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Mint mindenütt az országban, szeptember
els´́o munkanapján, 3-án Rétságon is meg-
szólaltak az iskolacseng´́ok. Elkezd´́odött a
2018-19-es tanév. Ezennel - a bizonytalan
idájárásra tekintettel - nem az oktatási in-
tézmény udvarán sorakoztak fel a tanulók,
hanem a tornateremben.

Els´́o sorokban az óvodából most iskolába
lép´́o kisdiákok álltak, mögöttük még a szül´́ok
izgultak velük. De erre ezen túl nem lesz szük-
ség, mert az iskola a tanulmányi id´́oben átveszi
mindazt a feladatot, ami az itt tartózkodásuk
idejére esik.

A Himnusz elhangzása után két tanuló ver-
sével köszöntötték az els´́osöket, majd Heged´́us
Ferenc polgármester mondott köszöntót. Ez-
után Nagyháziné Bacsa Mónika iskolaigazgató
tartott beszédet, közben virággal köszöntötte
az els´́o osztályok osztályf´́onökeit, és az újon-
nan érkezett kollégákat.

Több lényeges információ is kiemelésre
érdemes az intézményvezet´́o beszédéb´́ol. Ta-
lán a legfontosabb, hogy bejelentette: szep-
tember elején kezd´́odik az intézmény és a
tornaterem felújítása, amelyre a KLIK 150
millió forintot nyert pályázaton. A munkála-
tok a tantermek elektromos hálozatának -
majd ezt követ´́o helyreállítással és festéssel -
kezd´́odnek, de rövidesen sor kerül a tornate-
rem felújítására is. Ennek során önálló ka-
zánházat kap, kicserélésre kerülnek a nyílá-
szárók is. A tantermi munkák idejére az ép-
pen munka alatt lév´́o osztályok tanulóit má-
sik tanteremben helyezik el. E miatt az ´́oszi
szünet is hosszabb lesz, de a tanított napok
számát be kell majd pótolni.

Újabb szavalat és a Szózat után tanulók és
pedagógusok elvonultak az osztálytermekbe,
és megkezd´́odött a munka. A 2018-19-es tanév
kezdetét vette. 
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Városházi tudósítások

Munkaterv szerinti ülését szeptember
28-án tartotta a képvisel´́o-testület. Az
Egyebek téma mellett 20 napirendet
tárgyaltak, és két témában zárt ülésen
hoztak döntést. Az ülésen a testületb´́ol
5 f´́o vett részt. Ahol külön nem jelezzük,
a szavazások 5 igennel, egyhangúak
voltak.

Els´́oként a bels´́o ellen´́ori tervékeny-
ségre kiírt pályázat elbírálásáról dön-
töttek. Az ajánlatkérésre három pályá-
zat érkezett, amelyek árban és egyéb
tartalomban elég nagy eltérést
mutattak. A testület a Danubius
Expert Audit Kft. ajánlatát fo-
gadta el. A váci székhely´́u cég
árban és tartalomban a legked-
vez´́obb ajánlatot adta.
A Mindszenty emlékm´́u kör-
nyékének rendezése már több
alkalommal szerepelt a testület el´́ott. A
módosított terveket az el´́oz´́o ülésen fo-
gadták el a képvisel´́ok, ennek alapján
történt 3 cégt´́ol ajánlatkérés. A beérke-
zett kivitelez´́oi ajánlatokat a PVB ülé-
sen bontották fel. Itt szerz´́odés-terve-
zettel való kiegészítést is kértek. Fon-
tos szempont volt, hogy az október vé-
gi emléknapra lehet´́oleg készen legyen
a szoborcsoport környékének rendezé-
se. Végül a legjobb ajánlatot a Váci
Útépít´́o Kft. adta, 4.1 millió értékben. A
cég vállalta a tervezett határid´́ore való
kivitelezést. A szoborcsoport környéké-
nek rendezését a tervek és a legjobb ki-
vitelez´́o ajánlata alapján 4 képvisel´́o
szavazta meg, egy nem szavazat mellett.
A köztemet´́o rendezésével kapcsolat-
ban is többször tárgyalt már a testület.
Ennek kapcsán már elkészült a terület
délkeleti oldalán a kerítés, illetve szin-
tén saját kivitelezésben egy kiegészít´́o
járda a középs´́o lépcs´́o szilárd burko-
laton való megközelíthet´́osége érdeké-
ben. A fejlesztés els´́o ütemének módo-
sított terveit az el´́oz´́o ülésen fogadta el
a testület. A jelenlegi temet´́o északke-
leti részén lév´́o erd´́os, gazos terület ki-
takarítására kerül sor, ezáltal új sírhe-
lyek  kijelölésére lesz lehet´́oség. Ezzel
együtt megoldódik ezen a területen
megfelel´́o szilárdságú kerítés megépí-
tésével a vadak távoltartása is a kegye-
leti területt´́ol. Erre a feladatra is 3
ajánlat került bekérésre. Két ajánlat ér-
kezett, végül  a Képvisel´́o-testület a
legolcsóbb ajánlatot, a Laclett Kft.
bruttó 16.758.920 Ft összeg´́u árajánla-
tát fogadta el. Ugyanitt szerepelt Ko-
vács Miklós m´́uszaki ellen´́orként való

kijelölése is. A fejlesztés ezen ütemé-
nek megvalósítását a fentiek alapján 4
képvisel´́o szavazta meg, 1 nem szavazat
mellett. Egyben a szerz´́odések megköté-
sével megbízta a polgármestert.
Évente visszatér´́o téma a szennyvíz-
víziközm´́u gördül´́o fejlesztési tervr´́ol
szóló el´́oterjesztés. A közm´́u az önkor-
mányzat tulajdona, de a DMRV üze-
melteti. A 2019-2033. évre vonatkozó
tervet a testület azzal fogadta el, hogy
a fejlesztésekre a m´́uködési bevétel

fordítható, a város számára
plusz kiadást nem jelenthet.
Dr. Szájbely Ern´́o nyújtott be
el´́oterjesztést b´́ordaganatokat
érint´́o sz´́ur´́ovizsgálatok indítá-
sával kapcsolatban. Mint a
PVB összefoglalóban is el-
mondta, pl. a melanoma egy

igen veszélyes, alattomos b´́ordaganat,
ami kifejlett állapotban már nehezen,
vagy egyáltalán  nem gyógyítható, ko-
rán ad áttéteket. Ugyanakkor a rend-
szeres sz´́ur´́ovizsgálatokkal megel´́oz-
het´́o a baj. A sz´́urés során más, veszé-
lyes b´́ordaganatok is diagnosztizálha-
tók. A sz´́ur´́ovizsgálatok elvégzésére
érkezett javaslat szerint Dr. Ruzsa
László Sándorné Dr. Eisler Anikó
egyéni vállalkozó b´́orgyógyász szak-
orvossal kerül sor szerz´́odés megköté-
sére. A havi egy alkalommal tartott
sz´́uréseken a rétsági állampolgárok
díjmentesen vehetnek részt, tekintettel
arra, hogy ezt a kezdeményezést a vá-
ros egyedül finanszírozza, évi 720
ezer Ft-al. A vitában elhangzott, hogy
ha más település is akar hasonlót szer-
vezni, erre megfelel´́o támogatási szer-
z´́odéssel, a sz´́urést végz´́o szakorvos
kapacitásának függvényében van lehe-
t´́oség. A mostani szerz´́odéssel csak a
helyi lakosság sz´́urésére van lehet´́oség.
A más településeken él´́ok számára ter-
mészetesen továbbra is rendelkezésre áll
a hetente megtartott b´́orgyógyászati
szakrendelés, ahol bármilyen b´́orgyó-
gyászati panasszal változatlanul térítés-
mentesen foglalkoznak. Az is elhangzott
hogy a rétsági lakosok számára biztosí-
tott sz´́ur´́ovizsgálati lehet´́oség folyama-
tosan biztosítva lesz, és érdemes arra
legalább évente bejelentkezni. A testület
a javaslatot megszavazta.
A Rétsági Család- és Gyermekjóléti
Központ m´́uködtetése kötelez´́oen el´́o-
írt feladat. Ugyancsak el´́oírások van-
nak érvényben, hogy az óvodai és is-
kolai segít´́o tevékenység ellátására 2

f´́o kötelez´́oen alkalmazandó fels´́ofokú
végzettséggel rendelkez´́o közalkalma-
zottat kell foglalkoztatni. A kötelez´́o
létszámb´́ovítést a testület megszavaz-
ta, azzal, hogy a döntésnek megfelel´́o-
en az SZMSZ-t, illetve a költségvetést
módosítani szükséges.
A M´́uvel´́odési Központ most is több
szerz´́odést nyújtott be jóváhagyásra a
képvisel´́oknek, arra tekintettel, hogy
testületi döntés szerint szerz´́odéseket
aláírni csak testületi döntést követ´́oen
lehet. Ezek a Pesti M´́uvész Színházzal
kötend´́o megállapodás, illetve a szüre-
ti rendezvény, az október 23-i ünnep-
ség lebonyolításához tervezett közre-
m´́uköd´́ok szerz´́odései. Ugyancsak be-
nyújtásra került a Hargita Nemzeti
Székely Népi Együttes által bemuta-
tásra kerül´́o Örökség cím´́u táncel´́oa-
dással kapcsolatos megállapodás. Eze-
ket a testület jóváhagyta.
Kalmár Erzsébet nyújtott be kérelmet,
hogy a lakásához közeli parkolóban
kerüljön kialakításra egy mozgáskor-
látozottak számára fenntartott parko-
lóhely. A PVB-n elhangzottak  össze-
foglalójában ismertetésre került, hogy
a korábbiakban egy hely kialakítása
már megtörtént, de ennek felfestése el-
kopott, indokolt ezt is felújítani, illetve
a parkolási lehet´́oséget táblával is je-
lölni kell. Ugyancsak megfogalmazó-
dott, hogy a kialakítandó parkolóhely
nem személyre szól, azt a jogszabá-
lyok szerinti jogosultsággal rendelke-
z´́o személyek használhatják. Egyéb-
ként jogszabály szerint minden közpar-
kolóban 20 hely felett ki kell alakítani
egy ilyen mozgáskorlátozottak számára
fenntartott parkolóhelyet. A testület a
kérelem elfogadása mellett döntött.
A 2018. évi költségvetésben szerepel
600.000 Ft a Polgár´́or Egyesület támo-
gatására. Ennek felhasználására,
konkrét célokat megjelölve nyújtotta
be igényét az egyesület, amit a testület
elfogadott. A vonatkozó megállapodás
aláírásával a testület megbízta a pol-
gármestert.
Az Óvoda mellett lév´́o Mikszáth út 4.
számú ház tulajdonosai nyújtottak be
kérelmet, hogy a terület vízelvezetése
rendezésre kerüljön. Nagyobb es´́ozé-
sek alkalmával az óvoda udvaráról
nagy mennyiség´́u víz zúdul le, renge-
teg sarat, iszapot lemosva, ami közvet-
lenül veszélyezteti a pár méterre lév´́o
ház falát. Az üggyel kapcsolatban Dr.
Szájbely Ern´́o a Pénzügyi és Város-
üzemeltetési Bizottság elnöke a bizott-
sági tárgyalás összefoglalásaként el-
mondta, hogy a probléma kezelése
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komplex megoldást igényel. Egy egy-
szer´́u kivezet´́o cs´́o elhelyezése nem
oldja meg a problémát, mert az évek
alatt az óvoda udvarának folyamatos
feltöltésénél nem voltak figyelemmel
a vízelevezetésre. Ezért olyan komp-
lex megoldás kell a probléma kezelé-
sére, amelyre szakember bevonása
szükséges. Bizottsági vitában elhang-
zott az is, hogy az Orgona közben más
vízelvezetési problémák is vannak,
amelyre már évekkel ezel´́ott kértek
megoldást, és ezekben nem történt ér-
demi intézkedés. Olyan döntés szüle-
tett, hogy a Képvisel´́o-testület a vízel-
vezetést vállalkozó bevonásával kí-
vánja megoldani. A m´́uszaki megol-
dásra gyakorlattal rendelkez´́o mély-
épít´́o mérnök bevonásával kell javas-
latot tenni. A határozat része az is,
hogy az érintett óvodai kerítésbe n´́ott
fa kivágására is intézkedni kell. Fele-
l´́os: Heged´́us Ferenc polgármester.
Képvisel´́ok és bizottsági tagok több-
ször jelezték azt a lakossági igényt,
hogy a meghibásodott közlekedési
táblák kerüljenek kicserélésre. A táb-
lák felmérése elkészült, a lista az el´́o-
terjesztés mellékletét képezi. A bizott-
sági vita összefoglalójában elhangzott,
hogy az érintett táblák 99%-a a meg-
lév´́ok cseréje. Bizottsági ülésen el-
hangzott az is, hogy az új táblák kihe-
lyezése a település közlekedési rendjé-
nek megváltoztatását jelenti, ezért eh-
hez a képvisel´́o-testület döntése szük-
séges. Az 55 darab tábla cseréjét a Vá-
rosüzemeltetési Csoportnak még
2018-ban el kell végeznie.
A Társadalmi Kapcsolatok Munkacso-
porthoz érkezett támogatási kérelmek-
r´́ol Mez´́ofi Zoltán alpolgármester, a
munkacsoport vezet´́ojének el´́oterjesz-
tésében tárgyalt a testület. A döntés a
következ´́o támogatások biztosításáról
szól: 1. Rétság Hunyadi János Nyu-
gállományúak Klubja Berekfürd´́oi
kirándulás költségeib´́ol - teljes utazási
költség 210.000 Ft - 147.000 Ft-ot át-
vállal. 2. Rétsági Hunyadi János
Nyugállományúak Klubja kiskun-
majsai kirándulással kapcsolatos uta-
zási költségéb´́ol  - melynek teljes ösz-
szege 145.000 Ft - 100.000 Ft-ot átvál-
lal. 3. Rétsági Városi Nyugdíjas
Klub színházlátogatás költségéb´́ol -
melynek teljes összege belép´́ojegyek-
re 211.200 Ft- 147.840 Ft-ot átvállal.
4. Rétsági Gyógynövény Baráti Kör
pilisszántói kirándulás utazási költsé-
géb´́ol - melynek teljes összege 63.500
Ft - 44.450 Ft-ot átvállal. 5. Rétsági
Polgár´́or Egyesület Eger-Szilvásvá-

radi kirándulás költségeib´́ol belép´́oje-
gyekre - melynek teljes összege
42.000 Ft - 29.400 Ft-ot, utazási költ-
ségre - melynek teljes összege 82.600
Ft - 57.820 Ft-ot összesen. 87.220 Ft-
ot átvállal.
A Rétsági Általános Iskola igazgatója
fordult kérelemmel a képvisel´́o testü-
lethez, hogy az iskola felújítási mun-
káinak idejére a kistornatermet, illetve
a volt gimnázium 108-as termét igény-
be vehessék. A Képvisel´́o-testület hoz-
zájárulását adta a Rétság, Rákóczi út
32. szám alatti önkormányzati tulajdo-
nú vegyes használatú épület 108. szá-
mú tantermének és a kistornaterem ok-
tatási célú használatához, a megkötött
szerz´́odések figyelembevételével, a
szabad kapacitás mértékéig. A termek
használatára szerz´́odést kell kötni a
Rétsági Általános Iskolával. A PVB
összefoglalóban elhangzott az is, hogy
jelenleg az épületben m´́uköd´́o Pedagó-
giai Szakszolgálat nem rendelkezik ér-
vényes szerz´́odéssel, ilyen dokumen-
tum többszöri intézkedésre sem jött
létre. Ezért a határozat kiegészült az-
zal is, hogy: “Az épületet ténylegesen
használókat fel kell kutatni, kötelezni
kell az illegális használókat szerz´́odé-
sek megkötésére, a költségek vissza-
men´́oleges megfizetésére.”
Vízjogi engedélyekhez kellett tulajdo-
nosi hozzájárulást adni. Ezek a közle-
kedésfejlesztési pályázat (autóbuszö-
böl és kapcsolódó fejlesztések) több
részét érint´́o munkálatok elvégzéséhez
szükségesek. A testület a hozzájárulást
megadta.
A fogorvosi ügyelet ellátásával kap-
csolatban el´́oz´́o évben kötött szerz´́o-
dést a város a Semmelweis Egyetem-
mel. Az egyetem a szerz´́odés módosí-
tását kérte bizonyos adminisztratív
változások miatt. Az ügyeleti rendszer
továbbra is megmarad, elérhet´́o Buda-
pesten a Szentkirályi utcai intézetben,
s´́ot azok az id´́opontok, amikor fel lehet
keresni a rendelést, még b´́ovültek is.
A lejárt határidej´́u határozatokról szó-
ló tájékoztatást a testület elfogadta.
A két ülés közötti polgármesteri munká-
ról szóló tájékoztatót a képvisel´́o-testü-
let szavazás nélkül tudomásul vette.
Egyebekben egy hozzászóló ismét fel-
vetette a hulladékszállítás számlázásá-
nak kérdését, kérve a polgármestert
határozott intézkedések megtételére,
hiszen erre a tevékenységre érvényes
szerz´́odésünk van, amelynek végrehaj-
tását a polgármester kötelessége ér-
vényre juttatni. Nem volna jó - fogal-
mazott a hozzászóló -, hogy a családok

karácsony el´́ott kapnának kézhez több
csekket. E téma kapcsán tájékoztatott
a polgármester, hogy a Zöld Híd Nkft.
értesítése szerint a zöldhulladék el-
szállítását október elejét´́ol szünetelte-
tik. A közlemény szerint az ilyen hul-
ladék minden hétf´́on beszállítható a
rétsági hulladékudvarba.

Zárt ülésen tárgyalt a testület két té-
mát. Az ülésen elhangzottak nem nyil-
vánosak, a meghozott határozatok vi-
szont igen. Ezeket ismertetjük alább.

2018. évi karbantartási terv III. A kö-
vetkez´́o határozat születetett:
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete megtárgyalta a 2018. évi
karbantartási terv végrehajtásáról ké-
szített el´́oterjesztést.
A Képvisel´́o-testület a tervez´́oi költségve-
tés ismeretében az alábbi döntést hozza:
2018. évben az alábbi karbantartáso-
kat kell elvégezni:

— A Nyárfa u. 5-8. szám el´́otti ingatlanon
lépcs´́ok karbantartása, lépcs´́ofeljárók
építése, szemétkonténerek elhelyezé-
sét biztosító területek kialakítása

— Járdavégek akadálymentesítése a Kos-
suth utca és a Rákóczi út keresztez´́o-
déseknél, a Zrínyi utca és a Rákóczi út
keresztez´́odésénél, a Rákóczi úton a
közlekedési lámpánál

— Zrínyi utca - Piactér keresztez´́odésénél
a magas járdaszegély kiváltása

— Mez´́o utcában az útpadkák rendezése
— Rákóczi út 34. el´́otti járda sérült korlát-

elemeinek kijavítása, a korlát folytatása
a beton árok mellett a járdát követve

— Templom utca kátyúzása
— Kátyúzási munkák a város lakóutcái-

ban,
— Pet´́ofi és Radnóti utcákat összeköt´́o, a

sportkombináton keresztül vezet´́o út
rendbetétele,

— Kisparkolóban a Zrínyi utca és patak
fel´́ol szegély építése

— A Rákóczi út 1. szám el´́otti ingatlantól
a Kölcsey utcáig járdaépítés (kivétel a
Rákóczi út 1/C, 3 és 5. hrsz, mert ott
már kész saját kivitelezésben a járda)

A 2018. évi karbantartási tervben szerepl´́o
további feladatok végrehajtását 2019. év-
ben kell elvégezni. A végrehajtás érdeké-
ben egyeztetni kell
— a Mez´́o utca lakóival a járdaépítési ter-

vekr´́ol,
— a Takarék utca lakóival a vízelvezetés

terveir´́ol.
A 2018. évre elvégzend´́oként kijelölt
feladatok végrehajtására árajánlatot és
szerz´́odés-tervezetet kell kérni az
alábbi vállalkozásoktól:
1.) Váci Útépít´́o Kft. 2600 Vác, (...)2.)
NÉ-PA Kft. 2635 Vámosmikola, (...)
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3.) SIIV7 Kft. 2633 Ipolytölgyes, (...)
A kivitelezési munkák m´́uszaki ellen-
´́orzésére árajánlatot és szerz´́odés-terve-
zetet kell kéni a KOVATERV Kft-t´́ol.
Az árajánlatokat az árazatlan tervez´́oi
költségvetések és m´́uleírás megküldé-
sével kell bekérni. 
Az árajánlatokat zárt borítékba, 2018.
október 8- ig kell benyújtani. A beér-
kezett árajánlatokat a Pénzügyi és Vá-
rosüzemeltetési Bizottság / Vis major
munkacsoport bontja fel.
Határid´́o: 

1.) Tulajdonosi hozzájárulásról tájékoz-
tatásra: 2018. október 3.

2.) Árajánlatok és szerz´́odés-tervezetek
bekérésére: 2018. október 2.

3.) Mez´́o és Takarék utcai lakosokkal tör-
tén´́o egyeztetésre: 2018. december 31.

II. határozat:
A Fényadó Kft. korábban benyújtott
kérelmét elbírálta és a Képvisel´́o-tes-
tület a határozat mellékletét képez´́o, a
Kovaterv Kft. MV-18 m´́uszaki vázlata
szerinti parkolóépítéshez tulajdonosi
hozzájárulását adja. A munkákat a ké-
relmez´́o saját költségén, a m´́uszaki
vázlat szerint építheti meg.
Tájékoztató projekthelyszín áthelye-
zésére - lakossági kezdeményezés cí-
m´́u témában az alábbi döntés született:
a Képvisel´́o-testület helyt adva a la-
kossági kérésnek, az Orgona köz és a
Rákóczi út között tervezett senior park
kültéri fittnes eszközeit, az ivókutat és
a kamerákat áthelyezi egy másik pro-
jekt helyszínre, az Általános Iskolával
szemközti, a korábban kialakított kis
játszótér feletti szabad füves területre.
Az Orgona köz és a Rákóczi út közötti
park növényzetének megújítása, a ter-
vezett parkolók és járdák kialakítása a
korábbi terveknek megfelel´́oen meg-
valósul. A fák kivágásáról nincs szó.

Képvisel´́o-testületi ülés

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülésére október 26. péntek
16.00 órakor kerül sor. (PVB. ülés id´́o-
pontja: október 24 szerda 16.00 óra. El´́o-
terjesztések benyújtásának határideje: 15.
hétf´́o 12.00 óra. 

Tervezett napirend: 1. 2019. évi Bels´́o
Ellen´́orzési Program és Terv elfogadása.
El´́oterjeszt´́o: Heged´́us Ferenc polgármes-
ter. 2) Beszámoló helyi adók és egyéb kö-

vetelések állományáról, behajtásuk hely-
zetér´́ol. El´́oterjeszt´́o: Heged´́us Ferenc pol-
gármester. 3. Beszámoló a testület lejárt
határidej´́u határozatainak végrehajtásáról
és az átruházott hatáskörben hozott dönté-
sekr´́ol. El´́oterjeszt´́o: Heged´́us Ferenc pol-
gármester. 4. Tájékoztató a két testületi
ülés közötti id´́oszakban az önkormányzat
érdekében végzett polgármesteri munká-
ról. El´́oterjeszt´́o: Heged´́us Ferenc polgár-
mester.

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. szeptemberi ülés
videofelvétele megtekint-
het´́o a következ´́o Youtube
címen:
https://youtu.be/c3ZJM8PIV1c

Tájékoztató a házhoz men´́o 
zöldhulladék gy´́ujtés felfüggesztésér´́ol

Tisztelt Ügyfelünk! 
Sajnálattal értesítjük, hogy a házhoz

men´́o rendszerben begy´́ujtésre kerül´́o
zöldhulladék gy´́ujtését kényszer´́uen fel
kell függesztenünk, 2018. október 1-jé-
t´́ol, el´́ore láthatólag 2018. november 4-
ig,  a Zöld Híd B.I.G.G. NKft. teljes szol-
gáltatási területén. Járm´́uveink meghibá-
sodásának mértéke elérte azt a szintet, ami
miatt a feladataink ellátását kényszer´́uen
újra kellett gondolnunk. Meglév´́o er´́ofor-
rásainkat ezért most a legfontosabb, köte-
lez´́o feladataink ellátására kell átcsoporto-
sítanunk. A jelenlegi helyzetben a vegye-
sen gy´́ujtött háztartási hulladékok begy´́uj-
tésének maradéktalan ellátására összpon-
tosítunk, amelyek közegészségügyi szem-
pontból a legmagasabb kockázatot jelen-
tik. Az átszervezéssel a szelektíven gy´́uj-
tött hulladékokat továbbra is zavartalanul
el tudjuk szállítani. 

Kérjük, szeptember 29-e után már ne
helyezzenek a közterületekre, ingatlanaik
elé zöldhulladékot! A zöldhulladék gy´́uj-
tés rendjében gy´́ujt´́opontos gy´́ujtés esetén
nincs változás! 

Fontos tudnivalók a felfüggesztés
id´́otartama alatt:  Az érintett települé-
seknek lehet´́oséget biztosítunk nyitvatar-
tási id´́o alatt a Kerepes, Ökörtelekvölgyi
és Nógrádmarcali telephelyünkön, illetve
hulladékudvarainkban (Balassagyarmat,
Rétság) való zöld hulladék (gy´́ujt´́ozsák-
ban vagy anélkül) egyéni beszállítással
történ´́o, háztartásonként maximum 1,5 m3
díjmentes elhelyezésére. 

A szolgáltatásra azon magánszemély
jogosult, aki szerepel az ügyfélnyilvántar-
tásunkban, valamint felmutatja lakcím-
kártyáját, illetve egy évnél nem régebbi
hulladékgazdálkodási díj befizetését iga-
zoló dokumentumot.

Nyitva tartás
Nógrádmarcali Regionális Hulladékkeze-

l´́o Központ hétf´́o - péntek 8:00 - 16:00

október 6. szombat 7:00-13:00
Rétsági Hulladékudvar Hétf´́o 10:00 -

18:00 október 22. zárva

A zöldhulladék tárolására vonatkozó
javaslataink: Javasoljuk, hogy az össze-
gy´́ujtött zöldhulladékot a kés´́obbi elszállí-
tásig az ingatlan területén belül szabad le-
veg´́on tárolják. A Társaságunk által for-
galmazott zöldhulladék gy´́ujtésére rend-
szeresített zsák lebomló, ezért a zöldhul-
ladék több hetes tárolására nem alkalmas.
A megvásárolt zsákoknak h´́uvös, fényt´́ol
védett helyet kell biztosítani, csak így ga-
rantált, hogy három hónapig meg´́orizzék
az eredeti min´́oségüket. 

A zöldhulladékként gy´́ujtött anyagok
házi komposztálásra is alkalmasak,
amelyhez honlapunkon segítséget biztosí-
tunk az Önök számára, kérés esetén pedig
ügyfélszolgálati munkatársaink emailben
is tudnak tájékoztató anyagot küldeni. 
Egyéb tudnivalók: 

Zöldhulladék közterületen történ´́o el-
helyezése illegális hulladéklerakásnak
számít! A rendszeres vegyes hulladék
gy´́ujtéskor munkatársaink csak a gy´́ujt´́o-
edényekbe, vagy az erre rendszeresített
többlet hulladékos zsákokba elhelyezett
hulladékot szállítják el. Kérjük, hogy a
zöldhulladékot vegyes hulladék gy´́ujtésé-
re szolgáló gy´́ujt´́oedénybe továbbra se he-
lyezzék bele. Kérjük, hogy rendszeresen
figyeljék a tájékoztatóinkat honlapunkon
és Facebook-oldalunkon egyaránt. 

Kérjük, segítsék munkatársainkat a
feladataik ellátásában, hiszen mi, a Zöld
Híd teljes csapata és küls´́o partnereink is
a lehet´́oségünk határáig mindent megte-
szünk a közszolgáltatás fenntarthatósága
érdekében. 

Köszönjük megértésüket és türelmü-
ket! 

Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. Gödöll´́o,
 2018. szeptember 27.
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Szelektív hulladékgy´́ujtés
Szelektív hulladékgy´́ujt´́o szigetekre csak
üvegpalackok elhelyezése lehetséges!

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

2018. október 11., 25. csütörtök
2018. november 8., 22. csütürtök

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!

Tisztségvisel´́ok fogadó órái
2018. OKTÓBER

Heged´́us Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Októberben 8-án.

Mez´́ofi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00
óráig. Októberben 31-én.

Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´́o: Minden
hétf´́on 14.00-17.00 óráig. Októberben
1., 8., 15.,  29.

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!

Új traktorral gazdagodott Rétság
Akik követik a képvsiel´́o-testület mun-
káját tudják, hogy Dr. Szájbely Ern´́o, a
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizott-
ság elnöke még tavasszal javasolta,
hogy a meglév´́o kommunális gépek ki-
egészítésére a város szerezzen be egy
közepes méret´́u traktort, a legfontosabb
kiegészít´́okkel. 

A javaslatot akkor elfogadta a képvise-
l´́o-testület, aminek következtében elindult
a tipusegyeztetés. A katalógusokat átnézve
nyilvánvalóvá vált, hogy ennek az együt-
tesnek a megvásárlása közbeszerzés alá
tartozik. A testület meghozta a szükséges
döntéseket, 3 forgalmazótól kért be ár-
ajánlatot. Ezek közül a legjobb árfekvés-
ben a nádudvari KITE Kft kínálta a termé-
ket, így a képvisel´́o-testület az augusztusi
ülésen ezt az ajánlatot fogadta el.

A beszerzés teljesen saját er´́ob´́ol, a vá-
ros több éve gy´́ujtött megtakarításából va-
lósult meg. Összesen bruttó 18.926.734 Ft
érték´́u eszközökkel gazdagodott települé-
sünk. A város ugyan korábbi beszerzésb´́ol
rendelkezik egy nagyobb méret´́u traktor-
ral, illetve két kisebb kerti traktorral is. A
testület ezekkel a munkagépekkel, több
kiegészít´́ovel kívánta megoldani a téli,
nyári karbantartási, takarítási, parkgondo-
zási feladatokat. Az eltelt id´́o igazolta, hogy
ez jó döntés volt. Bár tény, hogy az utóbbi
években tapasztalt rapszodikus id´́ojárásban
a hirtelen nagy mennyiségben leesett ha-
vat csak több óra alatt tudták a városüze-
meltetési csoport munkatársai eltakarítani

a közterületekr´́ol. Ezeknek a munkáknak
a segítésére döntött a testület egy közepes
méret´́u gép beszerzése mellett. Ez kisebb
mint az MTZ, de a kerti traktoroknál na-
gyobb. Komoly er´́ogép, de a szélesebb jár-
dákon is el tudja látni a hóeltakarítási mun-
kákat. Így vált teljessé a paletta.

Az új traktor alapfelszereltségként tar-
talmaz a hasa alatt elhelyezett nagytelje-
sítmény´́u f´́unyírót, és az ehhez kapcsolód´́o
zöldhulladékgy´́ujt´́o rendszert. Ezzel a na-
gyobb felületeken, parkokban lehet haté-
konyan kaszálni. De ugyanez a rendszer
lombszívóként is m´́uködik és begy´́ujti az
´́oszi avart igen jelent´́os szívóerejével. Tar-
tozik a géphez egy hótoló, illetve egy só-
szóró is. Ezek a téli munkákat szolgálják.
Illetve egy megfelel´́o méret´́u pótkocsival
lehet szállítási feladatokat ellátni.

A gép a kategóriájában a legkorsze-
r´́ubb a piacon, kényelmes vezet´́ofülkéje,
pneumatikus vezérlése, gondos kidolgo-
zottsága és m´́uszerezettsége is err´́ol tanús-
kodik. A szerz´́odés szerint a gép szervize-
lését is ellátja a szállító KITE Kft, illetve
a városüzemeltetési csoport munkatársai
számára kiképzést is tartanak a használat
ezer lehet´́oségér´́ol, és szabályairól.

Úgy véljük ez a beszerzés tehát egy
újabb jelent´́os lépés a város életében. An-
nak elérése, hogy a városüzemeltetési cso-
port télen, nyáron, tavasszal, ´́osszel jó mi-
n´́oségben tudja ellátni a városban jelent-
kez´́o feladatokat, ezáltal növelve az ittla-
kók komfortérzetét.
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Gyökérszobrok és faragások
A m´́uvel´́odési központ különleges kiállí-
tásra invitálta látogatóit szeptember vé-
gén. Pusztai Ferenc hozta el fafaragása-
it a galériába.

Különleges a m´́ufaj, hiszen itt nem
klasszikus szobrászatról van szó. Mint azt
Sztancsik József Dodó igazán élményt je-
lent´́o bevezet´́ojéb´́ol megtudtuk, Pusztai
Ferenc a környezetét kutatja és ott talál rá

olyan természet alkotta képz´́odményekre,
ami kiemelve, kicsit alakítva valódi kép-
z´́om´́uvészeti élményt jelent. Aki megte-
kinti a tárlatot láthatja, hogy valóban m´́u-
vészet ez a látásmód és alakítás.

De különleges alkalom volt a megnyi-
tó azért is, mert a kiállító els´́o alkalommal
mutatja meg nagyobb nyilvánosságnak
egy galériában m´́uveit.

Kistérségi nyugdíjas találkozó
Járásunkban szinte minden településen
m´́uködik valamilyen nyugdíjas közös-
ség. Van ahol több is. Szép gondolat,
hogy legyen egy találkozó, ahol a kelle-
mes id´́otöltés, a programokról való be-
szélgetés, ismerkedés mellett a színpa-
don mutassák meg az egyes csoportok,
milyen produkciókat tanultak az elmúlt
egy esztend´́o alatt.

A rendezvényre évek óta a rétsági szín-
házteremben kerül sor. Ez a legalkalmasabb
helyszín ilyen sok csoport elhelyezésére és
vendég fogadására. De a szervezés Nyugdí-
jasok Nógrád Megyei Képviselete támoga-
tásával történik, a meghívó-vendéglátók
ezennel Rétság és Nagyoroszi nyugdíjas
klubjai. Az itthoniak részér´́ol a Hunyadi Já-
nos Nyugállományúak klubja, míg Nagy-
orosziból a Községi Nyugdíjas klub vett rész
a szervezésben. A hagyomány szerint min-

den esztend´́oben más-más település kapja
ezt a feladatot. Mindkét helyen egyébként
két nagylétszámú klub is m´́uködik.

Ebben az évben már 8. alkalommal te-
lik meg a színházterem egy ilyen gálam´́u-
sorra. A program köszönt´́okkel kezd´́odött.
Majd a Nyugdíjasok indulójának közös
eléneklése után kezdetét vette a gálam´́u-
sor. Itt két részben, egy hosszabb szünettel
léptek szinpadra a fellép´́o együttesek.
Akik m´́usorukkal gazdagították a nap
programját: Putyer Gyuláné (m´́usorveze-
tés és ének) Szendehelyi Asszonykórus,
´́Oszirózsa Táncegyüttes Rétság, Drégely-
palánki Nyugdíjas Klub csapata, Horpácsi
Nótakör, Mészáros Péter, és a Nógrádi
Hagyomány´́orz´́o Nótakör. Volt akik több-
ször is szórakoztatták a közönséget, hol
komoly, hol humoros összeállítást bemu-
tatva. Az est sztárvendégei Szombathely-

r´́ol érkeztek, és ismert slágerek igen szín-
vonalas el´́oadásával zárták a gálát. ´́Ok Pe-
t´́o Ferenc, Tóth Vásárhelyi Ilona, Varga
László és Horváth Gábor.

A több mint 2 órás gálam´́usor mindvé-
gig érdekes, szórakoztató volt, amit a kö-
zönség lelkes tapsokkal honorált.

Az est hangulatát emelte, hogy Gá-
mentzy Eduárd e téma által ihletett verse-
ib´́ol Szájbely Zsolt szóban, Szöll´́osi Ta-
más pedig gitárral és énekkel adott el´́o.

A rendezvényre igen sokan ellátogat-
tak, ezért döntöttek úgy a szervez´́ok, hogy
hagyományos bevezet´́ok egy másik te-
remben legyenek. A tárlatot Zolnyánszky
Zsolt megnyitó beszéde után elismer´́o
ámulattal tekintette meg a közönség. A ki-
állítás 2018. november 5-ig látható a m´́u-
vel´́odési központ nyitvatartási idejében.
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Búcsút int az ´́osz a nyárnak...
A cím nem valamiféle id´́ojárásjelentés,
bár tény, hogy a rendezvény éppen a
csillagászati nyárból az ´́oszbe átvezet´́o
id´́oszakra esett. No meg ezzel az ese-
ménnyel vette kezdetét a m´́uvel´́odési
központ ´́oszi-tavaszi színháztermi éva-
da. El´́ore bocsátom, a méltó kezdés jo-
gosan aratott lelkes sikert.

Gy´́ori Szabó József, az ismert és mél-
tán népszer´́u nótaénekes 7 évvel ezel´́ott
hagyta el a földi színpadokat. Rétságon,
családi sírboltban nyugszik. Ennek okán
2016-ban - halálának évfordulójához kö-
zeli ´́oszi napon - emlékkoncertet szervez-
tek a m´́uvel´́odési központban olyan m´́uvé-
szek közrem´́uködésével, akik nem csak is-
merték, hanem sokszor együtt is léptek fel
vele. A rendezvény igen sikeresnek bizo-
nyult, ezért született az elhatározás, hogy
a következ´́o ´́oszökön is legyen hasonló gá-
laprogram a város színpadán. Így már 3.
alkalommal csendülnek fel a dalok “Józsi
bácsi” emlékére és a közönség szórakoz-
tatására.

Az él´́o el´́oadás varázsáról már az el´́oz´́o
évi beszámolóban is írtunk. Mert ezen a
koncerten minden hangszer, minden dal
él´́oben szólalt meg. A neves el´́oadókat a
HAKME Cigányzenekar kísérte Kuti Ró-
bert prímás vezetésével. Akik pedig az est
f´́oszerepl´́oi voltak: Buváry Lívia,  B. Tóth

Magda, Kolostyák Gyula. A kétrészes gá-
laprogramban a magyar nóták mellett el-
hangzottak népdalok és operettslágerek is.
No meg a prímás egy különleges hangsze-
ren is muzsikált. F´́urészen szólaltatott meg
egy dalt.

Az est programjának szerkeszt´́oje és
egyben a konferansziéja ezennel is Bu-
váry Lívia volt.

A bevezet´́oben említettük, hogy ez az
el´́oadás a 2018-19-es évad színháztermi
eseményeinek a nyitánya. Mert lesz b´́oven

program amin érdemes részt venni. Csak
néhányat emelnék ki, hiszen program-
ajánlókban mindig megtalálhatók a friss
információk.  Október 18-án Egy csók és
más semmi címmel két felvonásos operett
költözik Rétságra. Október 25-én a hely-
ben már jól ismert Hargita Nemzeti Szé-
kely Népi Együttes Örökség cím´́u produk-
ciója lesz látható. De már kész a színház-
i bérletsorozat terve is. Van tehát mib´́ol
választani és érdemes is miel´́obb megvá-
sárolni a belép´́oket, hiszen a korábbi ta-
pasztalatok szerint ezen programokat telt
ház fogadja.

Kézm´́uves délutánok a könyvtárban

A korábbi nyári kézm´́uves délutánok si-
kerein felbuzdulva úgy döntöttünk,
hogy a megkezdett hagyományt folytat-
va, az idei évben is kreatív kézm´́uves
programot szervezünk a könyvtárban.

Els´́o alkalommal -  közkívánatra - is-
mét a szezon egyik legnépszer´́ubb virágá-
ból, levendulából, különleges ajándék - és
dísztárgyat, illatos levendula buzogányt
készítettünk. A foglakozások közben le-

vendulából készült finomságokat, kekszet
és szörpöt kóstoltunk, a jó hangulatú dél-
utánokon recept cserére is sor került, ame-
lyeket azóta sokan otthon is elkészítettek.

A második alkalommal hangulatos
mécsestartót alkottunk, melyeket csipké-
vel, szalagokkal, és üvegfestékkel díszí-
tettünk. Ezeket mindenki saját stílusának
és ízlésének megfelel´́oen dekorálhat-
ta./dekorálhatott

A programokon a részvétel ingyenes
volt, az alapanyagokat a könyvtár biztosí-
totta. A nagy sikerre való tekintettel az
összejöveteleket ´́osszel is folytatni szeret-
nénk, leginkább el´́otérbe helyezve a var-
rást, kötést, és a horgolt kiegészít´́ok és
lakásdíszek készítését. 

A továbbiakban is szeretettel várunk
mindenkit, és köszönjük a részvételt.

Könyvtár munkatársai
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Rétsági kalauz

Programajánló
November 5-ig megtekinthet´́o

a m´́uvel´́odési központ galériájában
Pusztai Ferenc
Gyökérszobrok és faragások
cím´́u kiállítása

Október 1. és 7. között
a könyvtár olvasó részlegében
Programok, foglalkozások
az Országos Könyvtári Napok 
alkalmából
Fotópályázat családoknak!
Mutasd meg mit olvasol!
Egy fényképen a szül´́o és gyermek,
kedvenc könyvével
Egész héten: ingyenes beiratkozás, in-
gyenes internetezési lehet´́oség, kése-
delmi díjak elengedése

Október 1. hétf´́o, 14.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében az
Országos Könyvtári Napok keretében
a Magyar Pedagógiai Intézet Nógrád
megyei tagozatának
Mesterek és tanítványok - Pedagó-
gusportrék II.
cím´́u kiadványának bemutatója
Közrem´́uködnek:  Bene Annamária,
Oszter Sándor, Szájbely Zsolt,

Október 2. kedd, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében az
Országos Könyvtári Napok keretében
Tudásátadás - tudásegyesítés
Kovács Krisztián
Családfakutatás, családtörténet
cím´́u vetítéssel egybekötött el´́oadása
és beszélgetés a családfakutatásról

Október 4. csütörtök, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében az
Országos Könyvtári Napok keretében
Örökség és emlékezet forrásai
Kiss Péter el´́oadása
Család, rendszer, családrendszer -
Mit érdemes tudni a családállításról?
címmel

Október 5. péntek, 16.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében az 
Országos Könyvtári Napok keretében
Könyvtári kreatívok
Családi kézm´́uves délután
Hangulatos mécsesek készítése ´́oszi
termékekb´́ol

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
13.30 órától: A felvonulók, népviselet-
be öltöz´́ok gyülekez´́oje a Nagyparko-
lóban
14.00 órától: Felvonulás
Útvonal: Nagyparkoló - Zrínyi utca -
Takarék út - Mez´́o út - Jókai út - Pet´́ofi
út - Nagyparkoló. Megállóhelyek:
KRESZ-park, Mez´́o utca eleje és vége,
Pet´́ofi utca közepe.
Köszönettel vesszük, ha a kedves la-
kók, nézel´́od´́ok frissít´́ovel, harapniva-
lóval kínálják a megfáradt táncosokat,
felvonulókat!
16.00 órától: 
Terményáldás és folklór m´́usor
melyben fellépnek:

— a rétsági óvoda Pillangó csoportja
— a Kerepl´́o Gyermek Néptánc Együttes
— Pálházi Bence és barátai

Simon Katalin, Jóni Anita és Kövi Fló-
ra közrem´́uködésével
20.00 órától: Szüreti bál
Zene: Siklai István
Zene - tánc - büfé - jó hangulat
Minden kedves érdekl´́od´́ot szeretettel
várunk!

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 akar-
nak, vagy pont ellenkez´́oleg, nem akar-
nak válni. Az ügyvéd bármire kész egy
jó perért, szenvedéllyel ´́uzi szakmáját -
ha már ´́o maga nem válhat el a felesé-
gét´́ol, legalább mások szabadulhassa-
nak a házasságuktól. Feleségének ba-
rátn´́oje, a fiatal és roppant csinos An-
nie felkeresi dr. Sáfrányt, ám az ´́o ügye
egészen elképeszt´́o, s az indok és a bi-
zonyítékok egy igen különös válópert
sejtetnek. Sáfrányéknál azonban nem-
csak a kliensek, hanem a háziak ma-
gánélete is viharos: a cselédjüknek
kisbabája született, de az apa kilétét a
lány nem hajlandó elárulni. Az ügyvéd
hosszas faggatását egyre nehezebben
t´́uri, ezért végül a telefonkönyvben ke-
res apajelöltet, noha az igazi apa egé-
szen közel van. A válóperek és az apa-
sági kereset, a családi és más családok
életének bonyodalmai fergeteges víg-
játékká 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 14.00 órától
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
Ünnepi beszédet mond:
Heged´́us Ferenc polgármester
Közrem´́uködnek: a Kerepl´́o Gyermek
Néptánc Együttes ifjúsági nagycso-
portja, az Általános Iskola énekkara,
Csjef Klaudia énekm´́uvész és R. Kár-
páti Péter színm´́uvész

Október 25. csütörtök, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Hargita Nemzeti Székely Népi
Együttes
Örökség
Dalok és táncok Csík vármegyéb´́ol
cím´́u m´́usora
“A gyorsan változó, rohanó világban
a mulandó csillogástól vakított embe-
rek hajlamosak megfeledkezni saját
kincseikr´́ol. Eléjükbe kell hát tenni,
hogy eszükbe jusson. Napról napra
meg kell mutatni, felmutatni, mint a
törvény tábláit, hogy megtartsák és
megbecsüljék. És meg kell mutatni az
egész világnak, hogy mások is megbe-
csüljenek. Ilyen a mi örökségünk, és
ezt szolgálja ez a közel nyolc év után
a Nemzeti Kulturális Alap támogatá-
sával felújított m´́usor: az Örökség -
Dalok és táncok Csík vármegyéb´́ol.”
(részlet az együttes honlapjáról)
Belép´́odíj: 2.200 Ft

Október 28. vasárnap
Mindszenty Emléknap

Október 31. szerda
Tökfaragás

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

kicsinyítéssel, nagyítással.
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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.

Jóga: október 2., 9., 16., 23., 30. ked-
denként 18 órától

Gerinctorna: október 3., 10., 17.,
24., 31. szerdánként 18.15 -t´́ol
Étrendi szaktanácsadás: október 18.
csütörték 16.00 órától
Egyéni gyógytorna szaktanácsadás:
október 24. szerda 16.00 órától
Cukorbeteg klub: október 31 szerda
14.00 órától

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

Rendezvények függvényében ett´́ol el-
tér´́o id´́opont lehetséges.

rtv.retsag.net

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

2018. októberi m´́usor

Október 22. hétf´́o 10:00 
Városi megemlékezés 2017. október 23.
18:00 Városi megemlékezés 2017. ok-
tóber 23. ismétlés
Ismétlések: Október 23-24. 10:00 és
18:00 órától 

Október 26. péntek 15:55 
Él´́o közvetítés Rétság Város soron kö-
vetkez´́o képvisel´́o-testületi ülésér´́ol

Október 30. kedd 18:00 
Híradó - riportok, tudósítások 
21:00 Híradó ismétlés
Ismétlések: október 31 - november 2.
18:00 és 21:00 órától,  nov. 3-4. 10:00

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

El´́ozetes

November 10. csütörtök, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Körúti Színház Fényes Szabolcs Bér-
letének els´́o el´́oadása
Molnár Ferenc: A doktor úr
A betör´́o: “Csak azért mondom, mert
engem hiába üt pofon, én nem párbajo-
zom. Maga mindennek az oka! Az alka-
lom szüli a tolvajt! És ön szülte az al-
kalmat. Ön ennek a betörésnek a nagy-
papája!”
A nagyszer´́u véd´́oügyvéd: “Még néhány
ily betöréses lopás, és én vagyok Ma-
gyarország legnépszer´́ubb véd´́oügyvéd-
je. Virágot vesz el´́o. Ezt egy hölgy dobta
felém. A diákok meg akartak éljenezni!
Egy öreg n´́o a keblemre akart borulni.
Kifogják a lovakat a kocsiból, kifogják
a benzint az automobilból, ha nem jöt-
tem volna gyalog.”
A flörtöl´́o feleség: “És ha valaha mégis
h´́utlen lennék az uramhoz, kíváncsiság-
ból tenném. Az érdekes lehet.”
És a csábító: “Minden valamirevaló,
csak egy kicsit finomabb idegzet´́u hölgy
egyszer életében kíváncsi. Mondhatom,
életemben már több kíváncsiságot elé-
gítettem ki...”
A kishúg: “De ha megtudják, hogy Ber-
talannal itt találkoztam, végem van! Én
egy züllött n´́o vagyok!”
A kishúgba szerelmes ügyvédtanonc:
“Te, én jogász vagyok, én tanultam
büntet´́ojogot és tudom, mi a b´́un! Lopni,
csalni, sikkasztani, az b´́un. Egy lánnyal
csókolózni, az nem b´́un.”
Az id´́os nevel´́on´́o: “Én, kérem, a köte-
lességemet teljesítem, felügyelek, mikor
vizsgára készíti el´́o Lenke kisasszonyt, ´́o
pedig, kérem, ki sem merem mondani...
szóval, én egy percig sem maradok eb-
ben a házban, utóvégre a szegény em-
ber se kutya.”
Puzsér - Koltai Róbert
Dr. Sárkány - Pecsenyiczki Balázs / Fila
Balázs
Sárkányné - Gyebnár Csekka
Csató - Czvetkó Sándor
Marosiné - Maronka Csilla

Cseresnyés - Makrai Pál
Lenke - Placskó Emese
Bertalan - Lipták Péter
Rend´́or I. - Oroszi Tamás
Rend´́or II. - Kozel Dániel
Szobalány - Karaivanov Lilla
A három el´́oadásra szóló bérlet ára:
6.500 Ft, jegyár el´́oadásonként: 2.500 Ft
(További darabok 2019-ben: Dr. Vitéz
Miklós - Vadnai László: Meseautó, Ei-
semenn Mihály - Szilágyi László:
Zsákbamacska)

November 24. szombat
A m´́uvel´́odési központ színháztermében
A Kerepl´́o Néptánc Egyesület
András havi mulatsága

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.

Hirdessen a Hangadóban!
Lakossági apróhirdetések közzététele 100
bet´́uig 300 Ft. Ugyanebben a díjban szere-
pel, hogy a Hangadó digitális változata
megjelenik a városi honlapokon is. További
hirdetési lehet´́oséget kínálunk a Rétsági Te-
levízió napi 24 órás képújság felületén is.
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Hangadó – Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan.
Kiadja a Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/350-785 

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

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

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-online.hu

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 betartására. 

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

A rendelet külön szabályozza az ége-
t´́oberendezésekben nem égethet´́o anyago-
kat is. A teljes jogszabály megtalálható a
www.retsag.hu honlapon. A rendeletet
megszeg´́okkel szemben helyszínbírság,
vagy 150 ezer forintig terjed´́o közigazga-
tási bírság is kiszabható.

Családi sportnap az EFI-vel
5 évvel ezel´́ott, a város és a Járóbeteg-
szakellátó Központ összefogásával, pá-
lyázati lehet´́oséget jól felhasználva jött
létre az Egészségfejlesztési Iroda. Igen
széles profiljukkal az egészségmeg´́or-
zésen, a betegségek megel´́ozésén dolgoz-
nak. Számtalan rendezvényt tartottak a
járás különböz´́o településein, de több
éve folyamatosan szervezett állandó
programjaik igen keresettek.

Családi sportnapot már két alkalom-
mal is szerveztek így kora ´́osszel. A hely-
színként eddig is, most is ideális, a Búza-
virág és Takarék utcák között elterül´́o
gyermekliget.   A terület egyébként kínál-
ja magát egészséges szabadid´́o eltöltésre,
és az itt lév´́o játékok külön meghirdetés
nélkül is komoly sportos kikapcsolódást
nyújthatnak kicsiknek és nagyobbaknak.
Az id´́ojárás is kedvez´́o volt.

10 órára várták a résztvev´́o családokat.
Itt hangsúlyozottan a szül´́oket és a gyere-
keket együtt. A programok is úgy kerültek
kialakításra, hogy ameddig a gyerekek
versenyeznek, nekik készült eseményen
vesznek részt, addig a szül´́oknek jusson
hasznos elfoglaltság. A program igen sok-
féle ajánlattal kecsegtetett. Minden rész-

letre ki sem térünk e rövid tudósításban.
De a különféle korosztálynak szervezett
versenyek mellett volt több el´́oadás, és
egészségi állapotfelmérés, tanácsadás is.

Dél körül már több mint 100 f´́o népe-
sítette be a ligetet. Amikor minden terve-
zett programrész megvalósult, következett
a versenyek eredményhirdetése. A cél
ugyan a játékos szabadid´́o eltöltés volt,
megismerni a hely lehet´́oségeit és kedvet
kapni arra, hogy más alkalommal, rendez-
vény nélkül is érdemes idelátogatni. De
azért a legjobb eredményt elér´́o verseny-
z´́oket - korosztályonként külön-külön -
éremmel ismerték el, és a résztvev´́o gyer-
mekek ajándékot is kaptak. A feln´́otteknek
pedig érdemes megtekinteni az EFI prog-
ramjait, és bekapcsolódni azokba. (efi.ret-
sagrendelo.hu)

Tájékoztató
Ezennel tájékoztatjuk Tisztelt Olvasó-
inkat, hogy a HANGADÓ követlez´́o
számának megjelenése november 3-án
várható. Az elektronikus változat ok-
tóber 2-án elérhet´́o lesz.
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