
   RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2018.  NOVEMBER  

Tartalomból:
Városházi tudósítások

Hír-Háttér
2-5. oldal

Tájékoztató a 
 kutak bejelentésér´́ol

6. oldal

Beszámolók
 rendezvényekr´́ol

7-9. oldal

Kalauz - programajánló
10-11. oldal

A forradalomra emlékeztek

Az 1956-os forradalom 62. évfordulóján
Rétságon a kialakult hagyományok sze-
rint rendezték meg az ünnepet a m´́uve-
l´́odési központ színháztermében.

A Himnusz elhangzása után Heged´́us
Ferenc polgármester mondott köszönt´́ot,
majd Balla Mihány országgy´́ulési képvise-
l´́o ünnepi beszédét hallgathatták meg az
emlékez´́o esemény résztvev´́oi. 

A beszédeket az ünnep emelkedettsé-
géhez méltó m´́usorblokkok követték. El-
s´́oként az általános iskola énekkara muta-
tott be az emlékezéshez illeszked´́o dalo-
kat, Simon Katalin, Vigyinszki Attila és
Majer Beatrix közrem´́uködésével. ´́Oket
Csjef Klaudia énekm´́uvész és R. Kárpáti
Péter színm´́uvész követte a színpadon.

Énekes, verses összeállításuk ugyancsak a
megemlékezéshez kapcsolódó prózákból,
költeményekb´́ol és dalokból állt össze. A
ünnepi alkalom befejez´́o m´́usorblokkja, a
Kerepl´́o Gyermek Néptánc Egyesület 5.,
6., 7. osztályos korcsoportjának fellépése.
Erre az alkalomra készített koreográfiát
mutattak be, amely sok-sok szimbólum-
mal idézte a 62 évvel ezel´́otti napokat. A
megemlékezés a Szózat hangjaival zárult.

Az ünnepkörhöz tartozik, hogy Rétsá-
gon kialakult hagyomány szerint október
utolsó vasárnapján, 28-án került sor meg-
emlékezésre a Mindszenty-Pallavicini em-
lékm´́unél és a laktanyai emlékparkban. Er-
r´́ol szóló beszámolónk a 7. oldalon olvas-
ható
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Városházi tudósítások

Október 18-án fontos kérdések eldönté-
sére soronkívüli képvisel´́o-testületi ülés
került összehívásra. A tanácskozáson 5
f´́o vett részt Az el´́oterjesztéseket a Pénz-
ügyi és Városüzemeltetési Bizottság el´́o-
zetesen megtárgyalta.

A közlekedésfejlesztési pályázathoz,
illetve annak engedélyezési tervének
benyújtásához volt szükség tulajdono-
si hozzájárulások megadására, amit a
testület megszavazott.
Ugyancsak döntött a testület a közle-
kedésfejlesztési pályázathoz
kapcsolódó ingatlanhasznosí-
tási szerz´́odés, illetve az enge-
délyezési tervek közúti bizton-
sági auditálására vonatkozó
szerz´́odés megkötésér´́ol.
A testületi ülést megel´́oz´́oen a
Pénzügyi és Városüzemeltetési
Bizottság ülésén kerültek felbontásra
az egyes városkarbantartási munkákra
bekért árajánlatokat tartalmazó boríté-
kok. Ezek a munkák f´́oként út- és jár-
dajavítások, valamint egyéb közterüle-
ti munkák. A 3 ajánlattev´́o közül a le-
golcsóbb ajánlatot a Váci Útépít´́o Kft.
adta, így a testület 4 képvisel´́oi szava-
zattal 1 tartózkodás mellett a szerz´́o-
dés megkötésével megbízta a polgár-
mestert.
Id´́oközben felvetett észrevételek alap-
ján a testület plusz forrást biztosított a
Mindszenty-Pallavicini szoborcso-
portnál egy kockak´́ovel kialakított jár-
dára megépítésére. A szükséges mun-
kák a tervezett ünnepségre elkészül-
tek.

Munkaterv szerinti ülésre október 26-
án került sor. Ezen  az “Egyebek” cím´́u
részt megel´́oz´́oen 22 el´́oterjesztést tár-
gyalt a képvisel´́o-testület. Az ülésen 6 f´́o
vett rész. Ahol külön nem jelezzük, a
szavazások egyhangúak voltak. A napi-
rendek többségénél a bizottsági el´́oké-
szítést követ´́oen vita nem alakult ki,
csak szavazásra került sor.

Belterületbe csatolás címen terjesztett
el´́o Heged´́us Ferenc polgármester egy
iratot, ami a 34 hektáros terület belte-
rületbe vonásáról szólt, az itt megva-
lósítandó kés´́obbi városfejlesztési el-
képzelések érdekében. Ehhez kapcso-
lódóan a testület engedélyezte a
4.061.120 Ft földvédelmi járulék kifi-
zetését. Dr. Szájbely Ern´́o a Pénzügyi
és Városüzemeltetési Bizottság (PVB)
elnökének összefoglalójában pár pon-
tosítás szerepelt. A törvényi el´́oírásnak
megfelel´́oen a határozat tartalmazza

az önkormányzat nyilatkozatát arról,
hogy a megjelölt területek a tervezett
célra 4 éven belül ténylegesen felhasz-
nálásra kerülnek. A polgármester által
el´́oterjesztett határozati javaslatot 4
képvisel´́o szavazta meg, 2 f´́o tartózko-
dása mellett. A szavazás kérdésére
több képvisel´́o visszatért az Egyebek
napirend tárgyalásánál.
Ehhez a napirendhez kapcsolódóan
született másik határozat a belterület-
be vonás el´́okészítésével megbízta

Dombai Gábor földmér´́o mér-
nököt.
Korábban tárgyalt a testület az
Állami Számvev´́oszék megál-
lapításai alapján elkészített in-
tézkedési tervr´́ol. Most e terv
kiegészítését fogadta el a testü-
let.

A Piac udvarhoz kapcsolódó fejleszté-
si tervek megvalósításához szükséges
az ÉMÁSZ hálózat kiépítése. A testü-
let a 2.267.204 Ft csatlakozási díj ki-
fizetését a “Zöld város” pályázat ter-
hére engedélyezte.
Tárgyalt a testület az iskolai körzetha-
tárokról szóló el´́oterjesztésr´́ol. Lénye-
ges változás nem volt az el´́oz´́oekhez
képest, elfogadásra került a 2018/19
tanévre készített tervezet.
A városkarbantartási munkák közül
több is tervez´́oi közrem´́uködést igé-
nyel. Ezekre a feladatokra már történt
szerz´́odéskötés, azonban a tervez´́o
kérte a szerz´́odésben szerepl´́o határid´́o
módosítását. Ez elfogadásra került.
Korábbi ülésen a beérkezett pályáza-
tokból a Danubius Expert Audit Kft-t
választotta a testület a bels´́o ellen´́or-
zési feladatok ellátására. Ezen az ülé-
sen elfogadásra került a velük kötött
Megbízási szerz´́odés.
A közfoglalkoztatási hatósági szerz´́o-
dés tárgyában a képvisel´́o-testület tá-
mogatja, hogy a 100%-os állami támo-
gatás mellett a meghirdetés id´́opontjá-
tól maximum 3 f´́o közfoglalkoztatott
alkalmazásra kerüljön a képzés id´́otar-
tamára.
A fogászati ügyelettel kapcsolatos
szerz´́odést már többször tárgyalta a
testület. Tekintve, hogy a megállapo-
dásban több település vesz részt, az
önkormányzatok észrevételei beépí-
tésre kerültek. Az így módosított szer-
z´́odés került most jóváhagyásra.
Az Óvoda egy SNI gyermek mozgásfej-
lesztését küls´́os fejleszt´́o pedagógus be-
vonásával tudja megoldani. Törvényi el-

´́oírás alapján ez kötelez´́o feladat. A tes-
tület hozzájárult, hogy 2018. október
1-t´́ol 2019 május 31-ig heti 2 órás fog-
lalkoztatásban egy f´́o szakképzett sze-
mélyt alkalmazzon az Óvoda.
Szintén az Óvoda kezdeményezésére
került tárgyalásra az az együttm´́uködé-
si megállapodás, ami az intézmény és
a Rétsági Család- és Gyermekjóléti
Központ között jönne létre az óvodai
szociális segít´́o tevékenység tárgyá-
ban. A testület hozzájárult az együtt-
m´́uködési megállapodás aláírásához.
Az óvodai munkaközösség minden
évben beszámol tevékenységér´́ol, egy-
ben a következ´́o id´́oszakra igénylik a
munkaközösség vezet´́o díjazásának
fedezetét. A benyújtott beszámoló el-
fogadásra került, ugyanúgy, mint a ve-
zet´́o pótlékának megállapítása.
A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár két napirendben is szerz´́odé-
sek jóváhagyását kérte, azon testületi
döntés alapján, hogy az önkormányzat
intézményeinél szerz´́odést kötni csak
testületi jóváhagyással lehet. Az egyik
a Csipkerózsika cím´́u gyermekel´́oadás
megállapodása, a másik, a Körúti
Színház három el´́oadásból álló bérle-
tes sorozatának szerz´́odése. Mindkét
szerz´́odés jóváhagyásra került.
A Polgármesteri Hivatal kezdemé-
nyezte, és Heged´́us Ferenc el´́oterjesz-
tette, hogy a hivatalban kerüljön be-
szerzésre iratmegsemmisít´́o gép, külö-
nös tekintettel az adatvédelmi szabá-
lyokra, és arra, hogy semmilyen mó-
don ne kerülhessen ki személyes, vagy
gazdasági adatokat tartalmazó selejte-
zett irat. A PVB összefoglalóban el-
hangzott, hogy a beszerzéssel a bizott-
ság egyetért, s´́ot az egyik tag felvetését
is elfogadta, hogy nem csupán egy na-
gyobb irodai gépre van szükség, ha-
nem az érintett irodákban személyi
iratmegsemmisít´́ok alkalmazása is in-
dokolt. Vita a kapott árajánlatról ala-
kult ki. A polgármester ugyanis egy
árajánlatot csatolt, amelyben egy
konkrét típusú gépre egy helyi vállal-
kozó 378.778 forintos árajánlatot
adott. Több bizottsági tag felvetette,
hogy az adott gép (azonos típus) az
internetes boltokban 206.000 forinttól
legalább 40 helyen beszerezhet´́o. Eb-
b´́ol 10-nél több 220.000 forint alatt
forgalmazza, akár díjmentes kiszállí-
tással. Az is megemlítésre került, hogy
másik helyi üzlet is forgalmazza a gé-
pet, t´́olük nem kértek ajánlatot. A tes-
tület végül úgy döntött, hogy 1 darab
irodai és 4 darab személyi iratmeg-
semmisít´́o beszerzéséhez hozzájárul
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úgy, hogy az 5 eszközre együttesen
maximum 300.000 Ft költhet´́o.
Nagy Józsefné évek óta bérli a házuk
melletti 220 m2-es területet kiskert
céljára. A megállapodást minden év-
ben meg kell újítani. A képvisel´́o-tes-
tület 2019. évre is hozzájárult, hogy a
vonatkozó rendelet szerinti bérleti díj
ellenében a területet használhassa.
A képvisel´́o-testület negyedévenként
tájékoztatást kér a követelések állomá-
nyáról, késedelmes, vagy be nem fize-
tett adókról, bérleti és egyéb díjakról.
A rendszeres beszámoltatásnak is kö-
szönhet´́oen a kintlév´́oségek csökken-
tek, illetve arról is szólt a tájékoztatás,
hogy milyen végrehajtási módok m´́u-
ködnek eredményesen. A testület azzal
fogadta el a tájékoztatót, hogy továbbra
is aktív közrem´́uködést és számokban is
kimutatható eredményes munkát vár a
hivatal illetékes munkatársaitól.
Egy el´́oterjesztés kezdeményezte a
GLOBE Ipari Inkubációs Központtal
való együttm´́uködési megállapodás lét-
rehozását. A PVB vita összefoglalójában
elhangzott, hogy a cég tevékenysége
nem ismert, illetve a leírt megállapodás-
tervezet nem tartalmaz konkrét, szá-
monkérhet´́o elemeket egyik fél irányá-
ban sem. Ezért a beterjesztett szöveg´́u
megállapodást a testület 4 szavazattal, 2
ellenében nem fogadta el.
A Magyar Államkincstárnál nyitott
számlák kezelésével foglalkozott két
el´́oterjesztés. Az egyik a megkötend´́o
számlaszerz´́odéssel, a másik a keze-
léshez szükséges banki terminál kiala-
kításával. Mindkét határozati javaslat
elfogadásra került.
A Társadalmi Kapcsolatok Munkacso-
porthoz két kérelem érkezett a sza-
bályzatban rögzített közösségi, kultu-
rális tevékenységek támogatására. A
Rétsági Városi Nyugdíjas Klub
260.000 Ft bekerülés´́u színházlátoga-
tásból 150.000 Ft-ot, a Rétság Városi
Sport Egyesület 220.000 Ft kirándulás
belép´́ojegy összegéb´́ol ugyancsak
150.000 Ft-ot átvállal. A napirend tár-
gyalása során képvisel´́o felvetette,
hogy korábban szándék volt a szabály-
zat átalakítására. Mez´́ofi Zoltán alpol-
gármester a munkacsoport elnöke el-
mondta, hogy a módosítás szükséges-
nek látszik, de érdemi javaslat nem ér-
kezett, így a jelenleg érvényes sza-
bályzat szerint járnak el.
A lejárt határidej´́u határozatok végre-
hajtásáról szóló el´́oterjesztés PVB
összefoglalóban szerepelt, hogy mi-
lyen intézkedés történt a 34 ha terület
ökológiai övezetbe sorolásának meg-

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. októberi ülés vi-
deofelvétele megtekinthet´́o
a következ´́o Youtube cí-
men:
https://youtu.be/8ujKsvCbsP4

változtatásával kapcsolatban. A válasz
szerint az észrevételt továbbították, de
visszajelzést nem kaptak. A beszámo-
lót a testület elfogadta.
A két ülés közötti polgármesteri mun-
káról szóló írásbeli tájékoztatót a tes-
tület - korábbi döntése értelmében -
szavazás nélkül tudomásul vette.
Az Egyebek cím´́u napirendi pontnál 3
lényeges témáról hangzott el tájékoz-
tató, illetve alakult ki vita. Els´́oként a
polgármester ismertetett két levelet a
hulladékszállítás felfüggesztésével
kapcsolatban. Mivel a téma közérdek´́u
az elhangzottak ismertetésével a 4. ol-
dalon, a Hír-Háttér rovatunkban b´́o-
vebben foglalkozunk.
Több képvisel´́o felvetette, hogyan le-
hetséges, hogy az els´́o napirendként
tárgyalt belterületbe vonásnál a pol-
gármester az általa el´́oterejszett hatá-
rozati javaslatot nem szavazta meg,
miként egyik képvisel´́otársa sem. Erre
Heged´́us Ferenc azt a választ adta,
hogy a jelenlegi rendezési tervben erre
a területre tervezett lakóterületb´́ovítés-
sel nem ért egyet, ezért nem szavazta
meg.
Dr. Varga Tibor jegyz´́o adott tájékoz-
tatást a kutak bejelentésével, illetve
engedélyeztetésével kapcsolatban, kü-
lönös tekintettel arra, hogy a médiában
eltér´́o állítások is megjelentek. Mint
elmondta, az 1996 el´́ott létesített kuta-
kat nem engedélyeztetni kell, hanem
csak regisztráltatni. A felhasználási
célnál a háztartási vízigény kielégíté-
sét javasolja, más célú felhasználás jo-
gi, illetve adózási következményekkel
járhat. A jegyz´́o által kiadott felhívást
külön közöljük, a szükséges nyomtat-
vány pedig megtalálható a retsag.hu
honlapon.

Képvisel´́o-testületi ülés

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülésére közmeghallgatással
egybekötve november 23. péntek 16.00
órakor kerül sor. (PVB. ülés id´́opontja:
november 20 kedd 16.00 óra. El´́oterjesz-
tések benyújtásának határideje: november
12. hétf´́o 12.00 óra. 

Tervezett napirendek: 1) Beszámoló
az Önkormányzat 2018. évi költségvetése
id´́oarányos teljesítésér´́ol. El´́oterjeszt´́o:
Heged´́us Ferenc polgármester. 2) A helyi
adók mértékének megállapítása. El´́oter-
jeszt´́o: Dr. Varga Tibor jegyz´́o. 3) Tájé-
koztató Bursa Hungarica ösztöndíj pályá-
zat elbírálásának eredményér´́ol. El´́oter-
jeszt´́o: Dr. Varga Tibor jegyz´́o. 4) 2019.
évi földhaszonbér megállapítása. El´́oter-
jeszt´́o: Heged´́us Ferenc polgármester. 5)
Beszámoló a testület lejárt határidej´́u ha-
tározatainak végrehajtásáról és az átruhá-
zott hatáskörben hozott döntésekr´́ol. El´́o-
terjeszt´́o: Heged´́us Ferenc polgármester .
6) Tájékoztató a két testületi ülés közötti
id´́oszakban az önkormányzat érdekében
végzett polgármesteri munkáról. El´́oter-
jeszt´́o: Heged´́us Ferenc polgármester 

Tisztségvisel´́ok fogadó órái
2018. NOVEMBER

Heged´́us Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Novemberben 12-én.

Mez´́ofi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00
óráig. Novemberben 28-án.

Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´́o: Minden
hétf´́on 14.00-17.00 óráig. November-
ben  5., 12., 19., 26.

Téjékoztató
Fogorvosi ügyelet ellátásáról

Mint arról a képvisel´́o-testületi ülések anya-
gai között számot adtunk, az önkormányzat
megállapodást kötött a Semmelweis Egye-
temmel a fogászati ügyelet ellátására. Sür-
g´́os esetben az alábbi helyen is id´́opontok-
ban vehet´́o igénybe az ügyelet: Fogászati
és Szájsebészeti Oktató Intézet, 1088
Budapest, Szentkirályi utca 40. (Corvin
negyed metróállomástól kb. 450 méter)

Ügyeleti id´́o:
Hétf´́o-péntek: 20:00-07:00
Szombat:  08:00-13:00, 
         14:00-19:00, 20:00-24:00
Vasárnap: 24:00-07:00, 08:00-13:00
Hétf´́o: 24:00-07:00
Ünnepnapon a vasárnapi készenléttel

megegyez´́o.
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Hír-Háttér
Egyes képvisel´́o-testület elé kerül´́o el´́oterjesztésekkel kapcsolatban joggal igényli
a település nyilvánossága, hogy ne csak pármondatos beszámolót olvashasson a
döntésr´́ol, hanem a hír hátterét is meg lehessen ismerni. Rovatunk ezt a célt
szolgálja. Októberi ülés Egyebek napirendjéb´́ol egy közérdekl´́odésre számot tartó
témát dolgoztunk fel. Szigorúan a testületi ülésen elhangzottak alapján, minden-
féle egyéb kommentár vagy elemzés nélkül.

Hulladékszállításról
Heged´́us Ferenc polgármester 2 levelet ol-
vasott fel a témával kapcsolatban:

- “Tisztelt Polgármester Úr! Hivatalo-
san is jelzem Önnek, hogy a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatás ellátásának
pénzügyi feltételei tegnap 16 óráig meg-
tett valamennyi er´́ofeszítésünk ellenére
megsz´́unt. A munkánk folytatásához szük-
séges központi pénzügyi forrás nem érke-
zett meg gazdasági társaságunkhoz. Ké-
rem Önöket, hogy jelen értesítésemet kö-
vet´́oen az ellátás további biztosítása érde-
kében értesítsék a területileg illetékes Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóságot.” Én ezt
azonnal amikor elolvastam rögtön meg-
küldtem a kérésemet katasztrófavédelmi
igazgató úrnak, hogy kérem a kijelölését
aki gondoskodik róla, hogy Rétság város-
ból elmenjen a szemét. Ez volt az én fel-
adatom.

Hogy tisztán lássunk, ez is egy nagyon
fontos: “Tisztelt Polgármester Úr! Néhány
nappal ezel´́ott a Zöld Híd rendszer egyik
vezet´́oje a szükséghelyzetek bejelentése
után ismételten segítséget kérve fordult
mások mellett hozzám is. Önök közül bi-
zonyára sokan emlékeznek arra, hogy
egészen a kezdetekt´́ol 2014-ig Szada
nagyközség polgármestereként személye-
sen részt vettem a társulás munkájában.
Amint talán arra is, hogy 2012 táján a
m´́uködési anomáliákat észlelve közel 40
polgármester kollégával összefogva két
éven át próbáltuk a szerintünk helyesnek
gondolt irányba terelni a Zöld Híd m´́ukö-
dését. A társulás közgy´́ulésein szakmai, fi-
nanszírozási síkon igyekeztünk érvelni, de
a szavazásokon rendre kisebbségben ma-
radtunk. Ma már látszik nem véletlenül.
2015-16 óta mindenki számára kiderülhe-
tett, hogy a Zöld Híd rendszerének prob-
lémája nem szakmai természet´́u. Hiszen
ugyanilyen keretek között jó, s´́ot nyeresé-
gesen m´́uködnek az ország hulladékgaz-
dálkodási rendszerei. A problémák gyöke-
re egyértelm´́uen az, hogy a Zöld Híd rend-
szer vezet´́oi, Dr. Gémesi György a társu-
lás elnöke és Gyenes Szilárd a munkaszer-
vezet igazgatója önös politikai karrier cél-
jainak játékszereként a lakosság hergelé-
sére használják a rendszert. Az elmúlt he-
tekben azonban túlléptek egy határt. A

hulladékgazdálkodási szolgáltatásokat
olyan mértékben csökkentették, hogy az
már alkalmas a lakosság jogos háborgásá-
nak kiváltására. Tudomásom szerint err´́ol
Önöket nem kérdezték meg. Úgy vélem,
hogy az Önök településével kötött szol-
gáltatási szerz´́odések alapján ehhez vég-
képp nem volt joguk. Tisztelt Polgármes-
ter Úr! A Zöld Híd rendszere az Önök által
képviselt települések tulajdona. A tulajdo-
nosi jogokat a társulás közgy´́ulése - Önök
- gyakorolják, többségi szavazással. Az
Önök által képviselt több mint 300.000
ember, a településeket fenyeget´́o anyagi
veszteség és környezetünk borítékolható
elszennyez´́odése már valóban segítségért
kiált. Ezt a segítséget nem az állami szer-
vek, nem az országgy´́ulési képvisel´́ok, ha-
nem csakis Önök tudják nyújtani.” Most
lesz 6-án társulási ülés, ami err´́ol fog szól-
ni. Tegnap voltunk Magyarnándorban,
Pogácsás államtitkár úr tartott el´́oadást.
“A társulás közgy´́ulése bármikor dönthet
úgy, hogy a Zöld Híd rendszer vezetését
olyanokra bízza, akik meg tudják és meg is
akarják oldani a feladatot. Közgy´́ulésükön
szívesen veszek részt az Önök meghívása
alapján. A feladatot ténylegesen megoldani
akaró új vezetésnek természetesen minden
t´́olem telhet´́o segítséget és támogatást meg
fogok adni. Vécsey László, Pest megye or-
szággy´́ulési képvisel´́oje.”

A probléma, nem akarok jobban bele-
menni, az, hogy nem tudják kezelni, ho-
lott már szelektív hulladékgy´́ujtés van.
Évek óta látom, hogy a hangárok teli van-
nak összepréselt m´́uanyaggal, papírral.
Egyszer´́uen nincs nyoma, hogy hova
megy, amib´́ol arra utal, hogy gazdaságo-
san m´́uködjönek. A szemétben van a leg-
több pénz, ezt tudja mindenki. A szemét az
nagyon nagy pénz. Ezeknek az elszállításá-
val vannak gondok. Itt van a probléma.
Ennyit szerettem volna err´́ol mondani.

Képvisel´́oi kérdések hozzászólások a té-
mában:

– A magyarnándori értekezleten konk-
rétan a 6-i tanácskozásról volt szó?

– HF: Nem de ott is err´́ol volt szó,
hogy van ez a probléma, a kormány fog-
lalkozik vele. Amit Vécsey úr leírt ez a
probléma fennáll. Arra törekszenek, hogy
új vezetéssel oldható meg és ugyanúgy

fogja a Zöld Híd továbbra is vinni, csak
más vezet´́okkel. Azokat kézbefogják és
nem lesz semmi anyagi probléma. Meg
azt is, valaki legyen aki értékesít és pénzt
csinál, hozzájárul a m´́uködéshez. Ennek
az összegy´́ujtött, bedolgozott hulladéknak
az értékesítéséhez. Azt kérte, [az államtit-
kár] hogy ha a Zöld Híd nekünk nem csi-
nálja, akkor a mi feladatunk az, hogy
azonnal értesítsük a Katasztrófavédelmet.
´́Ok fognak gondoskodni arról, hogy a sze-
mét ne halmozódjon és szerz´́odés szerint
m´́uködjön tovább.

– A társulási ülésre a napirendeket ki
fogja el´́oterjeszteni?

– HF: A napirend megjött. Azt a Gé-
mesiék terjesztik el´́o.

– A következ´́or´́ol volt szó az IpolyTv
riportjában. Pogácsás Tibor államtitkár
tartott tájékoztatót, majd Balla Mihály,
melynek témája a modern falvak, modern
városok. A Zöld Hídról csak érint´́olegesen
esett szó. Ahogy elhangzott, ilyen mérték-
ben nem esett szó. Nem a kukaholdingról
és nem a Zöld Hídról. Érint´́olegesen volt
róla szó.

– HF: ´́Ok err´́ol a dologról csináltak
egy interjút az államtitkár úrral. Utána jött
az az id´́o, amikor ki lett küldve a média,
zárt ülés keretein belül a polgármesterek
mindennapi gondjaival foglalkoztak. Kút-
tal, szeméttel err´́ol a televízió nem adott
semmiféle interjút.

– Azt gondolom, hogy a tájékoztatás
nem teljeskör´́u, másrészt a második levél
felolvasása politikai nyilatkozat, aminek
itt nem nagyon van helye. A Zöld Hídnak
a problémája nem ott keletkezett. Ma
megkaptam egy közleményt, e szerint ha-
tározatlan id´́ore felfüggesztik a hulladék-
szállítást. Mindenki ´́orizgesse a hulladé-
kot. Ha nem oldódik meg a katasztrófavé-
delem fogja átvenni. Rétságon a 4 t´́uzoltó
hogy veszi át az egész járást azt nem tu-
dom, ez legyen az ´́o gondjuk. Az is szere-
pel a közleményben - és err´́ol jó ha min-
denki tud - ez id´́o alatt valóban otthon kell
tárolni, mert sem a hulladékudvar nem
nyit ki hétf´́ot´́ol, sem a telephelyekre nem
lehet beszállítani. Nekem az a meglátá-
som, hogy nekünk van egy szerz´́odésünk
a Zöld Híddal, egy törvényesen létrejött
céggel. A mi polgármesterünknek bármi-
lyen egyeztetésen azt kötelessége képvi-
selni, hogy ez a szerz´́odés érvényre jus-
son, és azt is hogy a kormány ne lehetet-
leníthesse el a hulladékszállítást. A In-
dex.hu mai vezércikke azt írja, hogy több
helyen van ilyen gond az országban. Azt
állítani tehát, hogy csak a Zöld Hídnál van
ilyen, ez félrevezetés. Budapest több ke-
rületében halmozódik a szemét nem szál-
lítják el, de az ország nem Zöld Híd által
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ellátott területein Szekszárdtól Lajosmi-
zséig lehetne idézni a példákat. A sajtóhí-
rek szerint most már a kormány is foglal-
kozik vele. Ez tehát nem helyi, hanem
országos probléma. Mib´́ol keletkezett ez a
helyzet? Amikor a Zöld Híd létrejött, na-
gyon jól m´́uködött. Gazdaságosan, takaré-
kosan, elrakva a pénzt a 40 évig tartó re-
kultivációra is. Ott kezd´́odött a probléma,
hogy a kormány ezt a pénzt lenyúlta, el-
vonta, hogy majd 40 év alatt ´́o gondosko-
dik a rekultivációról. A Zöld Híd kezelte
a számlákat, levonva az önkormányzati
támogatást, és bevételt a cég m´́uködésére
fordította. Kés´́obb jött az a törvényi el´́oí-
rás, hogy a bevétel nem a szolgáltatóhoz
folyik be, hanem létrehozták ezt a szám-
lázó céget milliárdos költségekkel, milli-
árd forint felett írtak egy programot. Vicc,
hogy ez a program a mai napig nem m´́u-
ködik, nem tudnak el´́oállítani egy pontos
számlát. Rétságon másfél év óta rendezet-
lenek a számlák. Nincs bevétel. Mindez a
kukaholding cég miatt. Mivel nincs bevé-
tel, ez a cég nem utal a Zöld Hídnak és a
többi cégeknek sem. Ebben nem hibás a
Zöld Híd vezetése. Polgármester úr, hiába
olvastál fel egy politikai ellennyilatkoza-
tot, mert az nem tényszer´́u, hanem véle-
mény, és hamis vélemény. Ha azt a pénzt,
amire a törvény kötelezi, a kormány oda-
adná a Zöld Hídnak, akkor a cég rendesen
tudná teljesíteni a szolgáltatást. A Zöld
Híd az önkormányzatok tulajdona. Bele-
értve járm´́uveket, a telephelyeket egyebe-
ket. Nehogy már majd ezeket lenyúlja va-
laki, mert attól tartok, hogy ahogyan em-
lítetted a kormány kézbeveszi a dolgot,
aktívan közrem´́uködik. Ebb´́ol mindig baj
volt. Azt pedig nem tudom elképzelni,
hogy mihelyt nem a Gyenes Szilárd vezeti
a céget, akkor egyb´́ol folyik a pénzcsap.
Ez felháborító lenne. Itt valami nagy do-
log van a háttérben, talán a Zöld Híd meg-
semmisítésér´́ol szól. Azzal, hogy leválta-
nak egy vezet´́oséget és pénzt továbbra
sem adnak attól nem fog m´́uködni. Ahhoz
kell ragaszkodni a polgármesterünknek a
megkötött szerz´́odések alapján, hogy a
Zöld Híd kapja meg a szolgáltatása elle-
nértékét, a bevételt. Ez a vagyon, ami a
104 önkormányzat tulajdona autóstól,
mindenest´́ol, nehogy csak úgy elmenjen a
leveg´́obe. Akkor osszák fel közöttünk,
kapjunk mi is egy autót. Ez nem így megy,
hogy einstand és most már miénk az egész
kukásautó, a telephelyek és a cég. Ez hogy
lehetne? A lakosságot konkrétan kellene
tájékoztatni. Hétf´́ot´́ol semmilyen szemét-
szállítás nem fog történni. Nálunk csütör-
tökre esik a következ´́o nap, addig nem
tudni mi változik. Ezzel, hogy a kormány
nem ad pénzt, a Zöld Híd pedig nem szol-

gáltat, ezzel nincs elintézve. Jogosan fel-
háborodott a lakosság. Határozott és érde-
mi intézkedést kell tenni.

– Én azzal kezdem, hogy a rétsági la-
kosokat egy dolog fogja érdekelni. Csü-
törtökön, amikor kiteszi a kukát meg a
zsákot, elviszik, vagy nem viszik. Ki mi-
lyen levelet ír, ki kivel csatározik, ez sze-
rintem az átlagembert nem érdekli. Egy
dolgot azért szeretnék meger´́osíteni. Amit
felolvastál, ennek a volt szadai polgár-
mester úrnak a levelét, rossz sejtéseim
vannak.

– HF: Volt polgármester, most ország-
gy´́ulési képvisel´́o.

– Akkor még rosszabb a sejtésem.
Azért, mert ´́o mint volt polgármester, a
társulásnak a tagja, több éve figyelemmel
kísérte a Zöld Híd m´́uködését, akkor vala-
mit nem értek. A döntéseket a társulás
hozza. Ti, polgármesterek teszitek fel a
kezeteket, igen vagy nem. Ne menjünk
bele, hogy lesz leváltva a mostani stáb.
Akkor hogy m´́uködött ez az egész társulás
az elmúlt években? Hogy hoztak döntése-
ket a polgármesterek, hogyan m´́uködött a
felügyel´́o bizottság és egyéb szervek,
azok nem látták, hogy milyen problémá-
kat okoznak a “renitens vezet´́ok”? A kép-
visel´́o úr leveléb´́ol derül ki? Ezeket nem
tudom hova tenni. Vannak rossz sejtéseim,
az élet produkált hasonló helyzeteket az
elmúlt években. Azt kérem a város polgár-
mesterét´́ol, hogy azt képviseljed, hogy a
szemétkérdés legyen megoldva. Ez ho-
gyan, miképpen, az a rétsági lakosokat
nem érdekli. Az érdekli, hogy kiteszi a
kukát reggel, délután behúzhatja üresen.
Vagy ott fog állni, ahogy az ismertetett
felhívásban van, hogy fel lett függesztve.

– HF: Én mindenhol azt képviselem,
ezen az oldalon a Zöld Hídnál voltam az
én szavazatommal. 106 település van. Az
összes szavazatból 40 szavazat jutott ne-
kik, akik akarták, hogy sínre legyen téve a
Zöld Híd. Ezt olvastam fel. Kisebbségben
maradtak, akik már évekkel ezel´́ott kérték,
hogy tegyék rendbe mert nem jól m´́uködik
a Zöld Híd dolga. Ezt olvastam fel.

– Elnézést! A Zöld Hidat úgy lehet
helyre tenni, hogy megkapja a pénzét, ami
jár neki az elvégzett szolgáltatásért. Az
országban több szemétszállító céggel
gond van. Nem kapják meg a finanszíro-
zást.

– Varga Tibor jegyz´́o: Nem kellene ezt
a vitát tovább húzni. Gondolom minden
önkormányzat megkapta a levelet. A ka-
tasztrófavédelmi igazgatóságot minden
önkormányzat értesíti. A Katasztrófavéde-
lem felszólítja a Zöld Hidat, hogy szállítsa
el a szemetet és megtéríti a pénzt. Ennyi
az egész.

– Fodor Rita Mária jegyz´́o általános
helyettese: Elvállaltam, hogy segítek a
Nemzeti Hulladékkezel´́o  (NHKV) mun-
katársainak. Tesztszámlákat kértem és el-
len´́oriztem. Három alkalommal utasítot-
tam vissza a számlák kiküldését, újabb há-
rom botrányt sikerült ezzel megakadá-
lyozni. Leírtam az észrevételeimet, a ja-
vaslataimat. Mára úgy t´́unik, elfogadták a
javaslatokat. A tegnap bemutatott teszt-
számlák hibátlanok voltak, valós adatokat
tartalmaztak, feltüntetésre került az ön-
kormányzati támogatás. Megállapodtunk,
hogy a NHKV megküldi Rétságra a szám-
lákat 2017. 2., 3., és 4. negyedévr´́ol. Nem
egyszerre kell befizetni, hanem egy-egy
havi határid´́o eltolással kell a befizetése-
ket teljesíteni. 2019. januárjában várható,
hogy a 2018. els´́o 3 negyedévi számlákat
megküldik, szintén egy-egy hónapos befi-
zetési határid´́o eltolással. Azt kértem az
NHKV munkatársától, hogy a számlák
mellé készüljön részletes tájékoztató,
amelyben az is ki van emelve, hogy nem
egyszerre, hanem egy-egy havi eltolással
kell teljesíteni. A lakosság nagy része
azért aggódott, hogy karácsonyra meg-
kapja visszamen´́oleg az összes elmaradt
számlát és gondjaik lesznek a befizetéssel.
Így nem léphet fel ilyen probléma. Több
lakostól hallottam, hogy írtak leveleket az
NHKV részére, válasz a mai napig nem
érkezett. Igyekeznek mindenkinek vála-
szolni. Minél kés´́obb válaszolnak, akkor
csak újabb levéldömping generálódik. Ha
valóban azok a számlák jönnek ki, amiket
láttam, akkor rendez´́odni fog a számlázás.
Ha valakinek egyedi problémája van, a
számlázóval kell felvenni a kapcsolatot.

A Szerkeszt´́o megjegyzése: Lapzárta
után érkezett a hír, hogy a Katasztró-
favédelmi Igazgatóság biztosítja a
pénzt a szükségszállításhoz, így a meg-
szokott napokon a kommunális és a
szelektív hulladék elszállításra kerül.

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!
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Tájékoztató kutak bejelentéséhez
Figyelem! Határid´́o közeleg: 2018. december 31.

Rétsági Polgármesteri Hivatal
JEGYZ ´́OJE

  
Tisztelt Lakosság! 

Alapvet´́oen szükséges a kúttal rendel-
kez´́oknek nyilatkozniuk, vagy fennmara-
dási engedélyt kérniük.

A vízgazdálkodásról szóló 1995.évi
LVII törvény (Vgtv) és a vízgazdálkodási
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V:22.) Korm. rendelet alapján a
helyi vízgazdálkodási hatósági jogkört a
helyi jegyz´́o gyakorolja. A Vgtv 29.§ (4)
bekezdése szerint:
(4) Ha a vízilétesítmény (kút) megépítése

vagy átalakítása végleges hatósági en-
gedély nélkül történt, és a vízügyi ha-
tóság a kút megvizsgálása után a léte-
sít´́o részére a fennmaradási engedélyt
utólag megadja, egyidej´́uleg vízgaz-
dálkodási bírság megfizetését kell el´́o-
írni. A természetes személyre kisza-
bott bírság összege nem haladhatja
meg a 300 000 forintot.

(5) A vízgazdálkodási bírságot - a (6) be-
kezdésben foglalt kivétellel - a vízi-
munka, vízilétesítmény kivitelez´́ojé-
vel szemben kell kiszabni.

(6) A vízgazdálkodási bírságot a vízimun-
ka, vízilétesítmény létesít´́ojével szem-
ben kell kiszabni, ha

a) a kivitelez´́o kétséget kizáróan bizo-
nyítja, hogy a jogellenes létesítésért
való felel´́osség nem ´́ot terheli, vagy

b) a kivitelez´́o személye nem ismert.
(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság

megfizetése alól az a létesít´́o, aki
2018. január 1-jét megel´́oz´́oen enge-
dély nélkül vagy engedélyt´́ol eltér´́oen
létesített vízkivételt biztosító víziléte-
sítményt, ha

a) a vízjogi fennmaradási engedélyezési
eljárást 2018. december 31-ig kérel-
mezi, és

b) az engedély megadásának feltételei
fennállnak.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gya-
korlásáról szóló 72/1996. (V:22.) Korm.
rendelet alapján
24. § (1) A települési önkormányzat jegy-

z´́ojének engedélye szükséges
a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetésé-

hez fennmaradásához és megszünteté-
séhez, amely a következ´́o feltételeket
együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, va-
lamint az ivóvízellátást szolgáló vízi-
létesítmények védelmér´́ol szóló kor-
mányrendelet szerint kijelölt, kijelölés

alatt álló, illetve el´́ozetesen lehatárolt
bels´́o, küls´́o és hidrogeológiai véd´́oi-
dom, véd´́oterület, valamint karszt-
vagy rétegvízkészlet igénybevétele,
érintése nélkül, és legfeljebb 500
m3/év vízigénybevétellel kizárólag ta-
lajvízkészlet vagy parti sz´́urés´́u víz-
készlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére jogosí-
tó hatósági határozattal, egyszer´́u be-
jelentéssel rendelkez´́o ingatlanon van,
és magánszemélyek részér´́ol a házi
ivóvízigény vagy a háztartási igények
kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény;
b) az ab) pontban szerepl´́o házi ivóvíz-

igény kielégítését szolgáló kúthoz tar-
tozó, víztisztítási feladatokat ellátó ví-
zilétesítmény létesítéséhez, üzemelte-
téséhez, fennmaradásához és meg-
szüntetéséhez;

Ahhoz, hogy nyilvántartásunkat elkészít-
hessük és a lakosság is teljesíthesse a tör-
vényi el´́oírásokat javasoljuk, hogy nyilat-
kozatot mindenképpen tegyen az, akinek
kút van a telkén és létesítése a Vgtv. ha-
tályba lépése el´́ott történt ( 1996. 01.01.) 

A nyilatkozatot 2018. december 10-
ig várjuk.

Nyilatkozataikat beadhatják szemé-
lyesen a Rétsági Polgármesteri Hivatal
Rétság, Rákóczi út 20. szám alatt ügyfél-
fogadási id´́oben vagy elektronikusan a
jegyzo@retsag.hu címen.

Fennmaradási engedély kérelmet pe-
dig az nyújtson be, akinek telkén a kút
engedély nélkül, 1996. 01. 01. és 2018.
01.01. között létesült. 

Dokumentáció beadási határid´́o:
2018. 12. 31. 

Fennmaradási engedély kérelmüket
személyesen a Rétsági Polgármesteri Hi-
vatal Rétság, Rákóczi út 20. szám alatt
ügyfélfogadási id´́oben (H: 8-17,30; SZ:
8-12, 13-15,30, P: 8-12,00) adhatják be. A
szükséges nyomtatvány´́urlap letölthet´́o a
www.retsag.hu oldalról.

Rétság, 2018. 10. 17.
Dr. Varga Tibor  jegyz´́o

Szelektív hulladékgy´́ujtés

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

Szelektív hulladékgy´́ujtésre a jöv´́oben
háztól elszállítással kerül sor. A tiszta állapotú
papír, m´́uanyag és fém italos dobozok az erre
a célra rendszeresített, díjmentes zsákokban
helyezhet´́ok el kéthetente a hulladékgy´́ujt´́o
edények (kukák) helyein. Zsákot a Zöld Híd
szakemberei osztanak ki, kihelyezett telt zsá-
kok helyett újat hagynak a helyszínen, illetve
díjmentesen beszerezhet´́o Rétságon a Paletta
Trade (Sipos bolt) üzletben. Az elszállításra
kéthetente kerül sor, az alábbi id´́opontokban:

2018. november 8., 22. csütürtök
2018. decenber 6., 20. 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!

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.
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Az aradi mártírokra emlékeztek
Arad, 1849. október 6. az egyik legszo-
morúbb nap a magyar nép türténeté-
ben. Hosszú szabadságküzdelem és si-
kerek után elbukott a legszentebb ügy,
a magyar szabadság. Szigorú megtorlás
várt mindazokra, akik a magyar sza-
badság mellett harcoltak. Így hoztak a
császáriak felségárulás cimén halálos
ítéletet 13 honvédtábornokra, akik éle-
tét Aradon október 6-án vették el.

 Ebben az évben a m´́uvel´́odési központ
színháztermében kezd´́odött a múltidézés.
A Himnusz után Heged´́us Ferenc polgár-
mester olvasta fel beszédét. Majd az álta-
lános iskolások m´́usora következett. A 7.b

osztály tanulói mutattak be zenés irodalmi
összállítást Kövi Flóra közrem´́uködésével.
A m´́usort Molnár-Holman Diána állította
színpadra, Simon Katalin közrem´́uködésé-
vel. Ezennel az 1849-es rétsági esemé-
nyek kerültek az el´́oadás közpotjába,
Végh József helytörténész Börzsönyi He-
likonban közzétett írásának felhasználásá-
val. Felidézésre kerültek az események,
amelynek során éppen itt, térségünkben
sikerült el´́oször csapást mérni az orosz
csapatokra. A m´́usor végén 13 ég´́o gyer-
tyát helyeztek el sorra az eltávozó h´́osöket
idézve a színpad elején.

A Szózat elhangzása után az intéz-

Mindszenty-Pallavicini emléknap
Rétság híven ´́orzi katonamártírjának
emlékét, aki 1956-ban, parancsra kisza-
badította Mindszenty József bíborost
fels´́opetényi fogságából, és el´́obb Rét-
ságra, majd Budapestre szállította. A
forradalom mindkét h´́osének több em-
lékhelye van városunkban. Ezek a he-
lyek a tisztelgés színterei minden év ok-
tóber utolsó vasárnapján.

Az egykori eseményekre és szemé-
lyekre emlékezés délel´́ott Fels´́opetényben,
a Munkás Szent József templomban tartott
szentmisével kezd´́odött. Az istentiszteletet
követ´́oen virágokat helyeztek el a temp-

lomban lév´́o emléktáblánál.
Az ünnepi emlékezés következ´́o állomá-

sa délután a Mindszenty-Pallavicini szobor-
csoportnál volt. Itt a Himnusz elhangzása
után Szájbely Zsolt egy költeményt adott
el´́o. Majd Mez´́ofi Zoltán alpolgármester
mondott beszédet. Ezt közet´́oen a jelenlév´́ok
koszorúval, virággal, néma f´́ohajtással tisz-
telegtek a h´́osök szobrai el´́ott.

14 órakor a Laktanya utca elején lév´́o
emlékparkban folytatódott az emlékez´́o tisz-
teletadás. A Himnusz Hangjai után Egry Gá-
bor szavalata következett, majd Heged´́us
Ferenc polgármester mondott köszönt´́ot.

mény el´́otti emléktáblák megkoszorúzásá-
ra került sor, egymást követve helyezték
el koszorúikat az önkormányzat, civil
szervezetek és intézmények neveben. A
koszorúzás végén az iskola tanulói egy
szál, vagy csokor virággal tisztelegtek a
h´́osök el´́ott.

´́Ot Vezekényi Csaba ünnepi beszéde kö-
vette, aki a Honvédelmi Minisztérium he-
lyettes államtitkára. A szónokokat koszo-
rúzás követte, ahol önkormányzatok, civil
szervezetek, intézmények nevében helyez-
tek el virágokat, mécseseket a két emlékm´́u-
nél. A nap befejez´́o részeként a m´́uvel´́odési
központban egy szeretetvendégségen látták
vendégül a résztvev´́oket.

Lesz még esemény a forradalom áldo-
zataival kapcsolatban. El´́okészítés alatt áll
egy könyvbemutató, amely ezt a témát
dolgozza fel, illetve Pallavicini Antal ki-
végzésének 61. évfordulóján lesz megem-
lézés a Rétsági 31. Harckocsidandár Ba-
ráti Kör szervezésében.
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Id´́osek és véradók napja
Az ENSZ közgy´́ulése 1991-ben nyilvá-
nította október 1-jét az id´́osek világnap-
jává. A helyi vöröskeresztes aktívák
ezen id´́oponthoz közel minden évben
megrendezik az id´́osek napját. Fontos,
hogy ezen a napon köszöntik a többszö-
rös véradókat, akiket Rétság járás tele-
püléseir´́ol hívnak meg erre az alkalom-
ra.

A m´́uvel´́odési központ auláját ugyan-
csak rafinált módon kellett elrendezni,
hogy a közel 140 f´́o elférjen és a m´́usorok-
nak is maradjon tapalattnyi hely. De a
földszinti terek nem is bizonyultak elegen-
d´́onek, ezért az Egészségfejlesztési Iroda

meghirdetett állapotfelmérését a könyvtár
olvasótermi részében tartotta meg.

A délutáni rendezvény kezdetén Szle-
zák Istvánné Eszter üdvözölte pár szóval
a megjelenteket, majd át is adta a szót -
mondván, hogy a stafétabotot - Keresztes
Zsanettnek. Az óvodások kis m´́usorösz-
szeállítással kedveskedtek a vendégek-
nek, majd Kincses Helén, a Megyei Vö-
röskereszt nevében szólt. Ezután a járás
területér´́ol érkezett többszörös véradók-
nak kedveskedtek elismer´́o oklevéllel és
ajándékkal. Sorra figyeltük, ahogy emel-
kedik a donorként megjelenések száma.
Idén volt aki 60-szor,  s´́ot  70-szer adott

Rétsági szüret
Gyönyör´́u, igazi szürethez ill´́o aranyló
napsütéses id´́ojárás várta a délutáni
órákban a Nagyparkoló téren gyüleke-
z´́oket. Volt aki gyalog jött, de voltak sza-
márral, lóval, hintóval, terepjáróval,
traktorral, s´́ot még vonattal is. 

Kisvártatva elindult a menet, a szokásos
felvonulási útvonalon. Zrínyi, Takarék, Me-
z´́o, Jókai, Pet´́ofi utca, majd a 2-es úton visz-
sza a f´́otérre. A felvonulás biztonságát min-
denütt rend´́or´́ok és polgár´́orök biztosították.
Az út során több megálló is volt, ahogy a
helyi hagyományok szerint az kialakult. E
helyeken a kisbíró s´́ur´́u dobpergéseit követ-
ve kikiáltotta mondókáját, meghívott min-
denkit a délutáni m´́usorra és az esti mulat-
ságra. A bíró-bíróné leszállva a csodás hin-
tóról táncra perdült, amit sokan követtek.

Végül a Nagparkoló téren is ezzel zárult a
felvonulási rész. A résztvev´́ok és a vendé-
gek a színházterembe vonultak.

A színpadon ezévi terményekkel roskadá-
sig megrakott asztal állt, és egy idei búzából
sütött kenyér. Tóth Ferenc esperes atya rövid
beszédében méltatta a föld kincseit hozó ter-
mészetet, és megáldotta mindegyiket.

Ezek után a m´́usort az óvodások egyik
csoportja kezdte, a témához kapcsolódó
játékkal, verssel, dalokkal. Majd Pálházi
Bence és barátai zendítettek rá, talpalá-
valónak is kiváló muzsikájukra. Ezúttal
azonban - önálló zenekari blokkok mellett
- egy koncert fellép´́oit kísérték. Simon Ka-
talin és Kövi Flóra voltak az el´́oadás éne-
kes közrem´́uköd´́oi, de bekapcsolódtak ki-
sebbek is dalokkal. Fináléként a Kerepl´́o

Ifjúsági Csoporttal egy közös táncos éne-
kes produkció következett.

Az el´́otérben jótékony célú büfé kínált
süteményt, üdít´́ot, már érkezést´́ol egészen
a színpadi programrész végéig.

Este 8 után bálra érkeztek a vendégek,
ahol Siklai István vezette kétszemélyes zene-
kar szolgáltatta a talpalávaltól. Nem kellett
sokat várni, hogy a hangulat fokozódjon, és a
párok birtokba vegyék a “táncparkettet”.

vért. Az önkormányzat nevében Varga
Dávid ugyancsak erre biztatta a megjelen-
teket.

Majd felszolgálták a helyi aktivisták
álal készített szendvicseket, süteménye-
ket, italok már az asztalon sorakoztak, így
kellemes délutáni vendéglátással is kiegé-
szült a szép kort megélt emberek tisztele-
tére rendezett program. Kés´́obb virággal
köszöntötték a város legid´́osebb lakóját,
aki 98 éves. Az est folyamán átadták a
helyi aktivisták szervezetének ajándékát
is minden megjelentnek.

A f´́om´́usorban a Pilisszentkereszti
Kulturális Egyesület m´́uvészei és tagjai
adtak valóban fergeteges m´́usort, melynek
során többször is bevonták a helyieket. 
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Hargita Rétságon
Ahogy mondani szokás, zsúfolásig meg-
telt a m´́uvel´́odési központ színházterme.
A plakátokra már napokkal korábban
kikerült, hogy „Minden jegy elkelt”.
Való igaz, több vendéget így is pótszéke-
ken lehetett csak leültetni. Az érdekl´́o-
dés teljesen magától értet´́odik, hiszen a
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes
már 5. alkalommal lép fel városunkban.
El´́oadásuk minden alkalommal ovációs
siker.

Az él´́ozenével kísért táncjelenetek tulaj-
donképpen egy kerettörténet részeiként fel-
építve váltották egymást. Volt tánc, és szó-
lóének. A fényjátékkal is szépen megoldott
mozzanatokból így állt össze kerek egésszé
az Örökség címet visel´́o bemutató. 

Az látható volt, hogy a mi színpa-
dunk elég sz ´́ukös az ilyen nagyformátu-
mú produkciók bemutatására, de a m´́u-
vészek jól megoldották a feladatot. Nem
is kell mondani, hogy teljesen profesz-
szionális, magas m´́uvészi min´́oség´́u
táncjátékban volt része a közönségnek.
Itt minden lépés, minden dobbantás,
minden mozdulat a helyén volt, olyan
harmóniában, amit máshol ritkán lehet
látni. Nem véletlen tehát hogy az egyes
„számok” között felcsattanó taps hono-
rálta a fellép´́oket.

A finálé után többször visszatapsolta a
lelkes közönség a társulatot a színpadra.
Majd Simon Katalin a rétsági táncosok
m´́uvészeti vezet´́oje mondott köszönetet az

Egy csók és más semmi - Vígjáték
Zsúfolásig megtelt a m´́uvel´́odési központ
színházterme október 18-án este. Még né-
hány pótszékre is szükség volt. Az érdek-
l´́odés nem véletlen, és minden bizonnyal
több forrásból táplálkozik. Az els´́o, hogy
a Pesti M´́uvész Színház vendégszerepelt
városunkban, akik már más alkalommal is
sikert arattak. De a színlapon meghirdetett
darab is garancia a féktelen szórakozásra.

Eisemann Mihály zenéjéb´́ol Békeffi
István szövegeib´́ol állt össze az a zenés
játék, amit az est folyamán láthattunk. A

szerz´́ok m´́uvéb´́ol 1941-ben film is készült,
ami már akkor örökérvény´́uvé tette a tör-
ténetet és f´́oként a dalokat.

Nem csak helyben, hanem országosan
ismert és kedvelt színészgárda állt rivalda-
fénybe Rétságon. A darab története nem
túl bonyolult. Néhány párkapcsolati konf-
liktus, egy minden hájjal megkent ügyvéd,
egy ügyefogyott bíró körül alakulnak az
események. Náhány fordulat is izgalmassá
teszi a játékot. Mivel zenés daradról van
szó, ehhez illik az él´́o zene, amit a színház

kamarezenekara biztosított. A dalok pedig
sokak számára ismer´́osek, ha nem is tud-
ták korábban, hogy ebben a darabban vál-
tak nagy slágerekké. A címadó „Egy csók
és más semmi ...” mellett a „Hallod-e Ro-
zika te...”, „Egy kis édes félhomályban ...”
és a többiek sokaknak ismer´́os melódiák,
amelyek itt kiváló el´́oadásban szólaltak
meg. Nem is maradtak el a tapsok amikor
a m´́uvészek színpadra léptek, és a végén
többszöri meghajlást követ´́oen még a füg-
göny zárása után is zúgott a taps.

Örömmel üdvözölhet´́o, hogy a m´́uve-
l´́odési központ sokat tesz a színházi kultú-
ra helyi megszerettetéséért.

Lesz is az évadban még figyelemre-
méltó el´́oadás. Péládul a Körúti Színház
sorozatásra hívnám fel a figyelmet. A Fé-
nyes Szabolcs bérlet 3 darabjára érdemes
id´́oben helyet foglalni. 

együttes vendégjátékáért, és azért, hogy
mindig szívesen jönnek városunkba. Meg-
illet´́odött szavait az is motiválta, hogy ´́o
maga több mint egy évtizedig volt táncosa
az együttesnek, miel´́ott nálunk vállalt
táncpedagógusi munkát. Heged´́us Ferenc
polgármester is köszönt´́ot mondott. 
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Rétsági kalauz

Programajánló
November 6. kedd, 9.00 és 14.00 órától

a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a VSG Táncszínház el´́oadja a
Csipkerózsika
cím´́u táncmesét
Belép´́odíj: 1000 Ft. Kedvezményes,
csoportos belép´́o: 700 Ft

November 8. csütörtök, 9.00 órától
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Állásbörze és Feln´́ottképzési Kiállítás
a Nógrád megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási F´́oosztály szervezésé-
ben

November 9. péntek, 9.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Körzeti állategészségügyi
tájékoztató el´́oadás

November 10. szombat, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Körúti Színház 
Fényes Szabolcs Bérletének els´́o el´́oadása
Molnár Ferenc: A doktor úr
A betör´́o: “Csak azért mondom, mert
engem hiába üt pofon, én nem párba-
jozom. Maga mindennek az oka! Az
alkalom szüli a tolvajt! És ön szülte az
alkalmat. Ön ennek a betörésnek a
nagypapája!”
A nagyszer´́u véd´́oügyvéd: “Még né-
hány ily betöréses lopás, és én vagyok
Magyarország legnépszer´́ubb véd´́o-
ügyvédje. Virágot vesz el´́o. Ezt egy
hölgy dobta felém. A diákok meg akar-
tak éljenezni! Egy öreg n´́o a keblemre
akart borulni. Kifogják a lovakat a ko-
csiból, kifogják a benzint az automo-
bilból, ha nem jöttem volna gyalog.”
A flörtöl´́o feleség: “És ha valaha még-
is h´́utlen lennék az uramhoz, kíváncsi-
ságból tenném. Az érdekes lehet.”
És a csábító: “Minden valamirevaló,
csak egy kicsit finomabb idegzet´́u
hölgy egyszer életében kíváncsi.
Mondhatom, életemben már több kí-
váncsiságot elégítettem ki...”
A kishúg: “De ha megtudják, hogy
Bertalannal 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! Lop-
ni, 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, mi-
kor vizsgára készíti el´́o Lenke kisasz-
szonyt, ´́o pedig, kérem, ki sem merem
mondani... szóval, én egy percig sem
maradok ebben a házban, utóvégre a
szegény ember se kutya.”
Szereposztás: Puzsér - Koltai Róbert,
Dr. Sárkány - Pecsenyiczki Balázs /
Fila Balázs, Sárkányné - Gyebnár
Csekka, Csató - Czvetkó Sándor, Ma-
rosiné - Maronka Csilla, Cseresnyés -
Makrai Pál, Lenke - Placskó Emese,
Bertalan - Lipták Péter, Rend´́or I. -
Oroszi Tamás, Rend´́or II. - Kozel Dá-
niel, 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 12. hétf´́o, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ kistermében
a rétsági általános iskola
Tanár-diák találkozója

November 15. csütörtök
a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri kiállítás:
Válogatás Tar Nóra rajzaiból

November 17. 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

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

November 30. péntek, 16.00-18.00 óráig
a m´́uvel´́odési központ társalgó termében
Adventi kézm´́uveskedés
Karácsonyi díszek, hópehely, angyal-
ka készítése quilling technikával
Vezeti: K´́ovári Anna

El´́ozetes
December 6. csütörtök

a Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület
Mikulásjárata

December 7. péntek
a m´́uvel´́odési központban
a Rétsági Egészségfejlesztési Iroda
Szenior fóruma

December 8. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Városi Nyugdíjas Klub
Évzáró összejövetele

December 9. vasárnap
a Mindszenty-Pallavicini Emlékm´́unél
Pallavicini Emléknap
Megemlékezés és koszorúzás Pallavi-
cini Antal ezredes mártírhalálának 61.
évfordulója alkalmából, melyre tiszte-
lettel meghívja a Rétsági 31. Hunyadi
Baráti Kör

December 13. csütörtök
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Vigyinszki Attila
fest´́om´́uvész kiállítása

December 21. péntek
a m´́uvel´́odési központban
Mindenki Karácsonya
- Kézm´́uves és kistermel´́oi vásár
- Ünnepi m´́usor

December 30. szombat
a m´́uvel´́odési központban a
Hunyadi Nyugállományúak Klubja
Évzáró összejövetele

December 31. vasárnap
a m´́uvel´́odési központban
a Kerepl´́o Néptánc Egyesület
Évzáró összejövetele

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.

Igény esetén A/4 méretig
szinesben is,  oldalanként 300 Ft.

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.

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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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 november hóna-
pi rendezvényeket, amelyek szabadon lá-
togathatók, a részvétel ingyenes. Tekintet-
tel arra, hogy a teremadottságok korláto-
zottak, ezek az események népszer´́uek,
sokan igénybe veszik, el´́ozetes bejelent-
kezés szükséges: 35/550-582 telefonszá-
mon, személyesen az EFI irodában vagy
efi@retsagrendelo.hu.

Cukorbeteg klub: november 26. hétf´́o
Étrendi szakanácsadás: november 15

Gerinctorna: november 7., 14., 21.,
28. csütörtök 18.15 órától
Jóga: november 6., 13., 20., 27. kedd
Egyéni gyógytorna szaktanácsadás:
november 14. szerda 16.00
Vizitorna: november 5., 12., 19., 26.
Els´́osegélynyújtás, balasetmegel´́ozés:
november 17., 24. szombat
Egészséges táplálkozás, f´́oz´́oklub: no-
vember 26. hétf´́o

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

rtv.retsag.net

Naponta 24 órában képújság, 
hirdetésekkel, aktuális információkkal. 

2018. novemberi m´́usor

November 23. péntek 15:55 
Él´́o közvetítés Rétság Város soron kö-
vetkez´́o képvisel´́o-testületi ülésér´́ol

November 27. kedd 18:00 
Híradó - riportok, tudósítások 
21:00 Híradó ismétlés
Ismétlések: November 28-30 -szerda-
péntek 18:00 és 21:00 órától, Decem-
ber 1-2. stombat, vasárnap  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

Állandó foglalkozások

kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Kedd:
Kerepl´́o Gyermek Néptánc Együttes.

15.30-17.30-ig; Vezeti: Simon Katalin.
Népi ének. 17.30-18.30-ig; Vezeti: Simon

Katalin.
Csillagvirág Néptánc Együttes. 18.30-

19.30-ig; Vezeti: Simon Katalin.
Szerda:
Kerepl´́o Néptánc Együttes. 15.00-17.00-

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. 17.00-

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

ig; Vezeti: Simon Katalin.

Országos Könyvtári Napok - Rétságon
A rétsági városi könyvtár az utóbbi évek-
ben mindig csatlakozott a bibliotékák
´́oszi programsorozatáshoz. Október 1-7-
ig tartó héten 4 eseményre került sor, és
egyéb könyvtáros kedvemények várták
az olvasókat. Késedelmi díj amnesztia,
díjmentes beiratkozás, fotopályázat és in-
gyenes internetezési lehet´́oség egészítette
ki a rendezvényeket. Ebben az esztend´́o-
ben a f´́o téma volt a család. 

Mesterek és tanítványok pedagógusportrék 
A bemutatott kötetben egy rétsági ta-

nár, Mocsári Gergely szakmai életének
összefoglalása is belekerült.

 Szájbely Zsolt szavalatát Bene Anna-
mária fuvolajátéka követte, majd Oszter
Sándor színm´́uvész adta el´́o József Attila
Ars poetika cím´́u költeményét. Szabó Ist-
vánné és Trencsényi László címzetes
egyetemi tanár, a Magyar Pedagógiai Tár-
saság ügyvezet´́o elnöke beszéde után
megszólaltak a pályatársak, tanítványok.

Tudásátadás - tudásegyesítés
A Balassagyarmati Levéltár munkatár-

sa tartott el´́oadást arról, milyen kutatási
lehet´́oségek állnak rendelkezésre azok-
nak, akik a múltat szeretnék feltárni. Kü-
lönös tekintettel a családi kapcsolatokra.

Örökség és emlékezet forrásai
Kiss Péter: Család, rendszer, család-

rendszer cím´́u el´́oadása a családállítsáról
szólt. A téma igen érdekes. Az el´́oadó
rendszerterapeuta el´́oször arról beszélt,
hogy a család egy rendszer. Amennyiben
valamilyen blokk gátolja a családtagok in-
formációáramlását, gondok adódnak az
együttéléssel. 

Könyvtári kreatívok
A sorozat befejez´́o része egy kicsit la-

zább, játékosan szórakoztató programra
hívta a családokat. A nagy asztalt körbe-
ülve gyerekekkel, szül´́okkel és segít´́okkel
közösen készültek a rajzok, festmények,
különböz´́o figurák ollóval, ragasztóval.

Tájékoztató
Ezennel tájékoztatjuk Tisztelt Olvasó-
inkat, hogy a HANGADÓ követlez´́o
számának megjelenése december 4-én
várható. Az elektronikus változat de-
cember 3-án lesz elérhet´́o.
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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

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

Olvasói levél
Magyar Honvédelem Napja

Június 30-án hagyományteremt´́o céllal
felelevenítették a Honvéd napot. A ren-
dezvény célja a magyar katonák vitézsé-
gének szem el´́ott tartása, a magyar katonai
hagyományok meg´́orzése, ápolása, továb-
badása. 1940-ben kormányzói rendelet je-
lölte ki Honvéd nappá június 28-át a fegy-
veres er´́ok ünnepévé. A 16-os Honvéd ka-
tonai Hagyomány´́orz´́o csoport és a Vitézi
Rend ezen hagyományt élesztette újjá. A
templomkertben megtartott ünnepségen
Jávorka János nyugállományú alezredes
megemlékez´́o beszédet tartott a Rétsági
31. Hunyadi János Harckocsidandár törté-
nelmér´́ol, a Tormay Cecile Irodalmi és Tör-
ténelmi Társaság m´́usorában pedig minden
magyar honvéd´́or´́ol megemlékeztek.

Megemlékeztek és bemutatták a kor ka-
tonai el´́oképzésének legfontosabb színterét,
a leventeintézményt. Ezután az ünnepség
fénypontjaként bemutatásra került egy
1927-es Leventezászló: anyaga duplán elhe-
lyezett, anyagában nyomott mintás fehér se-
lyem, brokát, három oldalán aranyrojttal dí-
szítve egy sarkában zászlóbojttal. 

A zászló egyik oldalán a babérfüzérrel
és tölgyfalombokkal övezett magyar kis-

címer látható. A tölgy és babér ágakat
nemzeti szín´́u szalag köti össze. Körülötte
a “ISTENNEL A HAZÁÉRT ÉS KIRÁ-
LYÉRT!” felirattal, a leventemozgalom
jelmondatával. A zászló másik oldalán kö-
zépen egy pálmalevélen nagy L bet´́u
nyugszik. A nagy L bet´́u pedig a Levente
szó kezd´́obet´́uje minden levente jelvényen
és címeren megtalálható. Az L bet´́u alatt
egy kék virág a h´́uséget szimbolizálja. Kö-
rülötte a “LÓKOS MENTI LEVENTE
EGYESÜLET 1927" felirat látható. A
zászló nem készült el teljesen, a hímzés
félbe maradt és bár egy alkalommal bizto-
san tudunk a zászló alatti felvonulásról a
zászló dupla selyem anyaga csak ideigle-
nesen van összevarrva, fércelve. Hiányoz-
nak a zászlórúdhoz rögzít´́o elemek is.

Feltehet´́oen a német vagy szovjet meg-
szállás el´́ol gondos emberek a Katolikus Egy-
ház gondjaira bízták a zászlót, ami a hosszú
meg´́orzési id´́o alatt kezdett feledésbe merülni,
amikor 2002-ben Bencsik Tibor atya bízta
meg a világi vezet´́oséget Drajkóné Juci nénit,
hogy a zászló hímzésének befejezésér´́ol in-
tézkedjék. Ekkor került a zászló a rétsági go-
belin kör szorgos kez´́u asszonyaihoz, akik a

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

Nyugdíjasként vállalnék gépelési, adat-
rögzíti munkát, napi 4, vagy 6 órában.
Telefon.:  06/30/262-6290

Felíhvás

Rétság Város Szlovák Nemzetiségi Ön-
kormányzat szervezésében folytatódik
a szlovák nyelvtanfolyam.

Helye: Városi M´́uvel´́odési Központ 
Ideje: Minden pénteken 14:30 - 16:00

óráig
Érdekl´́od´́o gyermekek és feln´́ottek

részvételét szeretettel várjuk a helyszínen
vagy a 06/70-365-2617 telefonszámon.

legnagyobb elszántság ellenére is azt ta-
pasztalták, hogy a zászló hímzése egy szá-
mukra ismeretlen technikával készült.
Máthéné Kati néni nagy gondossággal
´́orizte tovább a páratlan történelmi emlé-
ket 16 éven keresztül. Dukony Zsolt rét-
sági lokálpatrióta küldetésének tekintette,
hogy a zászló a feledés homályából a nap-
világra kerüljön, és újra belépjen a köztu-
datba.

Az ünnepi megemlékezésen megko-
szorúzták az els´́o világháború emlékm´́u-
vét és a második világháború emléktáblá-
ját, hogy e gesztussal is minden háborús
áldozatra emlékezzenek.

A  zászlót  a megemlékezés végén
Cserey András atya szentelte fel, majd vi-
téz Szakács László vette át meg´́orzésre
mindaddig, míg Rétságon egy arra méltó
állandó kiállítás keretein belül méltó mó-
don helyet kaphasson.                      MT
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