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Majális a ligetben 
Rétságon több mint másfél évtizede a Hunyadi-
liget várja a vendégeket a Majális programjaira.

 Az a szervez´́ok törekvése, hogy délel´́ott´́ol
estig tartó kellemes elfoglaltságot biztosdítsa-
nak a családoknak együttes kikapcsolódásra.
Egyfajta pikniket a kisgyermekt´́ol a feln´́ott és
id´́osebb korosztály közös id´́otöltéséhez. Ez - ki
lehet jelenteni - tökéletesen megvalósult a rétsá-
gi tavaszünnepen.

A kellemesnek mondható id´́oben gyülekez-
tek a fák által határolt ligetben az emberek. A
f´́oz´́oversenyre nevezett csapatok kialakították a
bográcsozó helyet, elkezdték készíteni az étel-
költeményeket, amivel nem csak versenyeztek,
hanem jó étvággyal el is fogyasztották. De a
közösség számára is készült bográcsos egytál-
étel. Jávorka János és segít´́otársa - mint f´́osza-
kácsok - 3 nagy bográcsban f´́ozték a gulyást.

Aki délel´́ott látogatott ki a ligetbe els´́oként a
Egészségfejlesztési Iroda sátra t´́unt fel, ahol ál-
lapotfelméréssel és tanácsadással segítették a
betesgségek megel´́ozését. Beljebb lépve a térre

látható volt a bazár több árussal, illetve a büfé-
sátrak. Amikor elkészültek az étkek, a színpa-
don Mez´́ofi Zoltán alpolgármester közrem´́ukö-
désével ki is hirdették az eredményt. A liget
másik “sarkában” egy egész gyermekbirodalom
épült. Volt ott 2 ugrálóvár, körhinta, de többféle
ügyességi játék, arcfestés, buborékfúvás, gólya-
láb meg amit csak el lehet képzelni egy ilyen
gyermek vidámparkban.

A zenés program els´́o szakaszában a Potya-
utasok cím´́u formáció lakodalmas dalokkal han-
golta a közönséget a további muzikális élmé-
nyekre. A színpadi átállás után Kelemen Ágnes,
bejelentette a program “fénypontját”, sztárven-
dégeit: Marót Vikit és a Nova Kutúrenekart.
Majd m´́ufajváltás. Gájer Bálint hozott el dalokat
egy újabb m´́usorblokkban. Újabb rövid átállás
után egy igazi kemény rockbanda következett.
Stularock néven fiatal muzsikusokból álló csa-
pat.  Igazi kemény muzsikát, “üt´́os ritmust”
hallhatott a közönség, él´́o koncerten.

Sokak által látogatott emlékezetes ünnep volt.
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Városházi tudósítások
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete május 30-án tartotta az erre
a hónapra ütemezett ülését. Heged´́us
Ferenc tervezett szabadsága miatt a ta-
nácskozást Mez´́ofi Zoltán alpolgármes-
ter vezette. Az ülésen vele együtt 5 f´́o
vett rész. 28 téma került napirendre, és
Egyebek címen került sorra a képvise-
l´́ok közérdek´́u bejelentése, intézkedés
kérése. A döntések többségét egyhangú,
5 szavazattal hozták, az ett´́ol eltér´́ot kü-
lön jelezzük.

Els´́oként a Gyermek- és szociális ét-
keztetés térítési díjáról szóló
rendelet módosítása került
megtárgyalásra, Fodor Rita Má-
ria jegyz´́o általános helyettese
el´́oterjesztésében. A korábban
elfogadott rendelet módosításá-
nak indoka, hogy a feln´́ott szo-
ciális étkeztetést az állam támo-
gatja, ennek alapján került megállapí-
tásra a csökkentett térítési díj.
A pénzügyi témájú el´́oterjesztések közül
a költségvetés mellett a város legfonto-
sabb dokumentuma az el´́oz´́o évi költ-
ségvetés teljesítésér´́ol szóló beszámoló,
a zárszámadás. Dr. Szájbely Ern´́o, a
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizott-
ság (PVB) elnöke részletesen ismertette
az el´́oterjesztésb´́ol kiolvasható gazdasá-
gi, pénzügyi helyzetet, és a PVB-n el-
hangzottakat. Itt csak a lényeget emel-
nénk ki. A város gazdálkodása bizton-
ságos volt 2018-ban. Az intézmények
m´́uködtetéséhez a tervezett összegek
rendelkezésre álltak. Hitelfelvételre sem
m´́uködéshez, sem bérkifizetésre nem
volt szükség, s´́ot a város átgondolt és
takarékos gazdálkodással az el´́ottünk ál-
ló feladatok megvalósításához megfele-
l´́o nagyságrend´́u tartalékalapot képezett.
A képvisel´́o-testület a 2018. évi költség-
vetés végrehajtását önkormányzati szin-
ten, 1.896.612.000 Ft bevételi f´́oösszeg-
gel,  798.032.000 Ft kiadási f´́oösszeggel
1.098.580.000 Ft maradvánnyal és
1.096.402.000 Ft pénzmaradvánnyal -
melyb´́ol 627.483.000 Ft kötelezettség-
vállalással terhelt - és 468.918.000 Ft
szabad rendelkezés´́u maradvánnyal jó-
váhagyta. A f´́oösszeg és a pénzmarad-
vány összege azért magas, mert a Zöld
város pályázat és a Közleke-
désfejlesztési pályázat támogatási
összegét már leutalták, de ezek csak
ebben az évben kerülnek majd felhasz-
nálásra. (A rendelet kivonata a f´́obb
számokkal az 5. oldalon olvasható) Az
el´́oterjesztés tartalmazza a bels´́o ellen-
´́orzési jelentést is, amely szerint a gaz-
dálkodás szabályszer´́u volt.

A következ´́o napirend az önkormány-
zati ingatlanok (lakások és nem lakás
céljára szolgáló bérlemények) bérleti
díjának felülvizsgálata volt. A PVB ja-
vaslatát fogadta el a testület, mely sze-
rint a város jelenleg nem emeli ezeket
a díjakat.
Korábban Jávorka János el´́oterjeszté-
sében döntött a testület a Rózsavölgy
utca 2-8. szám el´́otti társasház el´́otti
parkoló felújítási munkáiról. A tervek
elkészültek. Ennek megvalósítása

közbeszerzés köteles, amit erre
jogosított szakért´́o folytathat
le. Az önkormányzat a kapott
árajánlat és szerz´́odés-tervezet
elfogadásával a Márkus és Tár-
sai Kft-t bízta meg a közbe-
szerzési eljárás lefolytatásával.
A Zöld város pályázat megva-
lósításával kapcsolatban már

több döntést hozott a képvisel´́o-testü-
let. Jelen szakaszban a következ´́o lé-
pés, hogy m´́uszaki ellen´́ort kötelez´́o
megbízni, aki majd ellen´́orzi a munka-
folyamatok tervnek megfelelését és
szabályosságát. Korábbi döntés alap-
ján meghirdetett ajánlatkérésre 3 ár-
ajánlat érkezett. Ezek közül a legol-
csóbb ajánlatot adó Quadrát Épít´́oipari
és Kereskedelmi Kft-t választotta a
testület, és megbízta a polgármestert a
megállapodás aláírásával. A munka dí-
ja elszámolható a pályázaton meg-
nyert pénzb´́ol.
A Család- és Gyermekvédelmi Köz-
pont benyújtotta szakmai programját,
valamint Szervezeti és M´́uködési Sza-
bályzatát, melyek a korábbi testületi
döntéseknek megfelel´́oen kiegészítés-
re kerültek. A dokumentumokat elfo-
gadták a képvisel´́ok.
A MÁTRA-PHONE Kft. nyújtott be
engedélyezési kérelmet, hogy optikai
hálózat építéséhez az képvisel´́o-testü-
let adjon tulajdonosi hozzájárulást a
megjelölt önkormányzati ingatlanok
vonatkozásában. A kérelem külterületi
ingatlanokat érint, belterületi vezeték-
létesítést nem tartalmaz. A kérelem
megszavazásra került.
A következ´́o el´́oterjesztés kártérítés
jogcímen átvett t´́uzifáról szólt. Mint
ismeretes Rétságon két esetben fordult
el´́o, hogy önkormányzati területen
vágtak ki fákat, és ezeket eltulajdoní-
tották. Rend´́orségi intézkedést követ´́o-
en ez a famennyiség letárolásra került
az önkormányzat által megjelölt he-
lyen. Az el´́oterjesztés abban kért állás-
foglalást, hogy mikor kerüljön a fa-
mennyiség kiosztásra szociális tüzel´́o-

anyag juttatásként. A testület úgy fog-
lalt állást, hogy az ´́oszi szociális t´́uzifa
mennyiségét megnövelve akkor kerül-
jön kiosztásra az igényl´́ok számára. A
napirend kapcsán a PVB elnöke ismer-
tette, hogy a bizottsági ülésen kérdés-
ként hangzott el, hogy egyenl´́o mércé-
vel mér-e a polgármester? Ugyanis
eléggé ismert dolog, hogy városszerte
durván megcsonkolják a közterületen,
önkormányzati tulajdont képez´́o fákat,
és az így keletkezett fát ismeretlenek
elhordják. Konkrét felvetés hangzott
el, hogy az Orgona közben több fát
durván megcsonkítottak, és a keletke-
zett közel 1 m3 rönkfát magánszemé-
lyek elszállították. A kérdésre a pol-
gármester úgy válaszolt a bizottsági
ülésen, hogy a fák megcsonkítását be-
teg emberek kérték, ´́o engedélyezte, de
az elszállításra nem adott engedélyt,
szerinte közmunkások vihették el. A
hozzászóló kifejtette, hogy ez a kett´́os
mérce elfogadhatatlan, nevezetesen,
hogy valakik ellen pár m3 fáért jogo-
san rend´́orségi eljárás indul, más eset-
ben szabálytalanul a polgármester en-
gedélyezi önkormányzati tulajdon el-
tulajdonítását. Idézte továbbá a
346/2008. Kormányrendeletet, mely-
nek 3. §-a egyértelm´́u rendelkezést
tartalmaz: „Tilos a fás szárú növények
felületének jogellenes [...] megsértése,
csonkítása, továbbá részeinek közvet-
len vagy közvetett károsítása.”
A következ´́o téma a városkarbantartási
terv végrehajtásáról szólt a polgármes-
ter el´́oterjesztésében. A PVB összefog-
lalóban elhangzott, hogy több bizott-
sági tag megkérd´́ojelezte ennek az el´́o-
terjesztésnek az értelmét, hiszen a tes-
tület korábban már meghozta azokat a
döntéseket, amelyek a felsorolt mun-
kák végrehajtásához szükségesek.
(Felmérés, terveztetés, pénzügyi fede-
zet biztosítása, felel´́os megnevezése.)
Más bizottsági tag úgy nyilatkozott,
hogy azért jó ez a kimutatás, mert pon-
tosan látszik, hogy a testületi dönté-
sekb´́ol mi lett végrehajtva, és melyek
azok, amelyekben nem lépett a végre-
hajtásért felel´́os. Ugyancsak PVB ta-
got idézve Dr. Szájbely Ern´́o elnök is-
mertette, hogy egyes feladatok végre-
hajtásához lakossági konzultáció és
további egyeztetés szükséges. Ilyen pl.
a járdaépítés a Mez´́o utcában, amely-
nek a felmérése elkészült, de a jelenleg
kialakult helyzet miatt több ottlakó
nem szeretné a háza el´́otti részen járda
építését. Ilyen a Templom utcai szük-
séglakás felújítási terve, amelyr´́ol a
terv és a költségvetés elkészült, és
amelyet korábban a testület olyan ma-
gas összeg´́unek ítélt meg, amib´́ol új
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épület is építhet´́o. A testületi döntés
további egyeztetést írt el´́o, de ebben
nem történt további lépés. Szintén sze-
repel a listában a „400-as futópálya”
felújítása, amelyre ugyancsak készült
terv és költségbecslés, ennek alapján
kellett volna további intézkedést tenni,
más megoldást keresni az ott sportolni
szándékozók jogos igényének megva-
lósításához. A testületi döntés ellenére
a további intézkedés elmaradt. Jávorka
János hozzászólásban adott tájékoz-
tatást arról, hogy a Bem utcai közvilá-
gítás kiépítése megtörtént, az áramdí-
jat a továbbiakban az önkormányzat
fizeti. Szólt a Rózsavölgy utca elején
folyamatban lév´́o munkákról, melynek
annak idején ´́o volt az el´́oterjeszt´́oje,
és egyben egyik szervez´́oje is. Végül
a képvisel´́o-testület újabb döntést nem
hozott, a tájékoztatót tudomásul vette.
Az önkormányzati bérkiegészítésr´́ol
szóló döntést sokan várták, akik az ön-
kormányzatnál és az intézményekben
dolgoznak. Az el´́oterjesztést Dr. Száj-
bely Ern´́o, a PVB elnöke készítette és
nyújtotta be. A bizottsági összefogla-
lóban elhangzottak lényege:  a köz-
szférában más ágazathoz képest jelen-
t´́osen lemaradtak a bérek, mert a köz-
tisztvisel´́oi illetményalap hosszú évek
óta nem emelkedett, a közalkalmazotti
bértábla gyakorlatilag használhatatlan.
Közben a minimálbér és a garantált
bérminimum emelkedett, ami az al-
sóbb fizetési osztályba soroltak fizeté-
sét megemelte, miközben a több éve,
magasabb végzettséggel dolgozók fi-
zetése nem változott. Egyes ágazatok-
ban a kormány bérintézkedéseket haj-
tott végre, de ebb´́ol sokan kimaradtak,
így aránytalanságok jöttek létre a köz-
szféra bérezésében. A kidolgozott
rendszer ezúttal nem egyszeri bérkom-
penzáció, hanem az emelés véglege-
sen beépül a dolgozók fizetésébe. A
testület korábbi döntése szerint a bér-
kiegészítés január 1-t´́ol, tehát vissza-
men´́oleg kerül kifizetésre. Az önkor-
mányzat és intézményeinél összesen
54 f´́o dolgozik. Az ´́o javadalmazásukat
többféle számítási mód szerint hatá-
rozza meg a rájuk vonatkozó jogsza-
bály. Ezeket áttekintve kellett olyan
rendszert kidolgozni, ami figyelembe
veszi a munkaviszonyban eltöltött
id´́ot, a végzettséget, és azt is, hogy
egyes dolgozók központi forrásból
kaptak-e béremelést korábban. Az el´́o-
z´́o években folytatott takarékos és át-
gondolt gazdálkodás megteremtette a
lehet´́oségét egy ilyen bérrendezésnek.
A keresetkiegészítés az önkormányzat
valamennyi dolgozójára kiterjed, de
nem terjed ki a választott tisztségvise-

l´́okre, így a polgármesterre, az alpol-
gármesterre és a képvisel´́okre. A bér-
kiegészítés éves költségkihatása közel
42 millió forint, és a fenti szemponto-
kat figyelembe véve, differenciáltan,
egymásra épül´́o lépcs´́ozetességgel ál-
lítja be az emelés mértékét. Elismeri
továbbá az önkormányzatnál és intéz-
ményeinél, valamint azok jogel´́odjei-
nél eltöltött éveket is.
Bizottsági ülésen hozzászóló elmond-
ta hogy ez egy átgondolt, alapos rend-
szer, van bels´́o aránya, pontosan kidol-
gozott a különbség a foglalkoztatási
jogviszony, a végzettség és munkavi-
szonyban töltött id´́o szerint. Követke-
z´́o hozzászólásban elhangzott, hogy ha
az idei keresetkiegészítés összegét, és
az elmúlt években biztosított bérkom-
penzációk összegét összeadjuk akkor
kiderül, hogy az elmúlt három évben
több mint 100 millió forintot fordí-
tott a képvisel´́o-testület a dolgozói
bérrendezésére. Másik hozzászóló
szerint ez példátlan a 3000 lakos
alatti településeken. A bizottsági vi-
tában még elhangzottak javaslatok
egyes kategóriák kismérték´́u emelé-
sére, amit az el´́o-terjeszt´́o beépített a
végleges határozati javaslatba. A tes-
tület elfogadta a béremelésre kidol-
gozott határozatot.
Következ´́o napirend a m´́uvel´́odési
központ szerz´́odéseinek jóváhagyása
volt (Gyermeknap, Ünnepi könyvhét
programjai), melyeket a testület meg-
szavazott.
Baginé Székely Anita 2016-ban meg-
vásárolta a 05/28 hrsz.-ú külterületi
önkormányzati földterületet, azonban
a földhivatali bejegyzés adminisztratív
okok miatt elmaradt. A vásárló érdek-
múlás címén kérte, hogy az önkor-
mányzat vegye vissza a földrészletet.
A testület elfogadta az err´́ol szóló ha-
tározatot, az eredeti ár visszafizetésé-
vel visszavásárolja a földet.
A polgármester nyújtott be el´́oterjesz-
tést arról, hogy egy közmunkás kérte
t´́ole, hogy vegye fel napi 8 órás foglal-
koztatásban segédmunkásnak. A témá-
ról a PVB-ben és az ülésen is hosszabb
vita zajlott le. A bizottság ülésén jelen
volt Salgai György, a Városüzemelte-
tési Csoport vezet´́oje, aki elmondta,
hogy nem is tudja, hogy mir´́ol van szó,
nem kapott tájékoztatást a témában. ´́O
ilyet nem kért. Szerinte nincs átgon-
dolva és megbeszélve. Az illet´́o jelen
pillanatban közmunkás, és érvényes
szerz´́odéssel rendelkezik a közmunka-
programban. Volt még egy f´́o érv,
hogy amennyiben alkalmazottnak
vennék fel a jelenlegi közmunkást, ak-
kor a többi tizenvalahány közmunkás

is joggal igényelné ugyanezt. Ez rend-
kívül kellemetlen helyzetet teremtene
a közmunkások között, hiszen gyakor-
latilag egy emberrel tenne kivételt a
város. Egyébként a Városüzemeltetési
Csoport létszáma rögzítve van. A pol-
gármester úr elmondta hogy ´́ot egy
közmunkás megkérte, hogy ezt az el´́o-
terjesztést fogalmazza meg. Hozzá-
szóló elmondta, hogy szerinte ezt nem
kellett volna idehozni. Ezen az alapon,
ha 50 ember kéri meg, hogy alkalmaz-
za, akkor minden kérelem ide kerül? A
testület úgy döntött, hogy nem támo-
gatja a Városüzemeltetési Csoport lét-
számának növelését. Ezt 4 képvisel´́o
szavazta meg, egy tartózkodás mellett.
A Polgármesteri Hivatal kért pótel´́o-
irányzatot a f´́utéssel kapcsolatban,
ugyanis a h´́uvös áprilisi, május eleji id´́o-
járás miatt szükséges volt f´́uteni, ezért a
f´́utési pótlékot is ki kell fizetni. A testület
megszavazta a 40.000 Ft megbízási díj
és járulékainak kifizetését.
A Takarék utcában több lépcs´́o felújí-
tásra került az elmúlt id´́oszakban.
Most újabb lakók kérték, hogy az ´́o
házukhoz közel is készüljön lépcs´́o, il-
letve járdafelújítás. A testület úgy dön-
tött, hogy a Takarék u. 9. és 11. el´́otti
lépcs´́o és járda felújítási munkáit a
2020-as karbantartási tervben szere-
peltetni kell.
Dr. Szájbely Ern´́o el´́oterjesztésében
szerepelt az a kérelem, hogy az önkor-
mányzat biztosítson támogatást gyer-
mekek véd´́ooltásának finanszírozásá-
ra. Elhangzott, hogy megdöbbent´́o az
a tény, hogy az állam pl. 3,5 milliárd
Ft-ért festményt vásárol, de ilyen fon-
tos célra, mint az életveszélyes beteg-
ség elleni véd´́ooltás, nem biztosít fe-
dezetet. Nem minden család tudja
megvásárolni a 60.000 Ft-os véd´́ool-
tást. A testület megszavazta, hogy a
gennyes agyhártyagyulladás elleni vé-
d´́ooltás biztosítva legyen 28 rétsági
gyermek számára, és 1.680.000 Ft-ot
biztosított erre a célra.
A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
kért támogatást július 20-án tartandó
rendezvényére. A képvisel´́o-testület
úgy döntött, hogy a támogatást abban
a formában biztosítja, hogy konkrét
fellép´́ok, a Rajkó zenekar és a magyar-
nóta énekesek számláit utófinanszíro-
zással megtéríti 200.000 Ft értékben.
A Kistérségi Járóbeteg Szakellátó m´́u-
ködésér´́ol és az azt üzemeltet´́o nonpro-
fit Kft. taggy´́ulésér´́ol szólt a következ´́o
beszámoló. Dr. Szájbely Ern´́o PVB el-
nök, aki egyben a f´́o tulajdonos rétsági
önkormányzatot képviseli a Kft. leg-
f´́obb döntéshozó szervében, a taggy´́u-
lésben összefoglalta az el´́oterjesztés
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lényegét. A 2018-as évben is maradék-
talanul tudták biztosítani a szakmai
követelményeket. Minden szakterüle-
ten rendelkezik szakorvossal az intéz-
mény, az ismert országos orvoshiány
ellenére. A szakdolgozók béremelését
csak részben fedezte a NEAK, ezt sa-
ját forrásból kellett kiegészíteni. Az
Egészségfejlesztési Iroda (EFI) is
meghatározó munkát végez az egész
járás területén szervezett programok-
kal. El´́oz´́o évben saját forrásból eszkö-
zöket is beszereztek, így pl. az ultra-
hang készülékhez egy fejet  3 millió
Ft-ért és több lézernyomtatót is. Folya-
matosan pótlásra kerülnek az orvosi
eszközök. Ebben az évben a b´́orgyó-
gyászatra vásároltak egy komoly m´́u-
szert, illetve sikeresen pályáztak szív-
ritmuszavarok kisz´́uréséhez alkalmas
3 készülékre. Az épületkarbantartást is
folyamatosan végzik. A gazdálkodás
takarékosan és ellen´́orzötten történt,
2018-ban sem vett igénybe az intéz-
mény önkormányzati támogatást. A
hatóságok felé valamennyi jelen-
tésnek, befizetésnek eleget tettek. Or-
szágosan is egyedülálló a m´́uködés és
a gazdálkodás eredménye. Május 10-
én került megtartásra a Kft. taggy´́u-
lése. A taggy´́ulés a szakmai és pénz-
ügyi beszámolót is megtárgyalta. A
felügyel´́o bizottság is elmondta véle-
ményét, örömmel konstatálta, hogy
magas szint´́u munka folyik az intéz-
ményben, és a Kft. gazdálkodása és
teljesítménye kiemelked´́o. A taggy´́u-
lésen megtárgyalásra került a mérleg-
beszámoló, és az idei évre tervezett
költségvetés is. A könyvvizsgáló tájé-
koztatta a taggy´́ulést, hogy a gazdál-
kodás szabályszer´́u volt. A Kft. mint-
egy 31 millió Ft adózás utáni nyere-
séggel zárta az évet, melyet a taggy´́u-
lés eredménytartalékba helyezett. A
PVB ülésen hozzászólásként elhang-
zott, hogy az EFI m´́uködése is
mennyire eredményes, és nagy érdek-
l´́odés tapasztalható a különböz´́o klu-
bok, rendezvények iránt. Több hozzá-
szóló elismerte a Kft. m´́uködésének
eredményességét. Országosan is egye-
dülálló, hogy az adott feltételek mel-
lett, ilyen pénzügyi eredménnyel tudta
zárni az évet, és szinte országos kuri-
ózum, hogy valamennyi szakmában
sikerült orvost biztosítani. Többen
megköszönték a Kft. ügyvezet´́ojének,
Nábelek Annának és az intézmény va-
lamennyi dolgozójának az eredmé-
nyes munkáját. Az alpolgármesteri
összefoglalóban elhangzott, hogy az
intézmény szakmai vezet´́ojét gyakorta
kérik fel országos konferenciákon pre-
zentációra, a rétsági modell bemutatá-

sára. A testület a beszámolót, és a mér-
legbeszámolót elfogadta.
A képvisel´́o-testület elfogadta a közér-
dek´́u adatok közzétételének tapasz-
talatairól készült el´́oterjesztést. A fel-
adatra elfogadott szabályzat van, a
közérdek´́u adatok folyamatosan meg-
jelennek a város honlapján.
Ugyancsak megszavazásra került az
önkormányzat gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatairól szóló, a
2018-as évet érint´́o beszámoló.
A Polgármesteri Hivatal beszámolóját
sem követte vita. A testület elfogadta
a leírtakat, és egyben felkérte a jegy-
z´́ot, hogy a hivatal feladat és hatáskö-
rébe tartozó feladatokat továbbra is
szabályszer´́uen és határid´́ore, a meg-
szokott magas színvonalon végezzék
el, biztosítsák az udvarias, szakszer´́u
és gyors ügyintézést.
Munkaterv szerint negyedévenként
beszámol a hivatal a követelések állo-
mányáról. A rendszeres beszámolta-
tásnak és a meghozott határozatoknak
is köszönhet´́oen a kintlév´́oségek to-
vább csökkentek, az adó és egyéb kö-
telezettségeket nem fizet´́okkel szem-
ben folyamatban vannak a végrehajtá-
sok. Az elfogadott határozat tartalmaz-
za, hogy továbbra is meg kell tenni
minden törvényes intézkedést a kintlé-
v´́oségek csökkentésére.
Korábbi testületi üléseken szerepelt a
buszváró épületének rongálása, majd
nyitvatartásának korlátozása. A bejára-
ti ajtó rongálása miatt egy id´́ore zárva
is kellett tartani. Az ajtó kijavításra ke-
rült. Most az el´́oterjesztés szerint a tes-
tület azt fogadta el, hogy naponta
6.00-tól 18.30 óráig legyen nyitva a
váróteremként szolgáló létesítmény.
A Társadalmi Kapcsolatok Munkacso-
port (TKM) fogadja be, ellen´́orzi és
terjeszti a képvisel´́o-testület elé a civil
szervezetek utazási és belép´́ojegy tá-
mogatásra szolgáló kérelmeit. Az el-
múlt id´́oszak tapasztalatai kedvez´́oek,
igen jelent´́os támogatást kaptak a kü-
lönböz´́o civil szervezetek, intézmé-
nyek, és az iskola. (Err´́ol a 4. oldalon
külön cikk is szól.) Ugyanakkor az is
tapasztalható volt, hogy egyes kérel-
mek ellentmondásosak, az elszámolá-
sok nem átláthatók, ezért a testület
döntése alapján elkészült a módosított
szabályzat, amelyet a testület elfoga-
dott. (Az új szabályzat és az igényl´́o
´́urlap elérhet´́o a honlapokon.)
A TKM-hez ebben a hónapban 3 kére-
lem érkezett, amely megfelel a szabá-
lyoknak, és a testület támogatta azo-
kat. Mintegy 294.000 Ft-ot kapott két
programhoz  (Cserkesz´́ol´́o, Kiskun-
majsa kirándulások) a Hunyadi János

Nyugállományúak Klubja, és 57.050
forintot a Napközi Otthonos Óvoda
nagycsoportja a nyírjesi vadasparkba
szervezett kirándulásra.
Lakossági bejelentés alapján került a
testület elé a Mikszáth út 8. el´́otti út-
beszakadás. A testület úgy döntött,
hogy a jelenleg más munkát is végz´́o
Váci Útépít´́o Kft-t´́ol ajánlatot kell kér-
ni, egyben a Börzsönyi utcában, az
Ady és a Széchenyi utca keresztez´́odé-
sében lév´́o úthibákat is ki kell javítani.
A lejárt határidej´́u határozatok végrehaj-
tásával kapcsolatban a PVB ülésen ko-
rábbi döntés végrehajtására hangzott el
kérdés, miszerint a BábolnaBio Kft-vel
megkötöttük a szerz´́odést rágcsáló (pat-
kány) irtására az egész város területére.
A bizottsági ülésen még nem volt pontos
információ arról, hogy mikor kezdik el
a munkát. (A szerk. megjegyzése: id´́o-
közben a munka kezdésér´́ol kiadásra ke-
rült a hirdetmény, amelyet a Hangadó is
tartalmaz.)
A két ülés közötti polgármesteri mun-
káról szóló tájékoztató kapcsán kér-
désre elhangzott, hogy a Zrínyi utcá-
ban a kisparkolónál a DMRV patak-
szennyezést állapított meg, melynek
fert´́otlenítési munkáit elvégezték. Két
vállalkozás érintett a szennyezésben.
A jegyz´́o ismételten felszólította a cé-
geket a szennyezés megszüntetésére.
Nekik záros határid´́on belül be kell
csatlakozni a városi szennyvízhálózat-
ba. A testület a beszámolót tudomásul
vette.
Egyebek cím alatt Jávorka János köz-
érdek´́u ügyekben tett bejelentést. Els´́o-
ként megköszönte a Majális megvaló-
sítását segít´́ok munkáját. Tájékoztatta
a nyilvánosságot a Bem utcai bels´́o
utak felújításának helyzetér´́ol, az álta-
la is kezdeményezett játszóterek fel-
újításáról, illetve fejlesztésér´́ol. Beje-
lentette azt is, hogy lakossági pana-
szok alapján rókák befogására, illetve
kilövésére kért intézkedést. (Erre a
rend´́orkapitánysággal együttm´́uködve
arra jogosult személyek bevonásával
kerülhet sor.) Dr. Szájbely Ern´́o lakos-
sági kérdést továbbított azzal kapcso-
latban, hogy a Fazekas cukrászda mö-
götti területen milyen építkezés folyik,
és tisztázottak-e a tulajdonviszonyok.
Ellen´́orizni kell, hogy a b´́ovítés közte-
rületen történt-e, mert erre nem adott
engedélyt a képvisel´́o-testület.
Pfaff Lászlóné helyi lakos számára
megszavazta a testület, hogy hozzá-
szóljon. A létesítend´́o buszmegállóval
kapcsolatban fogalmazott meg kérdé-
seket, els´́osorban a Mindszenty-Palla-
vicini szobor megközelíthet´́osége ér-
dekében.

    2019. JÚNIUS     HANGADÓ    

    4   



Önkormányzati rendelet
Rétság Város Önkormányzat 

Képvisel´́o-testületének
9/2019. (V.31.) rendelete 

A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról
(Kivonat)

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 89. § (1)-(2) bekezdé-
se alapján a 2018. évi költségvetési zár-
számadásról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§ (1) A képvisel´́o-testület a 2018. évi

költségvetés végrehajtását önkor-
mányzati szinten 1.896.612 eFt bevé-
teli f´́oösszeggel, 798.032 eFt kiadási
f´́oösszeggel, 1.098.580 eFt marad-
vánnyal és 1.096.402 eFt pénzmarad-
vánnyal - melyb´́ol 627.483 e4Ft köte-
lezettségvállalással terhelt - és
468.918 eFt szabad rendelkezés´́u ma-
radvánnyal jóváhagyja. 

[...] 
4.§ (1) A költségvetési kiadások 798.032

eFt-os f´́oösszegéb´́ol: (1000 Ft-ban)
Összesen
M´́uködési célú kiadás: 

a) Személyi jelleg´́u juttatás 220.486
b) Munkaadót terhel´́o járulék 42.520
c) Dologi és egyéb kiadás 191.512
d) Szociálpolitikai juttatás 23.362
e) ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások

2.918
ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadások 12.041
Intézményfinanszírozás 234.234
M´́uködési jelleg´́u kiadás összesen
727.073

Fejlesztési célú kiadás
a) Intézmények felhalmozási kiadása

36.680
b) Felújítási kiadás 7.205
c) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

7.132
Fejlesztési célú kiadás összesen
51.017

d) Pénzügyi m´́uveletek 19.942
[...] 
5. § Az önkormányzat intézményekkel

összevont mérleg szerinti vagyonának
3.743.749 eFt-os nettó értékét a 9. szá-
mú melléklet, valamint a vagyonleltárt
a 11. számú melléklet szerinti részle-
tezéssel elfogadja.

[...] 
7.§ A 2018. évi pénzmaradvány elszámo-

lást a kötelezettségvállalással terhelt
627.483 eFt-tal együtt, 1.096.402 eFt-
tal  a 11. számú melléklet szerint jóvá-
hagyja.

[...] 
9.§ A képvisel´́o-testület megállapítja,

hogy a módosított költségvetés szerin-
ti alapvet´́o önkormányzati feladatok
ellátása, az intézmények m´́uködtetése,
a módosított költségvetésben üteme-
zett fejlesztési feladatok megvalósítá-
sa biztosított volt.

[...] 
A rendelet kihirdetésének id´́opontja: 
2019. május 31.

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

Rendeletek, jegyz´́okönyvek

Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvi-
sel´́o-testület által alkotott rendeletek tel-
jes szövege és mellékletei, a www.ret-
sag.hu oldalon az Önkormányzat feje-
zetben érhet´́ok el. Ugyanígy a helyi jog-
szabályok egységes szerkezetbe szer-
kesztett szövege, 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 2019. májusi ülés vi-
deófelvétele megtekinthe-
t´́o a következ´́o Youtube cí-
men:
https://youtu.be/xDz8U20AW4o

Lakossági fórum 
Rétság Város Önkormányzata minden év-
ben rendez lakossági fórumot. Ennek célja
a város el´́oz´́o évi terveir´́ol való beszámo-
lás a költségvetés tükrében, illetve tájé-
koztató a 2019 év önkormányzati tervei-
r´́ol. Ebben az évben május 15-én tartott
esemény kiegészült egy újabb napirend-
del. Kovács Miklós tervez´́o mutatta be a
Településképi Arculati Kézikönyvet.

Noha több helyen meghirdetésre ke-
rült a fórum, a lakosság részér´́ol nem vál-
tott ki nagy érdekl´́odést. Kb. 40 helyi la-
kos gondolta úgy, hogy itt, a színházte-

remben kell részt venni ezen a rendezvé-
nyen.

A tervezett program szerint haladtak
az események. Heged´́us Ferenc polgár-
mester felolvasta az el´́oz´́o évi pénzügyi
beszámolót és a 2019-es terveket. Kár
hogy a felolvasás nem volt könnyen kö-
vethet´́o.

Kovács Miklós építésztervez´́o ismer-
tette ezek után Rétság Településképi Ar-
culati Kézikönyvét. A nagy vonalakban
való bemutatás a leglényegesebb dolgokra
mutatott rá. Az irat azóta nyilvánosságra

lett hozva, és a lakosság figyel-
mesen átolvasva véleményez-
hette.

A lakossági fórum videofel-
vétele megte-
kinthet´́o a  kö-
vetkez´́o interne-
tes címen:
https://youtu.be/
cxeYmbHO7ic

Képvisel´́o-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülésére június 28. péntek  16.00
óra. PVB. ülés id´́opontja: június 25. kedd
16.00 óra. El´́oterjesztések benyújtásának
határideje: június 17. hétf´́o 12.00 óra.

Munkatervben tervezett napiren-
dek: 1) 2019. évi költségvetés módosítá-
sa. El´́oterjeszt´́o: Heged´́us Ferenc polgár-
mester. 2) Beszámoló a Napközi Otthonos
Óvoda m´́uködésér´́ol. El´́oterjeszt´́o: Vinc-
zéné Szunyogh Judit óvodavezet´́o. 3) Be-
számoló a testület lejárt határidej´́u határo-
zatainak végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekr´́ol. El´́oter-
jeszt´́o: Heged´́us Ferenc polgármester. 4)
Tájékoztató a két testületi ülés közötti id´́o-
szakban az önkormányzat érdekében vég-
zett polgármesteri munkáról. El´́oterjeszt´́o:
Heged´́us Ferenc polgármester.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái
2019. JÚNIUS

Heged´́us Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Júniusban 17-én.

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

Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´́o: Minden
hétf´́on 14.00-17.00 óráig. Júniusban
3., 17., 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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Ügyintézési határid´́ok
a Rétsági Polgármesteri Hivatalban

Tisztelt Ügyfeleink!
Az elmúlt 1-2 évben jelent´́osen változ-

tak eljárási törvényeink. Ez érinti az ügy-
intézési határid´́oket, a dokumentumok be-
nyújtásának módját.

Ügytipusonként a legjellemz´́obb hatá-
rid´́okr´́ol adunk tájékoztatást. Általános
szabály, hogy az ügyintézési határid´́o a
dokumentum benyújtását követ´́o na-
pon indul. 

Építésügy
Építésügyi hatósági eljárásokban az ügy-
intézési határid´́ot az építésügyi és építés-
felügyeleti hatósági eljárásokról és ellen-
´́orzésekr´́ol, valamint az építésügyi hatósá-
gi szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet szabályozza az alábbiak
szerint:
— Ha jogszabály eltér´́oen nem rendelke-

zik, az ügyintézési határid´́o általános
esetben 25 nap.

— Ha az eljárás során szakhatóságot kell
megkeresni, és jogszabály eltér´́oen
nem rendelkezik, az ügyintézési hatá-
rid´́o 35 nap.

— Ha az eljárás során szakhatóságot nem
kell megkeresni, az engedély hatályá-
nak meghosszabbítására irányuló eljá-
rásban az ügyintézési határid´́o 10 nap.

— Ipari rendeltetés´́u vagy mez´́ogazdasá-
gi tevékenység végzésére szolgáló
épület engedélyezési eljárásában az
ügyintézési határid´́o 20 nap, amennyi-
ben az eljárásba szakhatóság bevoná-
sára nem kerül sor.

— A használatbavétel tudomásulvételi el-
járásban 8 napon belül tagadható meg
az építmény, építményrész használata,
amennyiben ez nem történik meg, úgy
az építmény az eljárás megindulásától
számított 15 nap elteltével használatba
vehet´́o.

— Szolgáltatás (igazolás) iránti kérelem
esetében 15 napon belül kell szakmai
nyilatkozatot megfogalmazni.

Kérelemre induló eljárás esetén a kére-
lem az építésügyi hatósági engedélyezé-
si eljárást támogató elektronikus doku-
mentációs rendszeren (ÉTDR) keresz-
tül vagy személyesen, elektronikus
adathordozón terjeszthet´́o el´́o. Ha az
építtet´́o vagy meghatalmazottja az elekt-
ronikus adathordozón rendelkezésre álló
kérelmét személyesen kívánja benyújtani,
azt a területileg illetékes eljáró építésügyi
vagy építésfelügyeleti hatóságnál (Nógrád
Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati

Járási Hivatal), a kormányablaknál vagy
kormányrendeletben meghatározott ön-
kormányzati jegyz´́onél (Rétság Város
Jegyz´́oje) vagy az Építésügyi Szolgáltató
Pont feladatait ellátó önkormányzati jegy-
z´́onél terjesztheti el´́o. Az engedély iránti
kérelmet mellékleteivel egy id´́oben kell
benyújtani. Az építészeti-m´́uszaki doku-
mentációt kizárólag elektronikus formá-
ban, adathordozón vagy az ÉTDR-be való
feltöltéssel lehet benyújtani.

Adóügyek
Az ügyintézési határid´́o f´́o szabályai az
adóigazgatási rendtartásról szóló 2017.
évi CLI. törvény (Air tv.) 50.§-a szabá-
lyozza.  Ügyintézési határid´́o 30 nap Ki-
véve: adóigazolás kiállítása, ami 6 nap.

Ha a határid´́o utolsó napja olyan nap,
amelyen az adóhatóságnál a munka szü-
netel, a határid´́o a következ´́o munkanapon
jár le.

A helyi adó esetében is kötelez´́o az
elektronikus ügyintézés gazdálkodó
szervezeteknek és egyéni vállalkozók-
nak. (Eüsztv. 2015. évi CCXXII. 1. § 23.
pontja)

Az önkormányzati hivatali portál elér-
het´́o a https://ohp-20.asp.lgov.hu oldalról
Rétság kiválasztásával. Itt az adóügyeken
kívül sok más ügy is indítható, és folya-
matosan b´́ovül az ügykör.

Anyakönyvi események

— Születés anyakönyvezése: azonnal, ha
nem áll rendelkezésre valamennyi irat
legfeljebb 30 nap.

— Házasságkötés bejelentése: bejelentést
követ´́o harminc nap utáni id´́opontra
t´́uzhet´́o ki az esküv´́o, a bejelentés egy
évig érvényes.

— Haláleset anyakönyvezése: azonnal,
ha nem áll rendelkezésre valamennyi
irat legfeljebb 30 nap.

— Anyakönyvi kivonat pótlása 8 nap.
Hagyatéki eljárás megindítása

A halálesetet követ´́o 8 napon belül kell
megkezdeni a leltározást, a leltárt 30 na-
pon belül kell elkészíteni

Közterület használat 
engedélyezése

Hiánytalanul benyújtott kérelem esetén 8
nap, amennyiben hiánypótlást írunk el´́o
30 nap.

Kereskedelmi m´́uködési 
engedélyek

M´́uködési engedély kiadása, módosítása
az alábbi esetekben szükséges:
— büfé, vegyesbolt, dohánybolt, pékség,

zöldséges üzlet, virágüzlet, cukrászda,
étterem, nyomtatványbolt, söröz´́o,
konyha, fatelep, húsbolt, üzemanyag-
tölt´́o állomás.

Hiánytalanul benyújtott kérelmek eseté-
ben az ügyintézési határid´́o 8 nap, hiány-
pótlás esetén 30 nap.

Rendszeres Gyermekvédelmi
 Kedvezmény

— Hátrányos helyzet´́u rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezmény

— Halmozottan hátrányos helyzet´́u
rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
mény

Ügyintézési határid´́o: ha minden irat hi-
ánytalanul rendelkezésre áll, 8 nap. Hi-
ánypótlás esetén, ha a kérelmez´́o 5 na-
pon belül ismételten benyújtja kérelmét,
a benyújtást követ ´́o naptól 8 nap.

Képvisel´́o-testülethez, 
bizottsághoz címzett kérelmek

Beérkezési határideje az ülést megel´́oz´́o
hét hétf´́o 12.00 óra (a Képvisel´́o-testület
munkaterve a www.retsag.hu oldalon el-
érhet´́o).

Segélykérelmek (települési támogatási
kérelem, születési támogatási kérelem, te-
metési támogatási kérelem, szociális étke-
zés kérelem és lemondás) esetén a kére-
lem benyújtásának határideje a Szociális
Bizottság ülését megel´́oz´́o 8 nap. A Szo-
ciális Bizottság ülésterve azonos doku-
mentumban található a Képvisel´́o-testület
munkatervével.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy be-
adványaik benyújtásakor a fenti ügyin-
tézési határid´́oket figyelembe venni szí-
veskedjenek. Az ügyintézési határid´́o
betartása biztosít lehet´́oséget arra, hogy
az ügyintéz´́o érdemben át tudja nézni a
kérelmet, felhívást tudjon készíteni a
hiánypótlásra.

Valamennyi ügyintézés kizárólagos
helyszíne: Rétsági Polgármesteri Hiva-
tal, 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Az adat-
védelmi törvények jelent´́os szigorodása
miatt kérjük az ügyintézési helyszín be-
tartását.

Rétsági Polgármesteri Hivatal
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Jóhiszem´́u Képvisel´́o-testület - rosszhiszem´́u híresztelések
Óvodás és iskolás gyermekek szülei kö-
zül többen is megkerestek azzal, hogy
az Általános Iskolában, illetve a Napkö-
zi Otthonos Óvodában a szül´́ok részvé-
telével megtartott különböz´́o óvodai és
iskolai összejöveteleken elhangzott,
hogy a Képvisel´́o-testület nem megfele-
l´́o partnere a két intézménynek, és nem
támogatja azokat megfelel´́o módon. 

Az elhangzott állítások
egész egyszer´́uen nem igazak! 

Elmondták a szül´́ok azt is, hogy az isko-
lában még elhangzott az is, hogy ´́osszel
majd olyan képvisel´́oket kell választani,
akiknek fontosak ezek az intézmények és
az odajáró gyermekek.

Kezdjük az óvodával
Az intézmény mindig is kiemelt támo-

gatásban részesült, az intézményvezet´́o ál-
tal benyújtott igények mindig befogadást
nyertek a képvisel´́o-testületnél, legyen szó
bármir´́ol. Az igényeket természetesen az
óvoda vezet´́ojének kell benyújtania, vi-
szont olyan igényt, amelyr´́ol a képvisel´́o-
testület nem értesül, nem is tud teljesíteni.
A szül´́ok szerint elhangzott, hogy valami-
lyen napellenz´́o felszerelését az óvoda te-
raszára nem támogatott a testület. Ezzel
szemben az igazság az, hogy ilyen kére-
lem az óvoda részér´́ol nem lett benyújt-
va, így a képvisel´́o-testület nem is tárgyal-
hatott err´́ol. Az állami finanszírozáson fe-
lül ebben az évben is kb. 18.5 millió Ft-al
támogatja az óvodát az önkormányzat, és
több, az intézményt érint´́o felújításra is
pályázunk. Biztosítjuk továbbá saját
er´́ob´́ol az egyébként nem kötelez´́o óvoda-
titkár alkalmazását. A Városüzemeltetési
Csoport dolgozói, szakmunkásai ebben az
intézményben is nagyon sok munkát vé-
geztek el, és folyamatosan állnak az intéz-
mény rendelkezésére karbantartási felada-
tok elvégzésére. Ezen munkák összege
nem szerepel a kimutatott 18.5 milliós
támogatásban. Mindezeken túl azt is meg-
jegyzem, hogy a közszférán belül kiemel-
ked´́o anyagi elismerés´́u dolgozók a május
30-i testületi ülésen önkormányzati bér-
emelést is kaptak áldozatos munkájukért.
De az óvodás gyermekekeket is szolgálják
többek között a városban kialakított ját-
szóterek, a KRESZ park, továbbá az
ezen korosztálynak rendezett különböz´́o
rendezvények, így pl. a gyermeknap, a
különböz´́o gyermekszínházi el´́oadások,
bemutatók, a táncoktatás biztosítása és
igény esetén az óvodások kirándulásai-
nak támogatása.

Általános Iskola
Az intézmény  államosítása évekkel

ezel´́ott megtörtént, a fenntartói felada-
tokat egy állami szervezet vette át az
önkormányzattól. Ez az intézmény te-
hát kikerült az önkormányzati fenntar-
tás alól, így m´́uködtetése állami feladat
lett. Ennek ellenére a képvisel´́o-testület
nagyon sok mindenben, igen jelent´́os
összegekkel támogatta ezt az intézményt
is. Nézzünk néhány dolgot ezek közül.

Amikor a Városközpont Rehabilitáci-
ós pályázat során elvégzend´́o feladatokat
rangsorolta a képvisel´́o-testület, nem fe-
lejtkezett el az iskoláról sem, ami akkor
már állami fenntartásban volt. gy megva-
lósult az épület teljes h´́oszigetelése,  h´́o-
és hangszigetelt nyílászárók kerültek
beépítésre, a régi igényeknek megfelel´́o-
en elkészült az iskola kerítése, a vízelve-
zetés megoldása. Amikor az iskola f´́utési
rendszere felmondta a szolgálatot, az ön-
kormányzat az állam helyett felvállalta
a kazánok cseréjét, a f´́utési rendszer kor-
szer´́usítését. Mindkét munka esetében
Nagyné Barna Orsolya tankerület igazga-
tó partner volt, ´́o nem szégyelt együttm´́u-
ködni az önkormányzattal. Felújításra ke-
rült továbbá az étkezde, új f´́utési rend-
szer került itt is kialakításra, új bútorok
kerültek beszerzésre és új vizesblokkok
lettek kialakítva, továbbá új, biztonságos
tálalási lehet´́oség lett kiépítve. Elkészült
az étkezdéhez vezet´́o járda felújítása, és
az udvar rendbetétele. A fenti munkákra
összesen kb. 65 millió Ft-ot költött az ön-
kormányzat. Az iskolával szemben lev´́o
parkot kiépítettük, megszépítettük, a szintén
szemben lev´́o játszótérre éppen most kerül-

nek telepítésre új játékeszközök több mint
2 millió Ft-ért. A KRESZ park mellett új
focipályák lettek kialakítva az iskolás gyer-
mekek számára. Engedélyeztetés alatt áll a
parkban ivókút a gyermekek számára.

Támogatja az önkormányzat a gyer-
mekek beiskolázását tanulóként 10.000
Ft-al, és ez az összeg változatlanul meg-
maradt az ingyenes tankönyvek bevezeté-
se után is. Minden évben résztvettünk a
Bursa Hungarica ösztöndíj programban,
támogatva ezzel a továbbtanulókat. Tá-
mogatjuk a sportolni vágyó iskolai tanu-
lókat, az ezt biztosító sportegyesületeken
keresztül (judo oktatás, futball), támogat-
juk minden évben a Military tábor meg-
tartását, támogatjuk a néptánc oktatást
többféle módon is (oktató bére, külföldi és
belföldi táborozások, a néptánc csoport
rendezvényei), de itt is meg kell említeni
a Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár által a gyermek korosztály ré-
szére biztosított különböz´́o rendezvénye-
ket, kézm´́uves foglalkozásokat stb.   

Igen jelent´́os összeggel támogatjuk az
iskolai osztályok kirándulásait is, továb-
bá az  RVSE gyermekprogramjait,  va-
lamint a tánctáborokat és az iskolások
tanulmányi versenyeken történ´́o részvéte-
lét. Mindezekre fordított éves összeg jóval
meghaladja a 4 millió Ft-ot.

Ugyancsak jelent´́os összeggel támo-
gatja az önkormányzat a gyermekétkez-
tetést, éves szinten ez is kb. 6 millió Ft.

Ezek után azt mondani, hogy a Kép-
visel´́o-testület nem volt megfelel´́o part-
nere az iskolának vagy az óvodának, azt
hiszem nem megalapozott vélemény, és
igen messze van a valóságtól.

Mez´́ofi Zoltán alpolgármester

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Rétság teljes területén 2019. június 03.
naptól a Képvisel´́o-testület megbízásából
egy szakért´́o cég

RÁGCSÁLÓIRTÁST végez.

A kihelyezés els´́osorban oly módon tör-
ténik, hogy illetéktelenek ne férhessenek
hozzá a mérgekhez. Ett´́ol függetlenül - a
folyamatos felülvizsgálat eredményét´́ol
függ´́oen - el´́ofordulhatnak olyan helyek
ahol nem lesz teljesen elrejtve a méreg.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyel-
mét, hogy a kihelyezett mérgek miatt fo-
kozottan figyeljenek gyermekeikre és há-
ziállataikra!

Rétsági Polgármesteri Hivatal

Melanóma sz´́urés
Kedves Rétságiak!

Rétság Város Önkormányzata, b´́or-
gyógyász szakorvossal kötött megálla-
podás alapján, térítésmentesen biztosítja
a rétsági lakosok számára, b´́ordaganatok
sz´́urését és az ezzel kapcsolatos szakor-
vosi feladatok ellátását a Rétsági Kistér-
ségi Egészségfejleszt´́o Központ Non-
profit Kft. által, a Rétság, Laktanya út 5.
szám alatti  rendel´́oben, havonta egy al-
kalommal.

Júniusban 14-én, pénteki napon,
13.30 - 16.30-ig. A sz´́urés a rétsági lako-
sok számára ingyenes. 

Id´́opontot lehet kérni a recepción sze-
mélyesen, vagy a 35-550-570 telefonon.
Éljenek a lehet´́oséggel!
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Állás és képzési börze 
Májusban héten tartott rendezvényt a
Kormányhivatal rétsági Foglalkoztatá-
si Osztálya (közkelet´́u nevén Munkaü-
gyi hivatal) a m´́uvel´́odési központban. 

Az aulában 20 stand (asztal) várta a
megjelenteket. Ezek közül az els´́o a Mun-

kaügyi hivatal regisztrációs pultja, másik
kett´́onél pedig önéletrajz íráshoz nyújtot-
tak segítséget, illetve további munkalehe-
t´́oséggel, képzéssel kapcsolatos informá-
cióval szolgáltak a hivatal munkatársai.

Egy hirdetményen kategóriánkénti be-

Sokszín´́u gyermeknap
Az EU-s választás miatt született a döntés,
hogy egy héttel el´́obbi hétvégén legyen
megrendezve a városi gyermekünnep.

Egyszer´́usítve azt mondhatnánk, hogy
helyszínként a Nagyparkoló tér szolgál,
de ez csak részben igaz. Több programe-
lem nem fért be ide, de a környéken, a
m´́uvel´́odési ház el´́ott és mögött, a Korányi
játszótéren akadt elegend´́o hely a különfé-
le attrakciókra.

A programok a meghirdetettek szerint
zajlottak. Délután fél 4-t´́ol már több lehe-
t´́oség várta a gyermekeket és a szül´́oket.
Jöttek is. Olyan nagy érdekl´́odés kísérte a
rendezvényt, ami gyermeknapon régen
volt tapasztalható. Minden bizonnyal a
sokszín´́u, igényes program is hozzájárult
a napsütéses id´́ojáráson kívül, hogy aki
csak tehette eljött a kicsikkel erre a “gyer-
mekmajálisra”. Volt ugrálóvár, lovaglás,
hangszerbemutató (HangolÓra), lufihajto-
gatás, arcestés, bajvívó bemutató közép-
kori jelmezekkel, fegyverekkel, óriás-
gömb, kézm´́uveskedési lehet´́oség, t´́uzol-
tó- és rend´́orautó, aszfaltrajzverseny dí-
jakkal, hogy csak a legérdekesebbeket so-
roljuk fel. Persze semmiképpen nem fe-

ledkeznék el a palacsintás sátorról. Ide
már napokkal ezel´́ott nagy el´́okészülettel
dolgoztak a Városi Nyugdíjas Klub tagjai,
a nagy napon pedig helyben sült a friss
palacsinta. A sátorban folyamatosan tevé-
kenykedett Jávorka Jánost, Mez´́ofi Zol-
tánt, Kotroczó Balázst, Havas Jen´́ot, de
sokan mások is bekapcsolódtak a sütésbe,
a kenésbe, hajtogatásba. Közel 1000 pala-
csinta talált gazdára, de üdít´́ob´́ol is volt
kínálat b´́oven.

Az egész teret megmozgató esemény
volt a gólyalábas bohócok m´́usoros játéka,
amibe bevonták a jelenlév´́oket. A színpadi
programok este hat óra után kezd´́odtek.
Több csoport táncbemutatóját követve, az
esti koncert díszvendége ezennel a Zseb-
sün együttes volt. ´́Ok nemcsak él´́o koncer-
ten muzsikáltak, hanem meg is tornáztat-
ták az arra vállalkozó gyermekeket. A
hangulat fokozásában és fenntartásában
tehát nem volt hiány, egészen addig amed-
dig az est be nem köszöntött.

A gyermeknaphoz kapcsolódóan a
m´́uvel´́odési központban az iskola tanulói-
nak munkáiból összeállított gyermekrajz
kiállítás is volt. 

sorolásban szép számmal sorakoztak azok az
álláskínálatok, amelyek az adott pillanatban
aktuálisak. Jelenleg Rétság 25 km-es körze-
tében 107 munkahelyre kerestek dolgozót.
Csak Rétságon 26 betölthet´́o hely volt ebben
a listában, ami a Hivatal honlapján is elérhet´́o.
Nem mindenki virtuális világban kutatna
munkahely után. Éppen erre a célra szerve-
z´́odtek ezek az állásbörzék, ahol a konkrét
munkahelyek személyzeteseivel lehet egyez-
tetni, és akár szerz´́odést is kötni. Itt minden
felvet´́od´́o kérdésre azonnal választ kaptak az
emberek.

Mint Máté Judit osztályvezet´́ot´́ol meg-
tudtuk, 17 cég volt jelen, f´́oképpen a vá-
rosi üzemekb´́ol, szolgáltatóktól, illetve
páran a környékr´́ol. Megítélésünk szerint
több mint 100 érdekl´́od´́o regisztráltatta
magát, és folytatott egyeztetést leened´́o
munkáltatójával. 
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Ballagtak az óvodások 
A rétsági óvodában a helyben kialakult
szokás szerint telt május utolsó hétvégéje,
a legnagyobbak ballagása. A Pillangó cso-
portosok köszöntek el az intézményt´́ol, az
óvoda dolgozóitól, a termekt´́ol a játékok-
tól, hiszen ´́oszre már iskolába szólitja ´́oket
a cseng´́oszó. 

Délel´́ott az óvoda falai között indultak
az események, ahol szül´́ok, és vendégek
nélkül, meghittebb módon egymástól kö-
szöntek el az ovilakók. A Pillangó csopor-
tosok menetláncot alakítva elindultak ter-
mükb´́ol, hogy végigjárják a többi szobát
is. Els´́oként az ´́ot követ´́okhöz “kopograk

be”, akik egy esztend´́o múlva lépnek
nyomdokaikban. Itt akasztották nyakukba
a vándortarisznyát. Minden
csoport óvodapedagógusa pár
gondolattal üdvözölte a na-
gyokat, és a gyermekek saját
munkájukkal készített apró
emlékekkel egészítették ki a
tarisznya tartalmát. A követ-
kez´́o helyszín az udvar. Min-
den gyermek kapott egy héli-
ummal töltött lufit, amit aztán
egy vezényszóra az égbe bo-
csátottak. 

A nyilvános ünnepségre a m´́uvel´́odési
központ színháztermében került sor. 

A színpadra felsorakozott csoport gy´́u-
r´́ujében Vinczéné Szunyogh Judit óvoda-

vezet´́o mondott köszönt´́ot, majd
a Pillangó csoport vezet´́oje
Gyöngyössy Judit üdvözölte a
megjelenteket. A gyermekek
verses, dalos játékos m´́usorösz-
szeállítása következett. Több
m´́ufajban bemutatták, mi min-
dent tanultak az itt töltött évek
alatt. Majd két -videoösszeállí-
tással folytatódott a program.
Köszönetekkel és köszöntések-
kel ért véget az ünnep.

Lánglovagok látogatása az óvodában
 A Nógrád Megyei Katasztrófa Védelmi

Igazgatóság minden évben meghirdeti
az óvodás és általános iskolás korosz-
tály számára alkotói pályázatát, melyen
a t´́uzoltók tevékenységér´́ol, munkájáról
készített alkotásokkal vesznek részt a
gyerekek.

Óvodánk évek óta küldi a gyerekek
varázslatos képeit a pályázatra. A bekül-
dött munkák mennyisége alapján 2017-
ben intézményünk kapta a megye legkre-
atívabb óvodája címet, majd 2018-ban ok-
levéllel ismerték el tevékenységünket. Eb-
ben az évben a gyermeknapi rendezvé-
nyünkön jelenlétével megtisztelt bennün-
ket Mohács Gábor t´́uzoltó ´́ornagy a Balas-
sagyarmati Hivatásos T´́uzoltó-parancs-
nokság parancsnoka  és  Vincze Sándor
t´́uzoltó alezredes a Rétsági Katasztrófavé-
delmi ´́Ors parancsnoka, mivel ismét sike-

rült elnyernünk a legkreatívabb óvoda el-
ismerést. Az elismer´́o oklevél, az ajándék
foglalkoztató füzetek, a papír-modell t´́uz-
oltó autók és természetesen az elmaradha-
tatlan csokoládé átvétele után a gyerekek
örömmel szálltak be a t´́uzoltó gépjárm´́u-
be, és a puttonyfecskend´́ovel kipróbálták
a vízpumpálást és spriccelést. A nagycso-
portosok érdekl´́odéssel figyelték a t´́uzoltó
gépjárm´́u felszelésének bemutatását, a ki-
sebbek szívesen próbálták fel a t´́uzoltók si-
sakját. Mindig jóles´́o érzéssel figyeljük kol-
légáimmal, hogy az intézménybe ellátogató
t´́uzoltók milyen kedvesen, türelmesen és
szeretettel foglalkoznak a gyerekekkel. 

Köszönöm kollégáimnak, hogy felkel-
tették a csoportjukba járó gyermekek ér-
dekl´́odését a téma iránt és ötleteikkel,
módszertani kultúrájukkal segítették a kü-
lönféle technikákkal készült képek meg-

valósítását. Köszönöm a szül´́ok támogatá-
sát és a kísér´́o nyilatkozatok kitöltését. A
Rétsági Katasztrófavédelmi ´́Ors t´́uzoltóit
pedig jöv´́ore is örömmel várjuk vissza.

Vinczéné Szunyogh Judit 
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Rétsági kalauz

Programajánló
Június 1-t´́ol 11-ig megtekinthet´́o

a m´́uvel´́odési központ galériájában
Gyermeknap alkalmából
Kiállítás a Rétsági Általános Iskola
tanulóinak rajzaiból

Június 1. szombat, 15.00 órától
a m´́uvel´́odési központban
A Hunyadi János Nyugállományúak
Klubja megalakulásának 25. évfordu-
lója alkalmából
Katonai találkozó és taggy´́ulés
Program: Megnyitó, köszönt´́o; Beszá-
moló az elmúlt 25 év eseményeir´́ol;
Elismerések átadása; Kulturális m´́u-
sor, melyben fellépnek: ´́Oszirózsa
Együttes, Drégelypalánki Táncegyüt-
tes, Horpácsi Dalkör, Obsitos Együttes

Június 3. hétf´́o, 9.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
az Ünnepi könyvhét keretében
A mese hatalma - csillaghúr és barátai
interaktív zenés mese

Június 4. kedd, 10.00 órától
a Templomkertben
Megemlékezés és koszorúzási 
ünnepség
a Nemzeti Összetartozás Napja alkal-
mából

Június 5. szerda
a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri fotókiállítás:
Pillanatképek a Gyereknapról

Június 7. péntek, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Kerepl´́o Gyermek Néptánc Együt-
tes Évzáró rendezvénye

Június 11. kedd, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ társalgótermében
B´́unmegel´́ozés, vagyonvédelem...
El´́oadó: Pálinkásné Eigen Éva r.´́ornagy

Június 13. csütörtök, 9.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
az Ünnepi Könyvhét keretében
Kézm´́uves foglalkozás:
szélcseng´́o készítése

Június 13. csütörtök, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
az Ünnepi Könyvhét keretében
ifj. Majnik László: Omega
c. könyvbemutató
Házigazda: Bálint Csaba
a Magyar Rock Múzeum elnöke

Július 16. vasárnap, 9.30 órától
II. Honvéd Nap
a templomkertben
9.30 Szentmise a honvédekért 
10.45 Ünnepi megemlékezés 
a m´́uvel´́odési központban
11.35 Kiállítás katonai felszerelések-
b´́ol 
12.20 Könyvbemutató, 
Végh József: Bakakönyv
14.15 Nógrádi honvédek a II. világhá-
borúban. 
Gere József el´́oadása

Június 29. szombat
a m´́uvel´́odési központban
Szlovák Nemzetiségi Nap

El´́ozetes

Július 5. péntek, 10.00 órától
a Templomkertben
Ünnepi megemlékezés a Pozsonyi
csata évfordulója alkalmából
Program:
- Köszönt´́ot mond: Egry Gábor Ákos
- Megemlékez´́o szalagok elhelyezése
   a kopjafán

Július 20.  szombat
a  nagyparkolóban
Romanap

Július 27.  szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Hunyadi Nyugdíjas Klub
Annabálja

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. 

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.

rtv.retsag.net

Naponta 24 órában képújság, 
hirdetésekkel, aktuális információkkal. 

2019. júniusi m´́usor

Június 4. kedd 17.45 és 20.45 órától
Egészségpercek 5/54,  6/54 
Ismétlések: Június 5-7. 17.45 és 20.45
órától. Június 8-9. 9:45 órától

Június 11. kedd 17.45  és 20.45 órától
Egészségpercek 7/54,  8/54
Ismétlések: Június 12-14 17.45 és 20.45
órától. Június 15-16. 9,45 órától.

Június 25. kedd 18.00  és 21.00 órától
Híradó - riportok, tudósítások 
Ismétlések: Június 26. és 27. 18.00 és
21.00 órától, Június 29-30. 10.00 és
16.00 órától

Június 28. péntek 15.55 Él´́o közvetítés
Rétság Város soron következ´́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

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.
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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 közzé-
tesszük a június hónapi rendezvényeket,
amelyek szabadon látogathatók, a részvé-
tel ingyenes. Tekintettel arra, hogy a terem-
adottságok korlátozottak, ezek az esemé-
nyek népszer´́uek, sokan igénybe veszik,
el´́ozetes bejelentkezés szükséges:
35/550-582 telefonszámon, személyesen az
EFI irodában vagy efi@retsagrendelo.hu.

Június 4., 11., 18., 25. Jóga
Június 5., 12., 19., 26. Gerinctorna
Június 12. Anoním alkoholisták klubja
Június 12. Lelki egészség szaktanács-
adás
Június 13. Étrendi szaktanácsadás
Június 13. Családbarát szül´́oklub
Június 19. Gyógytorna szaktanácsadás
Június 26. Krónikus betegek klubja

A programokról további
részletek és az iroda egyéb
szolgáltatásairól informá-
ció az iroda honlapján:
http://efi.retsagrendelo.hu. Drótos Jankó

Egy majusi délel´́otti napon a szarvasi
Cervinus Teatrum m´́uvészei vendégsze-
repeltek városunkban. Kiváló el´́oadást
láthatott a közönség, szlovák nyelven. Hi-
szen a színház legf´́obb küldetése szlovák
nyelv´́u darabok bemutatása és eljuttatása
a publikumhoz.

A közönség soraiba Nógrád megye
szlovák nyelvet tanító iskoláiból érkeztek
látogatók. Összesen 6 településr´́ol. A szer-
vezést  a Nógrád-Hevesi Szlovákok Egye-
sülete vállalta magára. Az pedig, hogy a
választás Rétságra esett - holott nálunk az
iskolában  már  nincs szlovák nyelvokta-
tás - annak  köszönhet´́o,  hogy messze
környéken itt van olyan színházterem,
amely adottságaival ilyen produkciót is

fogadni tud. Ezt a több mint 10 esztend´́os
kapcsolat igazolja, hiszen az egyesület és
a színház is többször vendégeskedett már
nálunk. 

Az el´́oadásban a szövegek és a dalok
szlovák nyelven szólaltak meg, amelyet
láthatóan jól értettek a látogató diákok. De
amúgy is élmény volt minden pillanat, hi-
szen a tánc nyelve annyira nemzetközi,
hogy azt nem lehet nem megérteni. Külö-
nös tekintettel arra, hogy a mese történetét
úgy dolgozták fel a szerz´́ok, hogy Ma-
gyarország különféle tájegységeire veti a
sors a f´́oszerepl´́ot Drótos Jankót (Janko
Drotár), így nem voltak ismeretlenek a ha-
zai tájegységek táncai szlovák nyelven
felcsendül´́o dalokkal sem. 

Nagyar nagyasszonyok - Zrínyi Ilona 
Szabó Klára el´́oadássorozatában a 3. al-
kalomra került sor májusban, amelyet
egyben évadzárónak is tekinthetünk. A
„Magyar Nagyasszonyok a történelem
tükrében” címmel indított múltelem-
zésben ezennel Zrínyi Ilona alakját
idézte meg az el´́oadó.

A program - mint eddig mindig - a
könyvtár olvasótermében került sorra,
ahol Varga Nándorné intézményvezet´́o
köszöntötte a megjelenteket.

Szabó Klára most is alaposan felké-
szülve, a részletekre is figyelemmel mu-
tatta be Zrínyi Ilona életét. Nem is csak
egy életrajzot kaptunk, hanem egy kortör-
ténetet, a korabeli história alapjait. (Oszt-
rák, török hadakozások, a f´́ourak bels´́o ér-
dekkülönbségei, stb.) Családtörténetet,
összefüggéseket. Hallhattunk az 1600-as

évek konyhájáról, jellegzetes - f´́oúri - ét-
keir´́ol, láthattunk a vetítettképes szemlél-
tetés által korabeli viseleteket, és termé-
szetesen az élettörténethez kapcsolódó te-
lepülések jeles épületeit.

Röviden összefoglalva igencsak ka-
landos élete volt a nagyasszonynak, és
családtagjainak. Érdekes, részletekre is fi-
gyelemmel lév´́o el´́oadást ez alkalommal is
kiegészítették él´́oszavas illusztrációk. Si-
mon Katalin korabeli dalokat, bujdosónó-
tákat énekelt, levelezésb´́ol és egyéb forrá-
sokból pedig Szájbely Zsolt, Pekáryné
Mindszenti Csilla és Varga Nándorné ol-
vasott fel.

A sorozatban most rövid szünet követ-
lezik, de ´́oszt´́ol folytatódik történelemidé-
zés, újabb figyelemre érdemes személyi-
ségek bemutatásával.

Akadályverseny 
Régi hagyomány, hogy a gyermeknaphoz
kapcsolódva a helyi „l´́otéren” akadályver-
senyt rendeznek a járás iskolás csapatainak.

A Rétsági Árpád Egylet és a Hunyadi
Baráti Kör 2019. május 24-én 19. alka-
lommal szervezte meg általános iskolai ta-
nulók részére a hagyományos „jár´́orver-
senyt”. A kialakított akadálypályán ügyes-
ségi feladatok voltak, amelyeket a gyer-
mekek talpraesetten teljesítettek. 17 álta-
lános iskolai csapat és egy középiskolás
csapat vett részt a versenyen, jó hangulat-
ban, jó teljesítménnyel szerepeltek a ver-
senyz´́ok. A szervez´́ok egy klasszikus „pusz-
ta pörkölttel” vendégelték meg a résztvev´́o-
ket. Köszönet a szervez´́oknek, a résztvev´́ok-
nek és a segít´́oknek!           Jávorka János
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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. 

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.

(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.

A teljes rendelet megtalálható a
www.retsag.hu honlapon

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

(A jogszabály megszeg´́oivel szemben
150.000 Ft-ig terjed´́o bírság is kiszabható.)

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

Eladó új elektromos ROBOGÓ. Jogosít-
vány nélkül vezethet´́o. Tel: 06 35 351 198.

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

Szelektív hulladékgy´́ujtés

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 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. június 6., 20. csütörtök
2019. július 4., 18. 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! Csak üvegpalackok elhe-
lyezése lehetséges! A közrend és a tisz-
taság meg´́orzése érdekében ezen hely-
színeket a térfigyel´́o kamerák rögzített
felvételekkel is ellen´́orizhet´́ové teszik!

Zöld hulladék elszállítás
Június hónapban

Tisztelt Rétsági Lakosok!
Az ingatlan tulajdonosok biológiailag

lebomló anyagból készült zöldhulladék
gy´́ujt´́o zsákokban gy´́ujthetik a kisebb
mennyiség´́u komposztálható zöldhulladé-
kokat. A zöldhulladékok közé különösen
a f´́ufélék, falevelek, fás és lágyszárú kerti
növények és azok részei, gallyak, ágak
maximum 60 mm vastagságig sorolható-
ak. A zsákokat 40 Ft + Áfa áron vásárol-
hatják meg 2651 Rétság, Rákóczi út 29.
Paletta Trade Kft. (Sipos bolt).

Egy szállítási nap alkalmával maximum
10 db zöldhulladékot tartalmazó zsák helyez-
het´́o ki ingatlanonként! Társaságunk kizáró-
lag az ebben a zsákban kihelyezett zöldhulla-
dékot szállítja el. 2019. évi zöldhulladék
gy´́ujtési rend tervezett id´́opontjai  minden pá-
ros héten csütörtökön. Tehát:

2019. júnus 13., 27., .csütörtök
2019. július 11., 25., csütörtök 

Felhívás
A nyári id´́ojárás okán is várható kerti
munkákkal összefüggésben felhívjuk a
tisztelt Ingatlantulajdonosok (használók)
figyelmét a 19/2013. (XI.26.) rendelet a
közösségi együttélés alapvet´́o szabályai-
ról, valamint ezek elmulasztása, meg-
szegése jogkövetkezményeir´́ol szóló he-
lyi rendeletben, a kerti hulladékok égeté-
sével 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.

Tájékoztató
Ezennel tájékoztatjuk Tisztelt Olvasó-
inkat, hogy a HANGADÓ követlez´́o
számának megjelenése 2019. július 8-
án várható. Az elektronikus változat
július 6-án lesz elérhet´́o.

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 helyen és id´́opontok-
ban vehet´́o igénybe az ügyelet: Fogászati
és Szájsebészeti Oktató
Intézet, 1088 Budapest,
Szentkirályi utca 40.
(Corvin negyed metróál-
lomástól 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: 00:00-07:00, 08:00-13:00
Hétf´́o: 00:00-07:00

Ünnepnapon a vasárnapi készenléttel
megegyez´́o.

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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