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Bálok bálja 43. alkalommal
Rétságon is egyre több rendezvény kapcsolódik
a farsangi szokásokhoz. Ezek közül a helyi vö-
röskeresztesek által szervezett estély a legkie-
melked´́obb. Már több éve joggal használják a
látogatók a “bálok bálja” kifejezést. Ezennel 43.
alkalommal kerül megrendezésre.

A m´́uvel´́odési központ aulája a terített asztalok
mellett ugyancsak benépesedett. Els´́oként Szlezák
Istvánné - Eszter - üdvözölte a megjelenteket, és
bejelentette, hogy a nyitótáncot ezennel a Kerepl´́o
Néptánc Egyesület ifjúsági csoportjának táncosai
prezentálják. A szervez´́ok nevében Keresztes Zsa-
nett üdvözölte a megjelenteket, majd Heged´́us Fe-
renc polgármester beszéde után Szilágyi Leonóra,
a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szerveze-
tének igazgatója szólt a megjelentekhez.

Az est sztárvendége Eliza Bliss heged´́um´́u-
vész, aki nem csak különleges hangszerével,
virtuóz játékával hívta fel magára a figyelmet.
Elektromos mélyheged´́un adott el´́o népszer´́u
dallamokat.

Felszolgálták a vacsorát, a büfé mindenféle
itallal egészítette ki a harapnivalót. Rázendített
a zenekar, folytatódott az ´́orületes ritmus, a fé-
nyek kavargásában a párok, csoportok lüktetése
a parketten.

Nem tévedek, ha - a sztárvendég mellett - a
legjobban várt része a mulatságnak, amikor a
helyi aktivisták humoros, jelmezes jelenetet mu-
tatnak be. Ennek már hagyománya, és nagy híre
van. 11 óra után következett hát a meglepetés.
Ezennel is a hölgyek öltöttek férfiruhát, az urak
pedig n´́oként billegették magukat.  Humor, tánc,
bohóckodás elvárt rész minden ilyen éjfél el´́otti
megjelenésnek, és ezekben nem is volt hiány.
Kés´́obb volt tombolasorsolás támogatók fel-
ajánlásából összegy´́ujtött ajándékokból.

Tartott a bál egészen hajnalig. 
Itt is megemlítjük, hogy a bevétel nagyobb

része a vöröskeresztesek által szervezett “Id´́osek
napja” költségeit fedezi, tehát a kiváló szórako-
zás mellett jótékony célt is szolgál.
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Városházi tudósítások
A képvisel´́o-testület munkatervben üte-
mezett ülését február 22-én tartotta. 23
napirend került megtárgyalásra. Az
ülésen a testület mind a 7 tagja jelen
volt. A döntések nagy részét egyhangú
szavazással hozták, az ett´́ol eltér´́ot je-
lezzük.

Els´́oként a Gyermek és szociális étke-
zés díjának meghatározása szerepelt.
A konyhát üzemeltet´́o vállalkozás kér-
te a díjak 10 % körüli emelését, hivat-
kozva az alapanyagárak, illetve a bé-
rek emelkedésére. A képvisel´́o-
testület a vállalkozás kérését jo-
gosnak ítélte, és azt jóváhagyta.
(A részletes tételek a 4. oldalon
találhatók.)
Másodikként a 2019. évi költ-
ségvetés megalkotása szerepelt
napirenden. Ehhez már koráb-
ban születtek döntések, az átmeneti
gazdálkodásról decemberben, illetve a
tervezést megalapozó el´́oírásokról ja-
nuárban. Dr. Szájbely Ern´́o a Pénzügyi
és Városüzemeltetési Bizottság (PVB)
elnöke ismertette az el´́oterjesztést, il-
letve a bizottsági vita lényegét. A fon-
tosabbakat itt is kiemeljük. (További-
ak elolvashatók a jegyz´́okönyvben,
vagy megtekinthet´́ok a videón)
A város legfontosabb dokumentuma
az éves költségvetési rendelet. Ebben
kell megtervezni a városnak és az in-
tézményeinek bevételeit és kiadásait, a
kötelez´́o és az önként vállalt feladatok
pénzügyi fedezetét, egyszóval ez a
rendelet biztosítja a város és az intéz-
mények m´́uködését. Sajnos sok köte-
lez´́o feladatra nem kapunk állami tá-
mogatást a város adóer´́oképessége mi-
att, ezért több mint 93 millió forinttal
kevesebb az az összeg, ami egyébként
megilletné Rétságot állami támogatás-
ként, tehát ekkora összeget von el az
állam Rétságtól.
A költségvetés f´́oösszege (~1,87 milli-
árd) 1.874.064.031 Ft , de ez az összeg
már tartalmazza a két megnyert pályá-
zatra, a Zöld Város és a Közleke-
désfejlesztési pályázatokra fordítható
összegeket is.
A PVB ülésen elhangzott javaslatok-
kal módosultak egyes tételek. A nyug-
díjas klubok támogatását javasolta a
bizottság klubonként 300 ezer Ft-ról
400 ezer Ft-ra emelni. A javaslatot f´́o-
ként a létszám b´́ovülése indokolja. A
civil szervezetek támogatását a PVB
javasolta 600.000 Ft-ra emelni, a
sportegyesületek támogatását pedig
4,5 millióra. A PVB javasolta továbbá

a gyermekszületési támogatás meg-
emelését is, 25.000 Ft-ról 60.000 Ft-
ra. Ugyancsak a PVB javaslatára ke-
rült megemelésre a temetési támoga-
tás, 50.000 Ft-ról 100.000 Ft-ra.  A to-
vábbiakban részletezésre kerültek a
bevételek és a kiadások, az intézmé-
nyek tervezett feladatai, a kommunális
gép új eszközökkel való b´́ovítése. A
PVB ülésen elhangzott javaslat alap-
ján a város teljes területére a patkány-
irtás fedezete is bekerült a költségve-

tésbe. A PVB összefoglaló vé-
gén elhangzott, hogy a költség-
vetés stabil, biztosítja a város
és az intézmények m´́uködését,
és végrehajtható el´́oirányzato-
kat tartalmaz. Köszönet hang-
zott el mindazoknak, akik a ki-
dolgozásban részt vettek.

A vitában volt egy felvetés, hogy a
születési támogatás és a temetési tá-
mogatás összege egyforma kellene
hogy legyen. Többen reagáltak az ész-
revételre, melynek lényege, hogy Rét-
ság város így is olyan mérték´́u támo-
gatást biztosít, amire alig van példa.
Ezen túl a születésre való felkészülés
egyrészt el´́ore tervezhet´́o, másrészt az
állam által számos más juttatással is
támogatott, míg a temetésnél ilyen ál-
lami támogatások nincsenek. Továbbá
a haláleset nem egy el´́ore tervezhet´́o
esemény. Egy váratlan haláleset hirte-
len egy igen jelent´́os kiadást jelent a
családok számára. Más hozzászólások
az intézmények önkormányzati és ál-
lami támogatását firtatták. Vannak in-
tézmények, amelyeket az önkormány-
zatnak kötelez´́o ugyan m´́uködtetni, de
ehhez az állam nagyon eltér´́o módon
biztosít központi támogatást. A Pol-
gármesteri Hivatal m´́uködéséhez pél-
dául kb. 69 millió forintot kell az ön-
kormányzatnak saját bevételeib´́ol hoz-
zátennie, a Városi M´́uvel´́odési Köz-
pontnál ez az összeg kb. 62 millió fo-
rint, a Napközi Otthonos Óvodánál kb.
18,5 millió forint, és ugyanennyit kell az
egészségügyi szolgálatok m´́uködéséhez
is biztosítani az önkormányzatnak, a há-
ziorvosi, a gyermekorvosi, a fogorvosi
és a véd´́on´́oi szolgálatok számára ösz-
szesen. Egyedül a Család- és Gyermek-
jóléti Központ m´́uködési kiadásait biz-
tosítja teljes mértékben az állam. 
Elhangzott az is, hogy míg az állami
támogatás 2010-ben az önkormányzat
összkiadásainak a 40%-át fedezte, ad-
dig 2017-ben ez az arány mindössze-
sen 12,8% volt, (2016-ban még ennél

is kevesebb, 9,7% volt.).  Az önkor-
mányzat összkiadásainál tehát draszti-
kus központi állami támogatás csök-
kenés következett be.
Mez´́ofi Zoltán alpolgármester felvete-
tette a költségvetések megszavazásá-
val kapcsolatos azon tapasztalatot,
hogy Heged´́us Ferenc polgármester és
Varga Dávid képvisel´́o soha nem sza-
vazza meg a város költségvetését. Ki-
emelte, hogy minden költségvetés
kompromisszumokon alapszik. A ter-
vezet kb. 2000 tételt sorakoztat fel.
Azon a címen nem helyes ellene sza-
vazni, hogy valakinek egy vagy két
tétel ezek közül nem tetszik. Ha min-
den képvisel´́o ezt a gyakorlatot foly-
tatná, akkor soha nem lenne a város-
nak elfogadott költségvetése, és így a
város m´́uködésképtelenné válna.
A szavazásnál 5 f´́o szavazott igennel,
2 f´́o tartózkodott, azaz nem szavazta
meg a költségvetést. Ezzel a szavazási
aránnyal a képvisel´́o-testület végül is
elfogadta a város ezévi költségvetését.
A napirend kapcsán egy további szava-
zásra is sor került. Ennek lényege, hogy
a város el´́oz´́o évben pályázott a közm´́u-
vel´́odési érdekeltségnövel´́o pályázaton
34,3 millió forintos összegre, a M´́uvel´́o-
dési Központ néz´́oterének felújítására, a
székek cseréjére. A beadott pályázatra a
megpályázott 34,3 millió Ft helyett csak
1,8 millió forintot biztosítottak, szigorú
megkötések mellett. Ebb´́ol az összegb´́ol
a cél nem valósítható meg, ezért a kép-
visel´́o-testület egyhangú szavazással
visszavonta a pályázatot.
Módosításra került a 2018. évi költ-
ségvetési rendelet is. A változások
technikai jelleg´́uek, a f´́oösszegeket
nem érintik. A képvisel´́o-testület a mó-
dosítást elfogadta.
Azoknak az önkormányzatoknak,
amelyeknek fejlesztési terveiben
olyan feladatok szerepelnek, amelyek
közbeszerzés kötelesek, közbeszerzési
tervet kell készíteni. Az el´́oterjesztés a
jelenleg ismert feladatokat ütemezte,
amelyeket szükség esetén ki lehet b´́o-
víteni. A tervezet elfogadásra került.
A közfoglalkoztatás lehet´́oségével
mindig élt a város. Ebben az évben is
lehet´́oség van ilyen foglalkoztatást
szervezni. A képvisel´́o-testület az el-
´́oterjesztéshez mellékelt szerz´́odés-ter-
vezetet elfogadta, ennek alapján 15 f´́o
közmunkás kerül alkalmazásra a kö-
vetkez´́o id´́oszakban.
A Nemzetiségi Önkormányzatokkal
együttm´́uködési megállapodást kell
kötni azon okból, hogy ezen önkor-
mányzatok adminisztratív feladatainak
ellátása a Polgármesteri Hivatal felada-
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ta. A megállapodás elfogadásra került.
A megváltozott jogszabályok alapján
módosult a Cafetéria Szabályzat, me-
lyet a képvisel´́o-testület elfogadott. A
változások lényegér´́ol a munkáltatók
tájékoztatják a dolgozókat. Legfonto-
sabb, hogy megsz´́unt a népszer´́u Er-
zsébet utalvány. Más formák marad-
tak, ezek egyike a “SZÉP Kártya”.
Rétságon évi 200.000 Ft értékben fo-
lyósítható ilyen támogatás valamennyi
intézmény vonatkozásában.
A közlekedésfejlesztési pályázat köz-
beszerzése folyamatban van. A beér-
kez´́o ajánlatok testület elé kerülés el-
´́otti elbírálására Közbeszerzési El´́oké-
szít´́o és Bíráló Bizottságot kell válasz-
tani, melynek nem lehetnek tagjai a
polgármester és a képvisel´́ok. A testü-
let a következ´́o összetétel´́u bizottságot
választotta meg: Szabó Klára elnök,
Fodor Rita Mária, Bulejka András,
Márkus Pál, Girasek Károly, Vandor-
nyik Dénes tagok.
Arra az esetre, ha vízkorlátozás beve-
zetésére lenne szükség városunkban,
külön intézkedési tervet kell készíteni.
A tervet a testület elfogadta.
A képvisel´́o-testület jelent´́os összeget
különített el a költségvetésben civil és
sportszervezetek támogatására. Ezek
az összegek a jóváhagyott költségve-
tésben szerepelnek, ezért a korábbi
évekhez hasonlóan a képvisel´́o-testü-
let pályázatot hirdet ezen szervezetek
és egyesületek számára. A pályázati
feltételeket megtárgyalta és elfogadta
a testület. A pályázatok és az adatlap
elérhet´́ok a www.retsag.hu oldalon. A
pályázatok benyújtási határideje 2019.
március 18.-a ,12 óra.
Jávorka János képvisel´́o nyújtott be el-
´́oterjesztést a Nyárfa utcában folya-
matban lév´́o lépcs´́ofeljárók és kukatá-
rolók építésének kiegészítésére, a la-
kók kéréseinek figyelembe vételével.
A testületi döntés értelmében a pót-
munkára szerz´́odés-tervezetet kell kér-
ni a kivitelez´́o Váci Útépít´́o Kft.-t´́ol.
A Rétsági Önkéntes T´́uzoltó Egyesület
(ÖTE) 3 napirendet is el´́oterjesztett.
Ebb´́ol az els´́o az el´́oz´́o évi munkáról
szóló beszámoló, melyet a testület el-
fogadott.
A következ´́o a 2018. évi támogatási
megállapodás módosítása. Bels´́o téte-
lek módosultak a f´́oösszeg megtartásá-
val, ezt a testület szintén elfogadta.
Az ÖTE következ´́o el´́oterjesztése a
2019. évi támogatás megállapítására
vonatkozik. A testület az el´́oz´́o évivel
azonos - 1,3 millió  Ft - támogatást
szavazott meg, és megbízta a polgár-
mestert a megállapodás aláírására. A

PVB összefoglalóban elhangzott,
hogy az ÖTE külön keretet kért az ön-
kormányzattól napelem-rendszer ki-
alakítására a szertáruknál, 700 ezer Ft
értékben. A vitában elhangzott, hogy a
kérelem kidolgozatlan, fontos adato-
kat nem tartalmaz (gazdaságossági
számítás, megtérülési id´́o, stb.) El-
hangzott az is, hogy a hivatásos T´́uzol-
tó ´́Ors megnyitásával  lényegesen át-
alakult az egyesület tevékenysége, il-
letve az is, hogy erre a fejlesztésre lé-
teznek pályázatok, azok lehet´́oségével
kell élni.
A Rétsági Polgár´́or Egyesület kérte a
2018. évi támogatási megállapodás
módosítását. A f´́oösszeg változatlanul
hagyásával néhány tétel változott. Ez
elfogadásra került.
Ugyancsak módosítási kérelmet nyúj-
tott be a Váci Útépít´́o Kft. a folyamat-
ban lév´́o városkarbantartási munkák-
kal kapcsolatban. Az id´́ojárási körül-
mények miatt a befejezési határid´́ot
kérték módosítani, ami elfogadásra
került.
A buszváró helyiségével kapcsolatos
ügyekr´́ol már több alkalommal tár-
gyalt a képvisel´́o-testület. Korábbi
rongálást követ´́oen a nyitvatartás kor-
látozásra került, továbbá a rend´́orség
és a polgár´́orség részér´́ol is rendszeres
az ellen´́orzés. Ennek ellenére újabb
vandalizmus következett be, a zárt aj-
tót rongálták meg ismeretlen szemé-
lyek. Így az épület napközben sem
nyitható ki. Az esettel kapcsolatban
rend´́orségi feljelentés is történt, a nyo-
mozás folyamatban van. A testületi
ülésen elhangzott, hogy a sérült ajtót
miel´́obb ki kell javítani. Ugyanakkor
döntés született arról, hogy a polgár-
´́orség kamerarendszeréhez kapcsolt 2
nagyfelbontású térfigyel´́o kamerát kell
felszerelni a buszváró irányába. Ennek
költségvetési fedezetét a testület meg-
szavazta.
A Polgármesteri Hivatalban lev´́o há-
zasságköt´́o terem függönyeinek cseré-
jét korábban PVB tagok kérték. Egy
másfél évvel ezel´́otti el´́oterjesztés ár-
ajánlatát aránytalanul soknak ítélte a
testület, és új árajánlatok beszerzésére
hozott határozatot. Sokáig nem történt
az ügyben semmi. A mostani tanács-
kozásra 2 árajánlat került bemutatásra,
ezek a korábban elutasított ajánlatnál
lényegesen olcsóbbak, a korábbinak
kb. az egyharmadát teszik ki. A testü-
let a legkedvez´́obb ajánlatot adó váci
Aphrodite Textilház ajánlatát fogadta el.
Mez´́ofi Zoltán alpolgármester nyújtott
be el´́oterjesztést, mely szerint a Szé-
csényben megrendezend´́o Nógrád Me-

gyei ´́Oszi Tárlatra városunk is ajánljon
fel különdíjat. Az el´́oterjesztés indoka,
hogy ezen a seregszemlén városunk és
a járás több alkotója is rendszeresen
szerepel. A testület évente 40.000 Ft-
ot, plusz járulékot ajánlott fel a díjra.
Fodor Rita a jegyz´́o általános helyette-
se nyújtott be el´́oterjesztést a Polgár-
mesteri Hivatalban megüresed´́o állás-
hely zárolásának feloldására. Erre
azért volt szükség, mert a képvisel´́o-
testület külön döntéshez kötötte a
megüresedett álláshelyek betölthet´́o-
ségét. A jelenlegi kérelmet a testület
megszavazta, a Hivatal jelenlegi lét-
számán nem változtatott.
A lejárt határidej´́u határozatok végre-
hajtásáról szóló beszámolót a képvise-
l´́o-testület elfogadta.
A polgármester két ülés közötti mun-
kájáról szóló beszámoló részeként el-
hangzott, hogy a vonatkozó szabályok
szerint kell kivenni a szabadságot. E
napirendben szavazás nem volt, a leír-
takat a testület tudomásul vette.
Egyebekben Jávorka János képvisel´́o
a még ma is honvédségi kezelésben
lév´́o szennyvízcsatorna rendszeres
meghibásodásáról, és a lehetséges
megoldásokról szólt. Kotroczó Balázs
képvisel´́o a napközi étkezde udvarán
lév´́o útviszonyok kijavítását sürgette. 
Mez´́ofi Zoltán alpolgármester felve-
tette, hogy az egyik képvisel´́o több
médiumban is nyilatkozott, hogy a 32
hektáros terület m´́uvelési ágból törté-
n´́o kivonása és belterületbe vonása
megtörtént, és ez lehet´́oséget ad telkek
miel´́obbi kialakítására. Ez az állítás
azonban nem felel meg a valóságnak,
mivel a bemutatott tulajdoni lap máso-
lat alapján sem a m´́uvelési ágból való
kivonás, sem a belterületbe vonás még
nem történt meg. Az érintett képvisel´́o
elismerte, hogy nem nézett utána an-
nak, hogy a döntés végrehajtása hol
áll, ezért valójában nem mondott iga-
zat. Más hozzászóló elmondta, hogy
gyakran elhangzik a döntéseknél,
hogy a végrehajtás folyamatban van.
Végrehajtásról azonban csak akkor le-
het beszélni, ha az adott ügy végérvé-
nyesen lezárult, tehát pl. a tulajdoni
lapon is megjelenik az átsorolás ténye.
Ezt követ´́oen lehet csak szó a további
szükséges teend´́okr´́ol, rendezési terv-
r´́ol, közm´́uvek kiépítésér´́ol, stb., majd
ezt követ´́oen bármilyen telekalakítás-
ról. A hozzászóló elmondta, hogy a
döntést eleve 4 képvisel´́o hozta meg, a
polgármester és az érintett képvisel´́o a
szavazásnál tartózkodott. A polgár-
mester erre reagálva közölte, hogy a
saját el´́oterjesztését akkor azért nem
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Önkormányzati rendeletek
Rétság Város Önkormányzat 

Képvisel´́o-testületének 2/2019. (II.26.)
önkormányzati rendelete

A gyermek és szociális étkeztetés térí-
tési díjáról 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete a szociális igazgatásról és szociá-
lis ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény
(továbbiakban: Szt) 92.§ (1) bekezdésé-
ben, valamint a gyermekek védelmér´́ol és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi
XXXI. tv.(továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján a Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 8. pontjában valamint
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
foglalt feladatkörében eljárva a személyes
gondoskodás körébe tartozó ellátások té-
rítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja. 

1.§ A rendelet hatálya Rétság Város Ön-
kormányzat által biztosított személyes
gondoskodás körébe tartozó gyermek-
és szociális étkeztetésre terjed ki.

2.§ (1) A gyermekétkeztetés intézményi
térítési díja az egy ellátottra jutó napi
élelmezési nyersanyag költséggel
egyez´́oen áfa nélkül

a) óvoda 318 Ft
b) iskola napközi I. korcsoport (7-10. év)

376 Ft
c) csak ebédet igénybe vev´́o általános is-

kolai tanulók I. korcsoport (7-10. év)
254 Ft

d) csak ebédet igénybe vev´́o általános is-
kolai tanulók II. korcsoport (11-14. év)
277 Ft

(2) Az óvodai és iskolai élelmezési nyers-
anyag költség megoszlása:

a) Óvoda, tízórai 75 Ft, ebéd 179 Ft,
uzsonna 64 Ft Összesen: 318 Ft

b) Iskola I. korcsoport (7-10. év) tízórai
64 Ft, ebéd 254 Ft, uzsonna 58 Ft.
Összesen: 376 Ft

c) Iskola II. korcsoport (11-14. év) tízórai
64 Ft, ebéd 277 Ft, uzsonna 58 Ft.
Összesen: 399 Ft

3.§ (1) A szociális étkezés intézményi té-
rítési díja: 495 Ft/adag, 

(2) Szociális ebéd lakásra szállításának
nettó költsége: 64 Ft/adag

4.§ (1) Az óvodai és iskolai étkezésben
részt vev´́o gyermekek személyi térítési
díját az  intézményi térítési díj  áfá-val
növelt összegének és az igénybevett
étkezések számának, valamint a Gyvt.
148. §-ában foglalt normatív kedvez-
mények figyelembe vételével az óvo-
da esetében az intézményvezet´́o, az is-

kola és a szociális étkezés esetében a
pénzügyi el´́oadó állapítja meg.

(2) A kerekítési szabályok szerint megál-
lapított bruttó térítési díjak:

a) Az óvodai étkezés bruttó díja 405 Ft,
b) Iskola I. korcsoport (7-10. év) teljes

ellátás 480 Ft,
c) Iskola I. korcsoport (7-10. év) menza

325 Ft,
d) Iskola II. korcsoport (11-14. év) 505 Ft,
e) Iskola II. korcsoport (11-14. év) menza

350 Ft,
d) Szociális étkezés 625 Ft,
e) Szociális ebéd lakásra történ´́o kiszállí-

tása 80 Ft
5. §  (1)  A szociális étkezés és szociális

ebéd lakásra szállítása után fizetend´́o
napi személyi térítési díj a 3.§ (1) -(2)
bekezdése szerinti intézményi térítési
díj áfá-val növelt összege azzal, hogy
az nem haladhatja meg a szolgáltatást
igénybevev´́o személy 1 napra számí-
tott rendszeres jövedelmének 30 %-át.

(2) A szociális étkezés és szociális ebéd
lakásra szállítása után fizetend´́o sze-
mélyi térítési díjat  az (1) bekezdés
szerint megállapított napi személyi té-
rítési díj és az igénybevett étkezések
számának figyelembe vételével a
pénzügyi el´́oadó állapítja meg.

(3) A szociális étkezés térítési díját utólag,
a tárgyhót követ´́o 15-ig kell megfizet-
ni az önkormányzat részére.

6.§ Ez a rendelet 2019. március 01. napján
lép hatályba. A rendelet hatályba lépé-
sével egyidej´́uleg hatályát veszti a
gyermekétkeztetés és szociális étkez-
tetés térítési díjáról szóló 4/2018.
(II.26.) önkormányzati rendelet.

Heged´́us Ferenc    Dr. Varga Tibor
   polgármester          jegyz´́o

szavazta meg, mert ott egy olyan lakó-
övezetet terveztek, ami neki nem meg-
felel´́o. Újabb hozzászóló kifejtette,
hogy a város jelenleg is érvényes ren-
dezési tervét a Regionál Kft. szakmér-
nöke készítette, az lakossági egyezte-
tés után elfogadott és érvényes. Egyéb-
iránt szó nincs lakóparkról abban az ér-
telemben, ahogyan az más helyeken van
- kapuval lezárt külön terület - hanem
megtervezett utcák, játszóterek és
egyéni lakótelkek vannak, amelyek a
feltételek megteremtésével folyamato-
san beépíthet´́ok. Más hozzászóló fel-
hívta a figyelmet arra, hogy addig még
nagyon sok teend´́o van hátra ahhoz,
hogy ott értékesíthet´́o telkek legyenek.
Az összes közm´́uvet - víz, villany,
szennyvíz, gáz - ki kell építeni, utakat
kell kialakítani, a vízelvezetést bizto-
sítani stb. Ezt követ´́oen lehet majd tel-
keket kialakítani és értékesíteni. A fo-
lyamat, ha tempósan menne az intéz-
kedés, akkor is legalább két-három
évet venne igénybe. Ezért sem helyes
ilyen nyilatkozatokat tenni.
A testület egy zárt ülési témával foly-
tatta a tanácskozást, melynek témája
az önkormányzatnak okozott kár ren-
dezése volt.

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. februári ülés vi-
deófelvétele megtekinthe-
t´́o a következ´́o Youtube cí-
men:
https://youtu.be/4G6GYJ1EBMc

Tisztségvisel´́ok fogadó órái
2019. MÁRCIUS

Heged´́us Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Márciusban 11-én.

Mez´́ofi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00
óráig. Márciusban 27-én.

Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´́o: Minden
hétf´́on 14.00-17.00 óráig. Márciusban
4., 11., 18., 25.

T´́uzgyújtási tilalom

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy
az illetékes hatságok a t´́uzgyjtási tila-
lom elrendelését 

2019. március 1-jét´́ol Nógrád me-
gyére is kiterjeszti.

Ennek értelmében a megyében tilos a
t´́uzgyújtás a kijelölt t´́uzrakó helyeken, va-
lamint az erd´́ok és fásítások határától
számtott kétszáz méteres körzetben lév´́o
külterületi ingatlanokon.

Az érvényben lév´́o t´́uzgyújtási tila-
lomról az www.erdotuz.hu és a www.ka-
tasztrofavedelem.hu honlapokon elhelye-
zett térkép segítségével tájékozódhatnak
az érdekl´́od´́ok .
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Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel´́o-testületének 3/2019. (II.25)

önkormányzati rendelete
az önkormányzat 

2019. évi költségvetésér´́ol
(kivonat)

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) be-
kezdés a) és f) pontjában meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az állam-
háztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-
vény 23. §-ában meghatározott feladatkö-
rében eljárva az önkormányzat 2019. évi
költségvetésér´́ol a következ´́o rendeletet
alkotja.

I. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Rétság Város Ön-
kormányzatára, annak bizottságaira, a
Polgármesteri Hivatalra és az önkor-
mányzat felügyelete alá tartozó intéz-
ményekre terjed ki.

2.§ (1) A Képvisel´́o-testület az önállóan
m´́uköd´́o és gazdálkodó, valamint az
önállóan m´́uköd´́o költségvetési szer-
vek címrendjét a (2) bekezdés szerint
állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetése képe-
zi az önálló címet. 

a) Az önkormányzati feladatok az I. alcí-
met,

b) A Polgármesteri Hivatal II. alcímet,
c) A Napközi Otthonos Óvoda III. alcí-

met,
d) A Városi M´́uvel´́odési Központ és

Könyvtár IV. alcímet, 
e) Család és Gyermekjóléti Központ az V.

alcímet alkotja.

II. A költségvetés 
bevételei és kiadásai

3.§A Képvisel´́o-testület Rétság Város Ön-
kormányzatának és az irányítása alá
tartozó költségvetési szervek bevételi
és kiadási f´́oösszegét 1.874.064.031
Ft-ban állapítja meg. 

4.§ (1) A Képvisel´́o-testület az
1.874.164.031 Ft bevételi f´́oösszegb´́ol

a)felhalmozás célú bevételt 200 000 Ft-
ban

b) m´́uködési célú bevételt 779 705 131
Ft-ban

c)2018. évi pénzmaradványt 1 093 958
900 Ft-ban

d)Visszatérüléseket 200 000 Ft-ban álla-
pítja meg

(2) Az 1.874.064.031 Ft kiadási f´́oösszeg
megoszlását kiemelt el´́oirányzaton-
ként az alábbiak szerint állapítja meg:

— Beruházás 510 067 185 Ft-ban

— Felújítás 5 905 512 Ft-ban
— Fejlesztésre átadott pénzeszköz 0 Ft-

ban
— Fejlesztési célú kiadás összesen 515

972 697 Ft-ban
— Személyi jelleg´́u juttatás 201387 723

Ft-ban
— Munkaadót terhel´́o járulékok 39 618

236 Ft-ban
— Dologi kiadás 254 795171 Ft-ban
— Támogatásérték´́u kiadás 3 417140 Ft-

ban
— Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 12

825 600 Ft-ban
— Költségvetési szervek támogatása 226

869 577 Ft-ban
— Szociális ellátás 41852 760 Ft-ban
— M´́uködési kiadás 780 766 207 Ft-ban
— Tartalék 577 325127 Ft-ban
— Befektetés 0 Ft-ban

Költségvetési kiadások összesen
1874 064 031 Ft-ban

(3) Az önkormányzat intézményeinek lét-
szám keretét a 4. számú melléklet
részletezése szerint 73,0 f´́oben állapít-
ja meg, melyb´́ol a közhasznú és köz-
célú foglalkoztatottak létszáma 20,0
f´́o.

(4) Az önkormányzat
a) m´́uködési egyenlegét 1 061 076 Ft-ban
b) fejlesztési egyenlegét 515 572 697 Ft-

ban
c) pénzmaradvány összegét 1 093 958 900

Ft-ban
d) tartalék összegét 577 325 127 Ft-ban

állapítja meg.
5.§ (1) A Képvisel´́o-testület az önkor-

mányzati feladatok költségvetésének
bevételi és kiadási el´́oirányzatát az
I./1-3. számú melléklet részletezése
alapján az alábbiak szerint állapítja
meg

Bevételi f´́oösszeg 1 641 646 800 
El´́oz´́ob´́ol:

— M´́uködési bevétel 39 663 646
— Támogatásérték bev. 32 237 572
— Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0
— Helyi adó 352 350 000
— Átengedett adó 8 800 000
— Központi támogatás 117 883 936
— M´́uködési bevétel össz. 550 935 154
— Fejlesztési célú bevétel 200 000
— Pénzmaradvány 1 090 511 646
— Visszatérülés 0
Kiadási f´́oösszeg 1 641846 800 

El´́oz´́ob´́ol
— Személyi jelleg´́u kiadás 60 486 739
— Járulék 11 712 172
— Dologi kiadás 191 765 988
— Pénzbeni ellátás 41 852 760
— Támogatásérték´́u kiadás 3 417 140
— ÁHT-n k. pe. Átadás 12 825 600
— Intézményfinanszírozás 226 869 577

— Fejlesztési kiadás 515 591 697
— Tartalék 577 325 127
— Befektetés 0

(...)
26.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép

hatályba, de rendelkezéseit 2019. ja-
nuár 1. napjától kell alkalmazni

Heged´́us Ferenc    Dr. Varga Tibor

Képvisel´́o-testületi ülés

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülésére március 29. péntek
16.00 órakor kerül sor. (PVB. ülés id´́o-
pontja: március 26 kedd 16.00 óra. El´́oter-
jesztések benyújtásának határideje: márci-
us 18. hétf´́o 12.00 óra.)

Munkatervben tervezett napiren-
dek: 1) Rétság Városi Rend´́orkapitányság
beszámolója El´́oterjeszt´́o: rend´́orkapitány.
2) Beszámoló a Városüzemeltetési cso-
port 2018. évi munkájáról, El´́oterjeszt´́o:
Salgai György városgondnok. 3) Beszá-
moló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi
m´́uködésér´́ol El´́oterjeszt´́o: Dr. Varga Tibor
jegyz´́o. 4) Sport és civil szervezetek 2019.
évi támogatási pályázatainak elbírálása
El´́oterjeszt´́o: Dr. Varga Tibor jegyz´́o. 5)
2019. évi karbantartási és felújítási terv
elfogadása. El´́oterjeszt´́o: Heged´́us Ferenc
polgármester. 6) Beszámoló a testület le-
járt határidej´́u határozatainak végrehajtá-
sáról és az átruházott hatáskörben hozott
döntésekr´́ol. El´́oterjeszt´́o: Heged´́us Fe-
renc polgármester. 7) Tájékoztató a két
testületi ülés közötti id´́oszakban az önkor-
mányzat érdekében végzett polgármesteri
munkáról El´́oterjeszt´́o: Heged´́us Ferenc
polgármester.

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.

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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Zsákbamacska

A budapesti Körúti Színház már több éve
hozza el el´́oadásait Rétságra. Mostani be-
mutató a Fényes Szabolcs bérlet 2. alkal-
ma. Mondani sem kell, hogy telt ház fo-
gadta az ismert társulatot. Mi az hogy
teltház. Pótszékes telt ház! Olyannyira,
hogy a bejáratnál jogosan került a pla-
kátra a “Minden jegy elkelt” felirat.

A zsákbamacska afféle vásári szóra-
koztató szerencsevadászat. Aki fizet, -
nem tudván mi van a “zsákban”, húzhat
egy zacskót. Azután kiderül a tartalma
vagy megéri a pénzét, vagy éppen a “nem
nyert” kategáriába tartozik. A Körúti Szín-
ház is egy zsákbamacskát hozott a publi-
kumnak. No nem olyat, ami bármilyen
kockázatot jelentett volna, hiszen a társu-
lat igen népszer´́u városunkban, soha nem
okoztak csalódást. A darab címe volt
Zsákbamacska.

A vígjátékoknak minden bizonnyal lé-
tezik receptkönyve. Hogyan kell megal-
kotni egy játékot, ami folyamatosan fenn-
tartja az érdekl´́odést, a közönség nevethet,
tapsolhat, jól érezheti magát. Egy egysze-
r´́u - akár banálisnak is nevezhet´́o - történet
nagyon jó alapanyag lehet, ha pár félreér-
téssel f´́uszerezi a szerz´́o. Ebb´́ol adódnak

aztán a fordulatok, amelyek - ahogy az
lenni szokott - a végére nagy boldog-
ságban tisztázódik. Ez a recept ezennel
bevált. Természetesen kellett a társulat,
amelynek minden színésze hazajár már
Rétságra, az itteni közönség nagyon jól
ismeri és szereti ´́oket. De most egy eddig
nem látott m´́uvészn´́o is eljött kisvárosunk-
ba. Mérai Katalin - aki az egyik népszer´́u
tv sorozat szerepét is alakítja - debütált
Rétságon.

A kétrészes játék zenei betétekkel, Ei-
semann Mihály ismert slágereivel és tánc-
jelenetekkel is fokozta a hangulatot, amit
a közönség nem csak nevetéssel, hanem
tapsokkal is b´́oségesen honorált.

A budapesti társulat legközelebb ápri-
lisban keresi fel színpadunkat. Az évadzá-
ró el´́oadás is figyelemre méltó, kiváló szó-
rakozást igér. Meseautó címmel több híres
film is készült. A színpadi adaptáció is
izgalmasnak ígérkezik. Bár a jegyek nagy
része bérletesen már elkelt, illetve sokan
lefoglalták helyeiket a mostani el´́oadás
után, érdemes miel´́obb belép´́ot váltani.

Bábszínház
Február 12-én ismét színházi el´́oadás
volt a m´́uvel´́odési központban. Ezúttal
nem a nagysiker´́u feln´́ott sorozat újabb
bemutatójára került sor, hanem a legki-
sebbek számára szerveztek színházat.
Bábszínházat.

Valóban az a helyzet, hogy a legfiata-
labbakkal kell megismertetni a rivalda-
fény varázsát, az izgalmat a szerepl´́okkel,
a történetek alakulását ahhoz, hogy ké-
s´́obb is kedvet érezzenek beülni a zsöly-
lyeszékekbe, várni hogy felgördüljön a
függöny, és a rivaldafényben játszó m´́uvé-
szek játékát figyelni. Ehhez pedig a báb-
színház igazán jó lehet´́oség. A vendégek

köre is ennek megfelel´́o. Kisiskolások, na-
gyobb óvodások jöttek Rétságról, de a
környez´́o településekr´́ol is szervezett cso-
portokkal.

Ezennel a Budai Bábszínház hozott
egy mesejátékot, a farsanghoz kapcsolódó
történettel. Sorra jelentek meg a gyerekek
kedvencei, a nyuszi, a mókus, a sün, a
maci, de bizony színre lépett a gonosz is
a róka és a farkas “személyében”. Ahogy
az a bábel´́oadásokon lenni szokott a gye-
rekek bekapcsolódtak a párbeszédekbe, és
igazították a történet folyását azzal, hogy
elmondták a gonoszságokat. Így aztán a
végén minden jóra fordult.

Felhívás

Zajos tevékenységekkel kapcsolatban

Felhívjuk a rétsági lakosok figyelmét az
önkormányzat 19/2013 számú rendele-
tében foglaltakra, a zajkeltéssel járó te-
vékenységek végzésével kapcsolatban.

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

A teljes rendelet megtalálható a
www.retsag.hu honlapon

(2) A szabad térben másokat zavaró
hangos tevékenységet (pl. zene, ének stb.)
folytatni még alkalmanként is tilos.

(3) A szabad térben megtartott önkor-
mányzati vagy az önkormányzat által enge-
délyezett rendezvények esetében hangos te-
vékenységet folytatni csak este 24 óráig lehet.

Bízva az állampolgárok jogkövet´́o
magatartásában kérünk mindenkit, hogy a
zajos tevékenységek végzésénél legyenek
figyelemre a környéken lakókra, és a fent
idézett helyi jogszabályra. 

(A jogszabály megszeg´́oivel szemben
150.000 Ft-ig terjed´́o bírság is kiszabható.)
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Iskola farsang
Farsang idején sorra történnek rendezvé-
nyek, a vígság, a mulatság, a maskarás
átváltozás jegyében. Néhányról be is szá-
moltunk. Mert volt már a Hunyadi Klub-
ban, az óvodában és a vöröskeresztesek is
megtartották a maguk bálját. Február 22-
én az általános iskola foglalta el a m´́uve-
l´́odési központ színháztermét. 

A program elején a zsúfolásig megtelt
színházterem közönségét - szül´́oket ér-
dekl´́od´́oket, rokonokat - Nagyháziné Ba-
csa Mónika, az iskola igazgatója köszön-
tötte. Majd kezdetét vette az ötletesnél öt-
letesebb jelmezek bemutatója. Els´́oként a
kisebbek, majd egyre magasabb évfolyam
tanulói mutatták be, mit ötlöttek ki a csa-
láddal közösen, ami meglep´́oen új de nem
túl nehéz elkészíteni. Valami olyat, amire
mindenki odafigyel. Ez sokaknak sikerült.
A zs´́uri - mint mindig - most is nehéz
helyzetben volt. Az alsó tagozatosokat a
fels´́osök követték. ´́Ok nem szólójelmezes
felvonulással készültek, hanem egy-egy
mókás jelenetet színpadra varázsolva je-
lentek meg.

Rövid szünetben az aulában minden-
féle finomságok voltak vásárolhatók a bü-
fében, ami a belép´́ojegyek bevételével
együtt az iskola alapítványához került
hasznos célok megvalósítására. Közben a
zs´́uri értékelt, majd a közönséget vissza-
szólítva a színházterembe Ivanics András
(Bánk polgármestere)  a  zs´́uri elnöke át-
adta  az okleveleket és a díjakat. Ajándé-

Gyerekfarsang
Farsangi vígság hetei voltak februárban.
Városunkban is különféle rendezvények
kapcsolódnak az idei - hosszúnak alakult
- mulatozós id´́oszakhoz. Volt már ennek
jegyében program a Hunyadi Klubban,
és jönnek a továbbiak is, amelyekr´́ol ter-
mészetesen sorra beszámolunk. 

A hét elején az óvodások rendeztek
farsangi délel´́ottöt.

Ebben az évben az óvoda falai között
került sor a rendezvényre, gondolom a
több betegség miatt távollév´́o, illetve az
influenzajárvány miatt döntöttek a szerve-
z´́ok arról, hogy ne a színházterem legyen
a helyszín. Mindez nem von le semmit
abból az élményb´́ol, ahogyan otthon hete-
ken, napokon keresztül készülnek a jelme-
zek, és a kicsik izgalommal telve öltik
magukra az ovifarsang alkalmával. Mint
az lenni szokott, az óvoda terei is “átöltöz-
tek” erre az id´́oszakra. A óvodásokon is
egyre színvonalasabb, ötletesebb jelmeze-
ket látunk, néha olcsó anyagokból kreálva
igazán egyedit. Volt itt tündért´́ol a boszor-
kányig, rend´́ort´́ol batmanig, pillangótól
tigrisig, Zorrótól télapóig igen sokféle ál-
ruha. Aki valamikor készített már család-
tagjának ilyesmit, és különösen aki em-
lékszik a saját gyermekkora jelmezes al-
kalmaira, pontosan tudhatja mekkora él-
mény a gyerekeknek ez a fajta átváltozás.
Emlékezetes ünnep.

Az események a csoportszobákban
kezd´́odtek, majd a intézmény aulájában
érte el csúcspontját. Nem meglep´́o módon
az óvoda munkatársai is jelmezt öltöttek,
így is együtt játszva, énekelve, zenélve
mulatozva  a gyerekekkel. A program els´́o
részében Simon Katalin vezetett népi já-
tékokra, táncjátékra alkalmazott foglalko-
zást, amelyet követ´́oen a hangulat és a
zene átcsapott diszkós változatba. Igazi
karneváli forgatag volt tapsokkal énekek-
kel, körtáncokkal. Majd ismét a csoport-
szobákba vonultak, de a jelmezek még
maradtak a kicsiken.

Pár képünk a hangulatot igyekszik
visszaadni. Nem is tettünk kisérletet arra,

kot persze mindenki kapott, minden jel-
mezes a színpad bal oldalán levonulván
átvehetett egy meglepetést. A díjátadót a
tombola követte. Sok-sok felajánlott do-
log került sorsolásra, a nyertesek nagy
örömére.

Az el´́otérben közben beindultak a vil-
lódzó fények, megszólalt a zene, és kez-
d´́odhetett a táncos tinibuli. Egész délutánt
kitölt´́o élménygazdag szórakozás volt az
iskola rendezvényén.

hogy minden ügyes és érdekes maskarás
kisgyermekr´́ol fotót készítsünk, de remél-
het´́oleg sokan felismerik családtagjukat a
tömegjelenetekben.

A következ´́o nagyszabású farsangi
esemény a vöröskeresztesek bálja lesz e
hét szombatján. Érdemes lesz felkeresni,
mint ahogyan a március 2-i Kerepl´́os far-
sangot is. Mi pedig tudósítunk a feln´́ottek
programjairól is.
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Évindító nyugdíjas klubnap
A város legnagyobb létszámú civil szer-
vezete a Városi Nyugdíjas Klub tartotta
évnyitó rendezvényét a m´́uvel´́odési köz-
pontban. A farsanghoz díszített aulában
persze nem csak mulatozás, kötetlen
klubélet zajlott, hanem hivatalos célja
is volt az év els´́o összejövetelének.

Kotroczó Balázs klubelnök köszöntöt-
te a megjelenteket. Mint elmondta ezennel
az el´́oz´́o évi beszámolóról és a 2019-es
tervekr´́ol ad tájékoztatást, amelyeket el is
kell fogadni. Ilyen módon szavazásokra is
sor került a gazdag eseményekr´́ol számot
adó mondandó után és az ez évi tervekr´́ol.
Új tagok felvételér´́ol is döntöttek. Az el-
nök azt is kiemelte, hogy a képvisel´́o-tes-
tület az eddig is kiemelked´́o támogatását
az elfogadott költségvetésben megemelte,
a nyugdíjas klubok esetébe 100.000 fo-
rinttal. Ezután Heged´́us Ferenc polgár-
mester beszélt. Mindenkinek köszönt

mindent, majd elment. Mez´́ofi Zoltán al-
polgármester b´́ovebben szólt a N´́onap tör-
ténetér´́ol - köszöntve a megjelent hölgye-
ket - illetve a városi támogatásokról, a
képvisel´́o-testület polgárbarát hozzáállá-
sáról.

Majd a szokások szerint a klub tagjai
adtak el´́o verses, zenés m´́usorszámokat.

A délutáni program sztárvendégei a
“Dejtári Menyecskék” voltak. Ugyancsak
farsangi hangulatot idéz´́o jelmezükt´́ol az
el´́oadásuk volt figyelemre méltóbb. Vol-
tak már más alkalommal is vendégek a
klubban, így hát mindenki örömmel fo-
gadta azt a humordömpinget, amelyet he-
lyi vonatkozásokkal is f´́uszerezve bemu-
tattak. ´́Oket az ´́Oszirózsa Tánccsoport fel-
lépése követte. Ezennel a Z’Zi Labor és a
Veresegyházi asszonykórus m´́usorára rí-
mel´́o parafrázist mutattak be, a megszo-
kott sikerrel.

Majd a billenty´́uk és a húrok közé csa-
pott a klub állandó zenekara “Józsi és
Bandi”, indult a tánc és a kötetlen klub-
élet. Id´́oközben felszolgálták a vacsorát.
Tartott is a vidámság egészen kés´́o estig.

Hagyomány a klubban, hogy a N´́onap-
hoz közeledve nem csak szép szavakkal
dícsérik a hölgyeket, hanem egy-egy cse-
rép virággal is üdvözlik a nap végén bú-
csúzáskor. Szép szokás.

Tájékoztató
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 he-
lyen és id´́opontokban ve-
het´́o igénybe az ügyelet:
Fogászati és Szájsebésze-
ti 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.

Felhívás
A hamatosan beköszönt´́o tavaszi id´́ojárás
okán is várható kerti munkákkal összefüg-
gésben felhívjuk a tisztelt Ingat-
lantulajdonosok (használók) figyelmét a
19/2013. (XI.26.) rendelet a közösségi
együttélés alapvet´́o szabályairól, vala-
mint ezek elmulasztása, megszegése
jogkövetkezményeir´́ol szóló helyi rende-
letben, a kerti hulladékok égetésével kap-
csolatos 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, az Önkormány-
zat fejezetben, a rendeletek pont alatt.

A rendeletet megszeg´́okkel szemben
helyszínbírság, vagy 150 ezer forintig ter-
jed´́o közigazgatási bírság is kiszabható.
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Olvasói levél
Dohányzás a számok tükrében

Csikk: évente 4,5 milliárd cigarettacsikket
dobnak el a Földön, ami azért nagyon ve-
szélyes, mert egyetlen csikk 4000 féle ké-
miai anyagot is tartalmazhat, és 500.000
liter vizet szennyezhet be. Magyarorszá-
gon a csikk eldobása szabálysértésnek mi-
n´́osül, amiért 5000 ft-tól 50.000 ft-ig ter-
jed´́o helyszíni bírságot szabhatnak ki, fel-
jelentés esetén pedig, akár 150.000 ft-ig
terjed´́o pénzbírságot róhat ki az illetékes
járási kormányhivatal!

(Forrás: N´́ok Lapja,
2019. 02.13-i szám.)

Nyitott szemmel, jártunkban-keltünkben
sokfelé találkozhatunk az eldobott csik-
kekkel. Pedig ez is szemét! - méghozzá a
környezetre ártalmas dolog! Szemetelni
pedig - már az ovisok is tudják - nem illik!
Másfel´́ol meggondolandó a cigarettafüst-
ben lév´́o számtalan mérgez´́o anyag, me-
lyek károsítják a dohányos szervezetét és
a környezetében tartózkodó nemdohány-
zók egészségét is. Ezért is tilos rágyújtani
ott, ahol sok ember tartózkodik: buszme-
gállók, tömegközlekedési eszközök, bol-
tok, irodák, éttermek stb. A N´́ok Lapja
február 13-i számában megjelent adatok,
a “Számok tükrében” szembesítenek min-
ket a dohányzók környezetre gyakorolt
hatásával, és felhívják a figyelmünket fe-
lel´́osségünkre, valamint a pénzügyi követ-
kezményekre, bírságokra. Érdemes fi-
gyelni ezekre, kedves dohányosok!

Melanóma sz´́urés
Kedves Rétságiak!
Rétság Város Önkormányzata, b´́orgyó-
gyász szakorvossal kötött megállapodás
alapján, térítésmentesen biztosítja a rétsá-
gi lakosok számára, b´́ordaganatok sz´́uré-
sét és az ezzel kapcsolatos szakorvosi fel-
adatok ellátását a Rétsági Kistérségi
Egészségfejleszt´́o Központ Nonprofit Kft.
által, a Rétság, Laktanya út 5. szám alatti
rendel´́oben, havonta egy alkalommal,
márciusban 29-én, pénteki napon, 13.30
- 16.30-ig. A sz´́urés a rétsági lakosok
számára ingyenes. Id´́opontot lehet kérni
a recepción személyesen, vagy a 35-550-
570 telefonon. Éljenek a lehet´́oséggel!

Szent Borbála
Nem olyan régen bombaként robbant a
hír, hogy Bánkon a patak vize elt´́unt,
elszívta a föld. A történet hosszú, de ki-
kereshet´́o. (Akkoriban több sajtóorgá-
num foglalkozott vele.) Ami ezt a cikket
is aktuálissá tette az az a tény, hogy a
közvetlen veszélyhelyzet elhárítását kö-
vet´́oen aktív tevékenység indult a víz-
nyel´́o feltárására, ami mára már igen
szép eredményt mutat fel.

Másfél évvel ezel´́otti el´́oadás jól
összefoglalta a kezdeteket.  Az akkori ren-
dezvénynek is a Városi M´́uvel´́odési Köz-
pont és Könyvtár olvasóterme adott he-
lyet, miként a mostaninak is.

Szenthe István azzal kezdte, fontosnak
tartja, hogy tájékoztassa az érdekl´́od´́oket
az elmúlt id´́oszak fejleményeir´́ol. Így a
mostani el´́oadás az el´́otörténet rövid fevil-
lantása után inkább az elmúlt év tevékeny-
ségér´́ol szólt.

Igazán tiszteletreméltó, ahogy Szenthe
István okleveles geológus (nyugdíjas ko-
rát meghazudtoló módon) élére állt a fel-
tárásnak. Szakmailag megkutatta, csapa-
tot szervezve maga is fizikai munkával
részt vesz a m´́uveletekben. Mindezt társa-
dalmi munkában! Ahogy elhangzott az el-
múlt évben közel 5000 munkaórát teljesí-
tettek a résztvev´́ok. Noha jelent´́os el´́o-
nyökkel kecsegtet a feltárás - amely egyre

közelebb van a célhoz - központi támoga-
tást nem kapnak. Bánk község Önkor-
mányzatának, helyi vállalkozók segítsé-
gével lehet biztosítani az anyagi fedezetet,
és a sok-sok lelkes közrem´́uköd´́o önkén-
tes munkájával. Az már biztos, hogy ás-
ványvízvagyon rendelkezésre áll, de ha a
mérések szerinti barlangrendszer feltárás-
ra kerül, nem csak egy újabb természeti
értékkel b´́ovül hazánk és Bánk, hanem ko-
moly turisztikai célponttá is válhat a hely,
nem kevés bevételt termelve sokaknak.

Az el´́oadás most is érdekes volt, vetí-
tett képekkel kiegészítve a mondanivalót.
Utána a jelenlév´́ok kérdései következtek,
majd ugyanez folytatódott kötetlen keret-
ben tea, kávé, pogácsa kiséretében.

Kérdésemre, hogy miként lehetne az
el´́oz´́o év utáni fejleményeket 2 mondatban
összefoglalni, a következ´́o választ kaptam
“Sokkal tovább vagyunk bent a hegyben,
biztosan tudjuk, hogy jó irányba me-
gyünk, és folyamatosan megy az az építés,
amivel biztonságosabbá tesszük és végle-
gesítjük a járatokat.” Természetesen a kö-
vetkez´́o eseményekr´́ol is beszámolunk. A
barlang egyébként
látogatható, amely-
hez információk a
Bánki Szent Borbála
kutatóaknak cím´́u fa-
cabook oldalukon ta-
lálhatók.

Bár ez az esemény tipukusan nem az
a m´́ufaj, amir´́ol látványos képekkel be le-
het számolni, néhány fotóval dokumentál-
juk a rendezvényt és a hangulatot. A you-
tube-on egyébként
megtalálható a ren-
dezvény videofelvé-
tele, Zvolenszki Zol-
tán (Guga) által köz-
zétéve.
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Rétsági kalauz
Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét,
hogy a Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár 2019. március 16-án, szomba-
ton (nemzeti ünnepünk utáni napon) va-
lamint április 20-án, szombaton (a húsvé-
ti munkarendváltozás miatt) zárva tart!

Programajánló
Március hónapban megtekinthet´́o

a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri kiállítás:
Válogatás Tekn´́os Dominik fotóiból

Március 2. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Kerepl´́o Néptánc Egyesület
Farsangi mulatsága
14.00 Felvonulás a MOL kúttól
15.00 M´́usor  a színházteremben
Utána táncház

Március 9. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Baba börze
Telefon: 30/461-9559

Március 14. csütörtök
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
az általános iskola megemlékezése
az 1848-49-es szabadságharcról

Március 15. péntek, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központban
Városi megemlékezés 
nemzeti ünnepünk alkalmából
Ünnepi beszédek és m´́usorösszeállítás
a színházteremben, valamint
Koszorúzás a m´́uvel´́odési központ 
el´́otti emléktábláknál

Március 19. kedd, 17.00 órától
a könyvtár olvasórészlegében
Magyar Nagyasszonyok a történe-
lem tükrében címmel Szabó Klára
 el´́oadássorozatának második része:
Lorántffy Zsuzsanna

Március 23. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Hunyadi Nyugdíjas Klub
N´́onapi rendezvénye

El´́ozetes

Április 2. kedd, 18.00 órától 
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Nagy Julianna kiállítása
A tárlatot megnyitja: 
Zárhorszki Mónika grafikus
Megtekinthet´́o: április 30-ig

Április 11. csütörtök, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
A Költészet Napja
Spangár-díjak átadása, Spangár an-
tológia bemutatása
Az antológiában megjelent m´́uvekb´́ol he-
lyi amat´́or közrem´́uköd´́ok olvasnak fel

Április 12. péntek, 17.00 órakor
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
az általános iskola
Jótékonysági gálája

Április 13. szombat, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Körúti Színház bemutatja a
Meseautó
c. zenés vígjátékot
A szereposztásból: Sz´́ucs János, vezér-
igazgató - Lipták Péter,  Halmos Ala-
dár irattárvezet´́o - Beleznay Endre,
Kerekes Anna Sz´́ucs titkárn´́oje -
Gyebnár Csekka, Kovács Vera banki
alkalmazott - Lehel Kata, Márkus Sára
banki alkalmazott - Placskó Emese,
Péterffy Balázs autószalon-tulajdonos
- Pecsenyiczki Balázs, Pista sof´́or -
Szabó Kristóf,  Dr. Sas magándetektív
- Szekér Gerg´́o, Dr. Vas magándetek-
tív - Oroszi Tamás, Recepciós - Kozel
Dániel, Pincér - Karaivanov Lilla.
(Minden jegy elkelt!)

Április 16. kedd
a m´́uvel´́odési központban
Csalogány népdalénekl´́o verseny
és Kerepl´́os húsvétváró

Április 18. csütörtök, 14.00-18.00 óráig
a m´́uvel´́odési központ kistermében
Húsvéti tojásfestés és kézm´́uveskedés
Részvétel ingyenes.
A festéshez mindenki sok f´́ott tojást
hozzon magával, többféle módszert is
ki lehet majd próbálni! Θ

Április 25. csütörtök 17.00 órától
a könyvtár olvasórészlegében
Magyar Nagyasszonyok a történe-
lem tükrében  címmel Szabó Klára
el´́oadássorozatának harmadik része:
Zrínyi Ilona

Tájékoztató
Ezennel tájékoztatjuk Tisztelt Olvasó-
inkat, hogy a HANGADÓ követlez´́o
számának megjelenése 2019. április 8-
án várható. Az elektronikus változat
március 5-én lesz elérhet´́o.

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

Április 26. péntek
a m´́uvel´́odési központban
Ovigála

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Hétf´́o:
Zubaida hastánccsoport. 18.00-19.30-ig;

Vezeti: Sz´́oke Johanna.
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.

Beiratkozás a könyvtárba

Könyvtárunk 2019-ben is sok új könyvvel
várja olvasóit.

A nyitvatartási id´́o és a beiratkozás dí-
ja idén sem változott: 16 év alatti és 70 év
feletti látogatóink, érvényes pedagógus
igazolvánnyal rendelkez´́ok díjmentesen,
érvényes diákigazolvánnyal rendelkez´́ok
400 forintért, feln´́ottek 1000 forintért le-
hetnek könyvtárunk tagjai.
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár

2651 Rétság, Rákóczi út 26., Pf. 24.

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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Nagyasszonyokról a könyvtárban
Új sorozatot indított útjára a Városi
M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár. Sza-
bó Klára dolgozott ki tematikát a törté-
nelemismeret egy elhanyagolt területé-
r´́ol. Azokról a hölgyekr´́ol, akik komoly
részt vállaltak az ország dolgainak inté-
zésében. A sorozat címe: Magyar Na-
gyasszonyok a történelem tükrében.

A könyvtár olvasóterme majdhogy-
nem sz´́uknek bizonyult. A helyieken kívül
más településekr´́ol, s´́ot Budapestr´́ol is ér-
keztek látogatók. A megjelenteket Varga
Nándorné intézményvezet´́o köszöntötte.
Szabó Klára el´́obb a történelemhez f´́uz´́o-
d´́o érdekl´́odésér´́ol szólt, majd arról, hogy
mennyire elhanyagolt a históriai ismeret-
terjesztésben  a n´́ok szerepe. Ezt pótolan-
dó egy egész sorozatra való témát gy´́ujtött
össze, amelyeket havi egy alkalommal
mutat majd be a könyvtárban.

Az els´́o el´́oadás jó fél évezredet repí-
tett vissza a magyar történések világába.
Kanizsai Dorottyáról szólt els´́oként, aki
Mátyás király halálának évében, 1490-
ben született és 1532-ig élt. Mai szemmel

rövid élete mégis igen változatos volt,
mondhatnánk kalandos. Mivel mindkét
férje nádor volt, így a királyi udvarokba is
bejáratos volt. Felkészültségét, m´́uveltsé-
gét megbecsülték, adtak a véleményére.
(Ez id´́o alatt 4 királyhoz volt szerencséje.)
A mohácsi csata (1526. augusztus 29.)
után Perényi Ferenc holttestét keresve, a
környék papjai és 400 jobbágya segítségé-
vel közös sírba tétette az elesett h´́osöket,
megadva nekik a végtisztességet. Ezt a
mozzanatot Orlai Petrik Soma festményen
is megörökítette. Szó esett Kanizsai Orso-
lyáról is, aki Dorottya unokahúga volt.
Természetesen a teljes el´́oadást itt nem
tudjuk visszaadni. Ennél b´́ovebb tartalom
megismerése miatt is érdemes eljönni a
következ´́o el´́oadásra, amelynek Lorántffy
Zsuzsanna lesz a témája, március 19-én.

A valóban érdekes szöveges felvezetés
mellett vetített képekkel is közelebb ke-
rültünk a korhoz, de él´́oben elhangzó il-
lusztrációk is színesítették az estet. Száj-
bely Zsolt verset illetve levélrészletet ol-
vasott fel, Kövi Flórától virágénekeket
hallottunk, Pekáryné Mindszenti Csilla le-
vélrészletet adott el´́o.

A zárszó után nem ért véget az est,
hanem - ahogy az lenni szokott - kötetlen
beszélgetés alakult ki, kérdeztek az el´́oa-
dótól, de kisebb körökben is indult törté-
neti polémia. A könyvtár pedig egy asztal-
ra kis kiállítást válogatott témába vágó do-
kumentumokból, amelyek természetesen
kölcsönözhet´́ok is b´́ovebb ismeretszerzés
céljából.

rtv.retsag.net

Naponta 24 órában képújság, 
hirdetésekkel, aktuális információkkal. 

2019. márciusi m´́usor

Március 26. kedd 18:00 
Híradó - riportok, tudósítások 
21:00 Híradó ismétlés
Ismétlések: március 27-28-ig szerda-
csütörtök 18:00 és 21:00 órától, már-
cius 30-31 szombat, vasárnap  10:00

Március 29. péntek 15:55 
Él´́o közvetítés Rétság Város soron kö-
vetkez´́o képvisel´́o-testületi ülésér´́ol

Nézze a Rétsági Televízió adását az
RKSZ Digitális sávjában. Vételi para-
méterek: Frekvencia: 212,5 Mhz, Symbol
rate: 5175 SR, Moduláció: 256 QAM
A Hiradó régebbi adásai megtalálhatók a
www.facebook.com/rétsági televízió címen

Programok az EFI-ben

A Rétsági Járóbeteg Szakellátó épületé-
ben m´́uködik az Egészségfejleszt´́o Iro-
da, amely rendszeresen kínál egész-
ségmeg´́orz´́o programokat. 

Alább közzétesszük a március hónapi
rendezvényeket, amelyek szabadon láto-
gathatók, a részvétel ingyenes. Tekintettel
arra, hogy a teremadottságok korlátozot-
tak, ezek az események népszer´́uek, sokan
igénybe veszik, el´́ozetes bejelentkezés
szükséges: 35/550-582 telefonszámon,
személyesen az EFI irodában vagy
efi@retsagrendelo.hu.

Március 5., 12., 19., 26. Jóga
Március 6., 13., 20., 27. Gerinctorna
Március 27. Cukorbeteg klub
Március 13. Gyógytorna szaktanácsadás
Március 14. Étrendi szaktanácsadás
Március 06. Anoním alkoholisták klubja

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

Legyen a munkatársunk!
Tisztelt Olvasóink! 
Újságunkat színesítend´́o azt szeretnénk, ha
minél többen vállalkoznának arra, hogy ki-
sebb-nagyobb írásaikkal jelentkeznének a
Hangadó hasábjain. A szerkesztés során
egyetlen rendez´́oelvet tartunk fontosnak,

mégpedig azt, hogy az írások Rétságról
szóljanak, az itt él´́ok számára íródjanak.
Lapzárta minden hónap 20-án. Ha tehát
kedvet érez arra, hogy egy-egy téma meg-
írásával gazdagítsa a Hangadó számait,
ragadjon tollat! Legyen a munkatársunk!
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Hangadó – Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan.
Kiadja a Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/350-785 

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

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

Szelektív hulladékgy´́ujtés

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

Szelektív hulladékgy´́ujtésre a jöv´́o-
ben háztól elszállítással kerül sor. A tisz-
ta állapotú papír, m´́uanyag és fém italos
dobozok az erre a célra rendszeresített,
díjmentes zsákokban helyezhet´́ok el két-
hetente a hulladékgy´́ujt´́o edények (ku-
kák) helyein. Zsákot a Zöld Híd szakem-
berei osztanak ki, kihelyezett telt zsákok
helyett újat hagynak a helyszínen, illet-
ve díjmentesen beszerezhet´́o Rétságon a
Paletta Trade (Sipos bolt) üzletben. Az
elszállításra kéthetente kerül sor, az
alábbi id´́opontokban:

2019. március 14. csütörtök
2019. március 28. csütörtök
2019. április 11. csütörtök
2019. április 25. csütörtök
2019. Május 9. csütörtök
2019. Május 23. 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!

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

Proficiency Master angol ill. Dante Alighieri
olasz, mint idegen nyelv fels´́ofokú nyelv-
vizsgával és 10 év külföldi diplomáciai ta-
pasztalattal angol és olasz nyelvi órákat
adok. Nyelvvizsga felkészítést és beszéd-
központú órákat személyre szabva kíná-
lok.  Érdekl´́odni: Gresina Szilvia  +36/
30/4514063 gresina.szilvia@t-online.hu

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

Sport
              Rétság Városi Sportegyesület mérk´́ozései 2019 tavaszi idényben
NICUM FC Mohora - Rétság VSE 2019. 03. 16. 15:00 
Bánk SE - Rétság VSE 2019. 03. 31. 15:00
Nógrádsáp SE - Rétság VSE 2019. 04. 14. 16:30
Rétság VSE - Diósjen´́o SE 2019. 04. 20. 16:30
Szügy SE - Rétság VSE 2019. 04. 27. 16:30
Szendehely FC - Rétság VSE 2019. 05. 05. 17:00
Rétság VSE - Varsány SE 2019. 05. 11. 17:00
´́Orhalom SE. - Rétság VSE 2019. 05. 18. 17:00
Rétság VSE - N´́otincs SE 2019. 05. 25. 17:00
Szent Imre DSE Balassagyarmat - Rétság VSE 2019. 06. 01. 17:00
Rétság VSE - Nagyoroszi HBB SE 2019. 06. 09. 17:00 
   A mérközések a lista els´́o helyén álló csapat pályáján lesznek. Hajrá Rétság!

Pályázatok sport és civil szervezetek számára
A Képvisel´́o-testület 2019. évi költségve-
tésébe tervezett sporttámogatási keretösz-
szeg terhére az alább meghatározott felté-
telekkel pályázatot ír ki a rétsági sport-
szervezetek támogatására.

Pályázati feltételek:
— Adatlap hiánytalan kitöltése
— azon sportegyesületek pályázhatnak,

melyeket az illetékes bíróság legké-
s´́obb a tárgyévet megel´́oz´́o évben be-
jegyzett, nyilvántartásba vett és alap-
szabályuknak, illetve alapító okiratuk-
nak megfelel´́o tevékenységüket tény-
legesen folytatják.

— bejegyzett rétsági székhellyel rendel-
keznek

— nonprofit szervezetnek min´́osülnek,
— egy egyesület csak egy pályázatot

nyújthat be. 
A pályázatok benyújtásának határide-
je: 2019. március 18. 12.00 óra
További feltételek, és pályázati ´́urlap a
www.retsag.hu és www.retsag.net honla-
pon.

A képvisel´́o-testülete 2019.évben is támo-
gatni kívánja a helyi nyugdíjas klubok
m´́uködését. Ezért az alább meghatározott
feltételekkel pályázatot ír ki a 2019. évi
támogatásra:

A nyugdíjas klub
— képvisel´́ojének nevét
— létszámát
— ebb´́ol rétsági lakosok számát
— 2018. évi beszámolót

— az önkormányzattól kért támogatás
felhasználási jogcímenként részlete-
zett összegét, felhasználás jogcímen-
kénti tervét.

A pályázatok benyújtásának határide-
je: 2019. március 18. 12.00 óra
További feltételek, és pályázati ´́urlap a
www.retsag.hu és www.retsag.net honla-
pon.

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete 2019-ban is támogatni kívánja a
településen m´́uköd´́o civil szervezeteket
és közösségeket, ezért az Önkormányzat
2019. évi költségvetésébe tervezett támo-
gatási keretösszeg terhére az alább meg-
határozott feltételekkel pályázatot ír ki
közösségi élet szervezése céljára.

Pályázati feltételek:
— azon szervezetek, közösségek pályáz-

hatnak, melyek alapokmányuknak
megfelel´́o tevékenységüket ténylege-
sen folytatják, illetve programjaik
megvalósításával a város kulturális és
közösségi életét segítik el´́o;

— a 2018. évben igénybe vett támogatás-
sal elszámoltak, vagy a pályázat be-
nyújtásával egy id´́oben elszámolnak,

— rétsági székhellyel rendelkeznek, és
tevékenységüket itt végzik,

A pályázatok benyújtásának határide-
je: 2019. március 18. 12.00 óra
További feltételek, és pályázati ´́urlap a
www.retsag.hu és www.retsag.net honla-
pon.
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