rendezvényeket, amelyek
szabadon látogathatók, a részvétel ingye-
nes. Tekintettel arra, hogy a teremadottsá-
gok korlátozottak, ezek az események
népszer´́uek, sokan igénybe veszik, el´́oze-
tes bejelentkezés szükséges: 35/550-582
telefonszámon, személyesen az EFI irodá-
ban vagy efi@retsagrendelo.hu.

Családi sportnap Szeptember 15-
én szombaton 10.00 órától a Taka-
rék utcai KRESZ parban és kör-
nyékén.
Gerinctorna: Szeptember 5., 12.,
19., 26., szerda 18.15 órakor

Étrendi szaktanácsadás: Szeptem-
ber 13. csütörtök 16.00 órakor
Egészséges táplálkozás bemutató:
Szeptember 13. csütörtök 16.30 óra-
kor
Szív és érrendszeri betegklub:
Szeptember 13. csütörtök 16.00 órakor
Jóga: Szeptember 18., 25. kedd
18.00 órakor
Egyéni gyógytorna tanácsadás:
Szeptember 20. csütörtök 13.00 órakor
Cukorbeteg Klub: Szeptember 26.
szerda 14.00 órakor

A programokról további
részletek és az iroda egyéb
szolgáltatásairól informá-
ció a http://efi.retsagrende-
lo.hu honlapon.

Felhívás
Az ´́oszi kerti munkákkal összefüggésben
felhívjuk a tisztelt Ingatlantulajdonosok
(használók) figyelmét a 19/2013. (XI.26.)
rendelet a közösségi együttélés alapvet´́o
szabályairól, valamint ezek elmulasztá-
sa, megszegése jogkövetkezményeir´́ol
szóló helyi rendeletben, a kerti hulladékok
égetésével kapcsolatos el´́oírások betartá-
sára. 

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

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

kicsinyítéssel, nagyítással.
A/4 oldal 30 Ft. A/3 oldal 60 Ft.

45 éves középiskolai találkozó
Városunkban valaha m´́uködött egy gimnázi-
um, bár akkor még csak nagyközségként je-
gyezték. Legendás hangulattal, tanárokkal,
sok-sok élménnyel. Az itt végzett diákok
szétszóródtak az ország különböz´́o tájaira. Jó
dolog találkozni az ifjúkori barátokkal, diák-
társakkal, így hát megszervezték az érettségi
után 45 esztend´́ore összejövetelüket.

Az 1973-ban végzett 4A osztály 5 éve
már tartott hasonló programot, és akkor el-
határozták, hogy egy id´́o múltán újra meg-
ismétlik ezt a találkozót. Ahogy az lenni
szokott, a gyülekezés, az egymásraismerés
örömét szinte elejét´́ol követték a közös él-
mények felelevenítése, mely a nap folyamát
szüntelenül el´́okerül´́o történetekkel színezte

a program spontán részét.
Az iskola falán lév´́o tábla el´́ott jött

össze a csapat, amikor a nagy többség
megérkezett. Mocsári Gergely egykori ta-
nár és Kaári Sándor a korabeli igazgató
mondott rövid köszönt´́ot, majd az osztály
koszorúját elhelyezték az emléktáblánál.

Elfoglalva az egyik termet, azt láthat-
tuk, hogy igencsak nagy létszámú volt a
valaha egy csoport. Majd az ilyenkor szo-
kásos forgatókönyv következett. Egyéni
beszámolók, kivel mi történt az elmúlt
évek alatt, hol és hogyan él. Elköszönve
az osztályteremt´́ol egy helyi étteremben
folytatódott a program ahol egy kellemes
vacsora mellett tulajdonképpen ugyanar-

Felhívás
Zajos tevékenységekkel kapcsolatban

Felhívjuk a rétsági lakosok figyelmét az
önkormányzat 19/2013 számú rendeleté-
ben foglaltakra, a zajkeltéssel járó tevé-
kenységek végzésével kapcsolatban.

14.§ (1) Tilos jelent´́os zajt kelt´́o mun-
kák, például f´́unyírás, f´́urészelés, épít´́oipa-
ri munkák stb. végzése hétköznap este 21
órától, másnap reggel 7 óráig. Vasárnap és
ünnepnapokon a jelent´́os zajt kelt´́o mun-
kákat csak reggel 9 óra és este 19 óra
között lehet végezni. Fenti korlátozások
alól kivételek az azonnali hibaelhárítást
igényl´́o munkák és a hóeltakarítás.

A teljes rendelet megtalálható a
www.retsag.hu honlapon

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. 

Sport
Megyei II. osztály feln´́ott - nyugat - 2018/2019. ´́oszi évad mérk´́ozései

1. Forduló 2018.08.18 Szombat 17:00 Rétság VSE - Mohora SE
2. Forduló 2018.08.25 Szombat 17:00 Magyargéc SE - Rétság VSE
3. Forduló 2018.09.01 Szombat 16:00 Rétság VSE - Bánk SE
4. Forduló 2018.09.09 Vasárnap 16:00 Szabadnap - Rétság VSE
5. Forduló 2018.09.15 Szombat 16:00 Rétság VSE - Nógrádsáp SE
6. Forduló 2018.09.22 Szombat 16:00 Diósjen´́o SE - Rétság VSE
7. Forduló 2018.09.29 Szombat 16:00 Rétság VSE - Szügy SE
8. Forduló 2018.10.06 Szombat 15:00 Rétság VSE - Szendehely FC
9. Forduló 2018.10.14 Vasárnap 15:00 Varsány SE - Rétság VSE
10. Forduló 2018.10.20 Szombat 15:00 Rétság VSE - ´́Orhalom SE
11. Forduló 2018.10.28 Vasárnap 13:30 N´́otincs SE - Rétság VSE
12. Forduló 2018.11.03 Szombat 13:30 Rétság VSE - Szent Imre DSE Bgyarmat
13. Forduló 2018.11.11 Vasárnap 13:30 Nagyoroszi Hbb SE - Rétság VSE

Apróhirdetés
Termel´́oi méz eladó! Kotroczó Balázs,
Rétság, Mez´́o út 4. Telefonszám: 06-35-
350-282, 06-20-4282-480

Rétság Pusztaszántón zöldövezetben
összközm´́uves építési telkek eladók. To-
vábbi infó: www.szondy.eu/ingatlanok

Proficiency Master angol ill. Dante Alig-
hieri olasz, mint idegen nyelv fels´́ofokú
nyelvvizsgával és 10 év külföldi diplomá-
ciai tapasztalattal angol és olasz nyelvi
órákat adok. Nyelvvizsga felkészítést és
beszédközpontú órákat személyre szab-
va kínálok.  Érdekl´́odni: Gresina Szilvia
+36/ 30/4514063 gresina.szilvia@t-onli-
ne.hu

Tájékoztató
Ezennel tájékoztatjuk Tisztelt Olvasó-
inkat, hogy a HANGADÓ követlez´́o
számának megjelenése októberber 5-
én várható. Az elektronikus változat
október 4-én elérhet´́o lesz.

Legyen a munkatársunk!
Tisztelt Olvasóink! 
Újságunkat színesítend´́o azt szeretnénk,
ha minél többen vállalkoznának arra,
hogy kisebb-nagyobb írásaikkal jelent-
keznének a Hangadó hasábjain. 

A szerkesztés során egyetlen rendez´́o-
elvet tartunk fontosnak magunk számára,

mégpedig azt, hogy az írások Rétságról
szóljanak, az itt él´́ok számára íródjanak.
Tájékoztatásul közöljük: lapzárta minden
hónap 20-án. Ha tehát kedvet érez arra,
hogy egy-egy téma megírásával gazdagít-
sa a Hangadó számait, ragadjon tollat!
      Legyen a munkatársunk!
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