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Kerepl´́os téltemetés
Évtizede már, hogy a Kerepl´́o Néptánc Egye-
sület színpompás felvonulással és gálam´́usor-
ral szervezi meg télbúcsúztató programját.

Egyre nagyobb tömeg gyülekezett a MOL
kúttal szembeni területen. Sokan álarcokkal,
maszkokkal érkeztek, de voltak komplett jel-
mezt magukra ölt´́ok is. Majd összeállt a felvo-
nuló menet, és a Folt zenekar hangos kiséreté-
vel elindultak, a szokásos felvonulási útvona-
lon. A felt´́unést csak növelte a két gólyalábas
„nagy ember”. A menetet a Rend´́orség és a Pol-
gár´́orség biztosította.

Beérkezve a Nagyparkoló térre, ahol egy
nagy kört formálva indult a táncos játék. Kis-
vártatva lángra lobbant a rossz szellemet jelké-
pez´́o kisze. A m´́uvel´́odési központ mellett a me-
netben megfáradtakat - és az érdekl´́od´́oket - zsí-
roskenyér és meleg tea várta.

A közönség és a táncosok bevonulván a
színházterembe, ki-ki elfoglalta helyét. A “nyi-

tányt” a Folt zenekar szolgáltatta, majd énekes
dalos gálam´́usorban sorra léptek fel a Kerepl´́o
Néptánc Egyesület csoportjai. Voltak vendég-
fellép´́ok is. Budapestr´́ol Felföldi Máté és barátai
mutattak be igen lendületes párostáncokat.
Óvodásokkal is b´́ovült a program. Bemutatko-
zásuk után egy kört formálva ´́ok is eltáncolták
a farsangi játékukat. A gála igazán teljes és szín-
vonalas programot nyújtott.  A legjobb masz-
kok is versenyeztek, Mátyus Adél lett az els´́o.

Az aulában terített asztal várta a fellép´́oket
és a vendégeket. Üdít´́o, zsíros kenyér, sütemé-
nyek mellett nem maradhatott el a farsangi fánk
sem. Miközben a zenekar elfoglalta helyét, egy
másik lehet´́oség is felt´́unt az el´́otérben. A Ma-
gyar N´́oi Unió fodrásza, kozmetikusa segített
megváltozni a jelentkez´́ok kinézetét.

Kezdetét vette a táncház, ahol egyre na-
gyobb kört alkotva kapcsolódtak be kicsik, na-
gyok, táncosok és hozzátartozók.
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Városházi tudósítások

Munkaterv szerint február 25-én került
sor képvisel´́o-testületi ülésre. A tanács-
kozáson 7 f´́o vett részt.

Napirend el´́otti hozzászólási szándé-
kát jelentette be Varga Dávid Géza a
polgármesternél. Hozzászólásában 2
témával foglalkozott. Az els´́oben a
jegyz´́o elbocsátásával kapcsolatos kér-
déskört feszegette. (A szerkeszt´́o meg-
jegyzése: A jegyz´́o munkáltatói jogait
nem a testület, hanem a polgármester
gyakorolja.) A másodikban Var-
ga Dávid Géza reagált a januári
ülésen elhangzott napirend el´́ot-
ti hozzászólásra, melyet Mez´́ofi
Zoltán mondott el. Különös te-
kintettel arra, hogy a hozzászó-
lás szó szerinti szövege megje-
lent a Hangadó Hír-háttér rova-
tában. A napirend el´́otti hozzá-
szólásoknál vitára nincs lehet´́oség, így
az érintettek nem reagálhattak.
Ezt követ´́oen Mez´́ofi Zoltán a kiadott
napirendek kiegészítését indítványoz-
ta a bölcs´́ode támogatási szerz´́odésé-
nek aláírására vonatkozóan. Más mó-
dosító indítvány napirend felvételére
vagy levételére nem volt.
Következett az ülésre kiadott teljes na-
pirend megszavazása. Az ülés napi-
rendjeit 3 f´́o szavazta meg, míg 4 f´́o
nem, így a polgármester a testületi
ülést kénytelen volt bezárni.

A polgármester élve az SzMSz 17.§ 3.
bekezdésben foglalt felhatalmazással,
február 27-re újra összehívta a képvise-
l´́o-testület ülését, melyen 18 téma tár-
gyalására került sor. Az ülésen 7 f´́o vett
részt. Ezen alkalommal a napirendek
elfogadásra kerültek és a testületi mun-
ka elkezd´́odhetett. A döntések többségét
7 igen szavazattal hozták, az ett´́ol elté-
r´́ot jelezzük.

Els´́oként a 2020. évi költségvetés jó-
váhagyása szerepelt. Ez a dokumen-
tum több lépésben került el´́okészítés-
re. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bi-
zottság (PVB) február 18-án tárgyalta
a benyújtott anyagokat, közöttük ezt
az el´́oterjesztést. Varga Dávid Géza el-
nök a hosszas vitáról kevésbé tájékoz-
tatott, csak azokat a tételeket ismertet-
te, amelyek a kiadott anyagban id´́o-
közben pontosításként módosultak.
Bejelentette, hogy a PVB egyhangúlag
elfogadásra ajánlja a dokumentumot.
Hozzászólásában Dr. Szájbely Ern´́o
képvisel´́o elmondta, hogy a költségve-
tési rendelet a város egyik legfonto-
sabb jogszabálya, amely a m´́uködés

feltételeit meghatározza. A központi
támogatások aránya ebben az évben
tovább csökkent. A Polgármesteri Hi-
vatal például nem kap központi állami
finanszírozást, annak m´́uködését teljes
egészében helyi bevételekb´́ol kell fe-
dezni. Ugyanígy nem kap a város tá-
mogatást olyan kötelez´́oen ellátandó
feladatokra, mint a zöldterületek fenn-
tartása, a közvilágítás, a köztemet´́o
fenntartása, a közutak fenntartása, és

egyéb kötelez´́oen ellátandó fel-
adatokra. Az adóer´́o-képesség
miatt igen jelent´́os elvonás vár-
ható idén is, ami megközelíti a
127 millió forintot. (El´́oz´́o év-
ben ez 96 millió forint volt.)
Érdekes és sajnálatos a kulturá-
lis feladatok támogatása is, az
állam részér´́ol kapunk 3,5 mil-

lió forintot, ugyanakkor a m´́uvel´́odési
központ fenntartása kötelez´́o felada-
tunk, és közel 79 millióba kerül, így
igen nagy az eltérés a központi finan-
szírozás és a tényleges bekerülés kö-
zött. Ebben még nem szerepel az a
támogatás, amit civil szervezeteknek
juttatunk kulturális célok megvalósítá-
sára. Több más példát is lehetne mon-
dani. A rendelet 5.§-a jól mutatja eze-
ket az arányokat. Helyi adóban 433
millió forint van betervezve, a köz-
ponti támogatás ehhez képest 113 mil-
lió forint. A különbség igen nagy. Eb-
b´́ol is látható, hogy nagyon jó döntés
volt az akkori önkormányzat részér´́ol,
hogy az Ipari Park megvalósítását cé-
lul t´́uzte ki, hiszen ezeknek a komoly
adóbevételeknek a legnagyobb része
onnan származik. A hagyományoknak
megfelel´́oen egy részletes és jól kidol-
gozott anyagot kapott a testület, ami
jóval több részletet tartalmaz annál,
mint amit a törvényi el´́oírások kötele-
z´́ové tesznek. Így jól ki lehet elemezni
és összehasonlítást tenni akár az el´́oz´́o
évi költségvetésekkel kapcsolatosan,
akár más paraméterekkel. Ez a rende-
let alkalmas arra, hogy tárgyalja a tes-
tület, hiszen a bizottság is így foglalt
állást. Megalapozott a költségvetés,
hiány és hitelfelvétel nem szerepel
benne. Nagyon nagy munka egy ilyen
dokumentum összeállítása, köszönet
illeti azokat akik elkészítették. Elfoga-
dását javasolta.
Varga Dávid Géza megkérdezte, hogy
a m´́uvel´́odési központnál a személyi
jelleg´́u kiadások 125%-ot tesznek ki
az el´́oz´́o évhez képest, mi ennek az

oka? Válaszban elhangzott, hogy az
el´́oz´́o évi önkormányzati béremelés
érintette a m´́uvel´́odési intézményt is,
ezért értelemszer´́uen nagyobb a kifize-
tend´́o bértömeg. A központi bérrend-
szer legnagyobb vesztese ez az intéz-
mény volt, itt kellett a meghatározott
cél eléréséhez több pénzt adni.
Jávorka János is kiemelte, hogy a költ-
ségvetés részletes, a rendelet minden
fontos tételt tartalmaz, a táblázatokban
pedig az el´́okészítés során javasolt
módosítások át lettek vezetve. Nagyon
sok feladatot tartalmaz az idei költség-
vetés és ennek megvalósítása széles-
kör´́u összefogást, alapos munkát igé-
nyel a testülett´́ol, a hivataltól, az intéz-
ményeket is beleszámítva. Tervezve
van az óvodai csoportszobák felújítá-
sa, ami két év óta húzódik. ´́O javasol-
ta, hogy ez feltétlen legyen benne.
Márciusban el kell kezdeni a feladatok
végrehajtását, hiszen fel kell méretni,
értékbecslést készíteni, ahol kell ter-
veztetni és a közbeszerzéseket lefoly-
tatni. Komoly összehangolt munkát
kíván ez a feladatsor.
Heged´́us Ferencnek voltak felvetései,
hogy az egyes táblázatokban feltünte-
tett fejlesztési kiadások nem egyfor-
mán szerepelnek, hogy lehet ez? A vá-
laszban elhangzott, hogy a bölcs´́ode
támogatási szerz´́odését meg kellett
bontani fejlesztési és dologi kiadásra,
így a fejlesztésnél az a tétel nem sze-
repel, míg más táblázatokban az ösz-
szesített szám van feltüntetve. Meg-
említette, amit minden költségvetési
vitában a korábbiakban is elmondott,
hogy a Fogorvosi Szolgálatra az ál-
lamtól kapott bevétel kevesebb, mint a
tényleges kiadás, így az önkormány-
zatnak ki kell azt egészítenie. Ezzel
soha az életben nem fog egyetérteni,
de annak érdekében, hogy a város m´́u-
ködjön, most megszavazza a költség-
vetést.
Dr. Szájbely Ern´́o - ismételten - el-
mondta, hogy a fogászati ellátás köte-
lez´́o feladata a városnak, de a központi
finanszírozása rendkívül alacsony. Ezt
már úgy t´́unik a döntéshozók is látják,
és vannak jó irányba mutató jelek.
Egyrészt a kiegészít´́o támogatást
emelte a Kormány, bár ez még mindig
nem fedezi a kiadásokat, és még min-
dig lényegesen elmarad a háziorvosok
finanszírozásától, másrészt az el´́oz´́o
évben egyszeri, több millió forintos
központi támogatás is érkezett a fogá-
szati ellátásra, ami csökkentette a vá-
ros terheit. Értelemszer´́u, hogy messze
nincs akkora különbség, mint például
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a m´́uvel´́odési központnál, ahová ad az
állam 3,5 milliót és 70 milliónál is töb-
be kerül, vagy a Polgármesteri Hiva-
talnál, ahol gyakorlatilag nem adnak
egy fillért sem, de kötelez´́o m´́uködtet-
ni az önkormányzatnak a saját bevéte-
leib´́ol, több, mint 80 millió forintból.
Érdekes módon ezek soha nem kerül-
nek említésre, csak minden évben
visszatér´́oen többször is a fogászat.
Mez´́ofi Zoltán polgármester téma-
összefoglalójában megköszönte a
pénzügyi csoport vezet´́ojének és mun-
katársainak a munkáját. Azt mondta,
hogy egy önkormányzatnál nincs
szebb ünnep, mint amikor egy jól el´́o-
készített költségvetést elfogadnak. En-
nél csak az felemel´́obb, amikor intéz-
ményt alapít egy település, amire lesz
példa a közeli jöv´́oben. Mindenkinek
megköszönte a közrem´́uködést, aki a
munkában résztvett.
A testület 7 igen szavazattal elfogadta
a rendeletet. (Kivonata a 6. oldalon ol-
vasható)
Következ´́o napirend a 2019. évi költ-
ségvetés módosítása volt, amit a testü-
let elfogadott. A módosítás állami tá-
mogatás változását, technikai korrek-
ciókat, testületi döntések átvezetését
jelentette.
A napirend kapcsán Dr. Szájbely Ern´́o
felvetette, hogy a módosító tételek kö-
zött van egy szabadságmegváltás cí-
men kifizetett összeg, amit a korábbi
polgármester többszöri határozott ígé-
rete ellenére ráterhelt az önkormány-
zatra. Ez járulékokkal több mint
600.000 Ft. Nem érthet´́o továbbá,
hogy ha valaki négy vagy öt évig pol-
gármester, miért illeti meg több mint 2
millió forintos végkielégítés. Err´́ol a
polgármester nem tehet, ez a törvény,
de a szabadságmegváltásról igen.
Heged´́us Ferenc válaszolt a felvetésre,
hogy valóban huszonvalahány nap
szabadság ki lett neki fizetve. Ezt az-
zal indokolta, hogy 600.000 forintért
elvitette a laktanyából a gumik egy ré-
szét, ez így lett rendezve és szerinte
nulla-nullák  vagyunk.
Mez´́ofi Zoltán reagálásában elmondta,
hogy annak idején kellett volna egy
el´́oterjesztést készíteni és a testület
biztosan megszavazta volna a költsé-
geket, amir´́ol egyébként eltér´́o össze-
geket hallottunk már, de az elszállítás-
nak és a befogadóhelyi nyilatkozatnak
nincsen nyoma. 
Hozzászóló elmondta még, hogy nem
az összegr´́ol van szó, hanem arról,
hogy az el´́oz´́o polgármester tett egy
ígéretet, amit nem tartott be.

Harmadikként a bölcs´́ode pályázat tá-
mogatási szerz´́odésének aláírására ha-
talmazta fel a testület a polgármestert.
A megnyert pályázati támogatás ezen
dokumentum aláírásával válik elfoga-
dottá, és a megvalósítás elindíthatóvá.
Lakossági hulladékszállítási díj önkor-
mányzati támogatásáról már tárgyalt a
testület, de érvényes döntés nem szü-
letett. A mostani el´́oterjesztés pontos
számszaki kidolgozással tartalmazza
az önkormányzati hozzájáruláson felül
fizetend´́o összeget 50, 60, 70%-os ön-
kormányzati támogatás esetén, illetve
azt is, hogy ha az önkormányzat a tel-
jes összeget átvállalja a lakosoktól, ez
mennyibe kerülne. A PVB összefogla-
lóban elhangzott, hogy hosszas vita
alakult ki a témában, hiszen ez a szol-
gáltatás a város összes lakóját érinti.
Eddigiekben évi 15.000 forintos támo-
gatást biztosított az önkormányzat ház-
tartásonként. A Zöld Híd Nkft. és az
NHKV Zrt-vel folytatott egyeztetés
alapján az eddigi gyakorlat számukra
nem igazán kezelhet´́o, és ezért százalé-
kos meghatározást kérnek. A PVB a vita
alapján 70%-os támogatást javasolt, de
az id´́oközben beszerzett információk
alapján elfogadható a polgármester ere-
deti el´́oterjesztésében szerepl´́o 100%-os
támogatás. A szemétszállítási díj teljes
átvállalása az önkormányzat részér´́ol je-
lenleg csak a 2020-as évre vonatkozik.
Dr. Szájbely Ern´́o elmondta, hogy nem
a számlázó cég, hanem a lakosság lesz
a legboldogabb, ha a 100% kerül elfo-
gadásra. A mostani el´́oterjeszésben
konkrétan le van írva, hogy ebben az
évben ez a megoldás 10,6 millió forint
plusz kiadást jelent a városnak az el´́oz´́o
évi támogatáshoz képest. Bakó Mónika
elmondta, hogy a költségvetés most le-
het´́ové teszi, de ha bejelentett kormány-
zati döntések befolyásolják a város be-
vételét, akkor azt újra értékelni kell, de
ebben az évben támogatja. Más hozzá-
szólók is üdvözölték a javaslatot.
Mez´́ofi Zoltán a témazáró hozzászólásá-
ban elmondta, hogy Rétság igen jelent´́os
másféle támogatásokat is biztosít az itt
lakóknak. Ez az a juttatás, ami mindenkit
érint. A helyi bevételt befolyásoló köz-
ponti rendelkezések esetén lehet, hogy ezt
kénytelen lesz a város újra gondolni.
A testület végül egyhangú szavazással
elfogadta a teljes összeg´́u támogatást
2020. évre.
A város közbeszerzési tervét minden
esztend´́oben március 31-ig el kell fo-
gadni. Ez tartalmazza a kiemelt fej-
lesztéseket, amelyek közbeszerzési el-
járással valósíthatók meg. A terv év

közben kiegészíthet´́o. A testület elfo-
gadta a tervet.
Hatodik napirendként közfoglalkozta-
tási szerz´́odések megkötése szerepelt,
mely szerint 2020. augusztus 31-ig
meghosszabbításra kerül a jelenleg ha-
tályban lév´́o dokumentum. A támoga-
tási százalék ugyan változott, de ezzel
a megoldással a város még a kedve-
z´́obb támogatással alkalmazhat köz-
munkásokat. A megállapodást a Vis
Major bizottság már elfogadta, a testü-
let pedig most jóváhagyta.
A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár benyújtotta a 2019-es évr´́ol
szóló beszámolóját és a 2020-ra ké-
szült munkatervét. A PVB összefogla-
lóban elhangzott, hogy igen színes és
részletes beszámoló lett benyújtva az el-
´́oz´́o évr´́ol és az idei tervekr´́ol. Az elnök
kiemelte, ami az el´́oterjesztésben szere-
pel, hogy az intézmény megbízott igaz-
gatója e feladatról lemondott. Másik na-
pirendben történik intézkedés igazgatói
pályázat kiírására.
Dr. Szájbely Ern´́o is kifejtette, hogy
egy igen részletes beszámoló került a
testület elé a tavalyi évr´́ol, amelyben
sok program valósult meg, és b´́oséges
volt a kínálat. Ez hasonlóan van az ez
évi terv esetében is. A dokumentumot
elfogadásra javasolja. A testület egy-
hangúlag elfogadta.
Minden esztend´́oben visszatér´́o el´́oter-
jesztésként szerepel a sport- és civil
szervezetek számára rendelkezésre ál-
ló pénzügyi keretre történ´́o pályázati
lehet´́oség közzététele. Ennek megfele-
l´́oen a nyugdíjas klubok, a civil szer-
vezetek és a sportegyesületek pályáz-
hatnak úgy, hogy pályázatuk március
16-ig elektronikusan és papír alapon is
benyújtásra kell, hogy kerüljön. (A pá-
lyázatról rövid kivonat az 7. oldalon.)
A kiírás elfogadásra került.
Következ´́o napirendként 15 darab luc-
feny´́o kivágásával kapcsolatos intéz-
kedés szerepelt. A testület korábban
szakért´́oi véleményezést kért, amely
megérkezett. Ennek alapján a kivágás
indokolt. Jelen döntéssel árajánlatokat
kér be a testület olyan cégekt´́ol, akik
ilyen munkára jogosultsággal rendel-
keznek, majd az ajánlatok döntésre
visszakerülnek. A napirend kapcsán
több ad-hoc bemondás is elhangzott,
hogy a város mely területein, még mi-
lyen fákat kellene kivágni, bár ezek ese-
tében nem volt szakértéi vélemény. Az
el´́oterjesztést a vállalkozóktól történ´́o
ajánlatkérésre a testület elfogadta.
Az Óvodában egy óvón´́oi állás decem-
berben megüresedett. Betöltéséhez
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testületi engedély szükséges, amelyet
a testület megadott. A pályázat kiírásra
került, a jelentkez´́ok függvényében
dönt majd az intézményvezet´́o.
Szintén az Óvoda nyújtott be el´́oterjesz-
tést a számítógépes karbantartóval kötött
megállapodás módosításához. A többi in-
tézmény esetében ez már megtörtént. A
testület a csekély mérték´́u áremelést tar-
talmazó módosítást elfogadta.
A következ´́o el´́oterjesztés is az Óvodá-
tól érkezett. Jogszabályi kötelezettség
alapján a képvisel´́o-testület engedé-
lyezi a nyári zárvatartás idejét és id´́o-
tartamát. A kérelemben augusztus 3-
19 szerepel, amit a testület elfogadott.
Hozzászólásokban elhangzott, hogy
lehet´́oleg erre az id´́ore kell ütemezni a
karbantartási munkálatokat is.
Ismét a képvisel´́o-testület elé került az
az irat, amelyben a polgármester kér
utasítást arra vonatkozóan, hogy a sza-
bályos szerz´́odés nélkül megrendelt
t´́uzifa kiszállítást köteles legyen utal-
ványozni, a kötelezettségvállaló és az
ellenjegyz´́o aláírni. El´́oz´́o ülésen már
szerepelt ez a kérdés, amikor a sza-
bálytalan eljárásra tekintettel a testület
nem szavazta meg az aláírásra kötele-
zést. Ekkor Heged´́us Ferenc bejelen-
tette, elismeri, hogy szabálytalanul járt
el, és még egyszer meger´́osítette, hogy
kifizeti az összeget. Ez a kifizetés nem
történt meg.
Heged´́us Ferenc azt állította, hogy ´́o
megkérdezte a vezet´́oket, akik azt
mondták, nem kell befizetnie. A pénz-
ügyi vezet´́o válaszában elmondta,
hogy amikor a hivatal mögött éppen
autóba szálltak, akkor jött oda Hege-
d´́us Ferenc a kérdésével, amire az volt
a válasz a jegyz´́o részér´́ol, hogy a hi-
vatalba nem kell befizetnie. A pénz-
ügyi vezet´́o pedig közölte, hogy járjon
el a döntés szerint.
Dr. Szájbely Ern´́o ismét felvetette,
hogy a legutóbbi testületi ülésen tett
ígéret szerint Heged´́us Ferenc vállalta
az összeg kifizetését. PVB ülésen a
feltett kérdésre azt a választ adta He-
ged´́us Ferenc, hogy ´́o ki akarta fizetni,
de a jegyz´́o úr, a polgármester, és a
pénzügyi vezet´́o nem engedte kifizet-
ni. Ennek viszont nem ez az eljárásrend-
je, nem az utcán kellett volna megszólí-
tani a hivatali vezet´́oket, hanem közvet-
lenül a vállalkozónak kellett volna kifi-
zetni a pénzt, hiszen ezt vállalta.
Jávorka János hozzászólásban kifejtet-
te, hogy a vállalkozó elvégezte a mun-
kát. Az, hogy nem volt szerz´́odés, az a
vállalkozót nem hozhatja hátrányba. A
vállalkozó munkájára a jöv´́oben is szá-

mítani kell, jogosan várja a pénzt. 
Szavazás el´́ott a polgármester bejelentette
érintettségét, Heged´́us Ferenc pedig azt
közölte, hogy ´́o nem érintett. A testület 5
igen szavazattal, 1 nem ellenében február
28-i szerz´́odéskötési dátummal kötelezte
a hivatal dolgozóit a szerz´́odés aláírására,
és az összeg kifizetésére.
Az Orgona köz vízelvezetése már évek
óta szerepelt a testületi napirendek kö-
zött, de az el´́oz´́o ciklusban megoldás
nem történt. A terület felmérése megtör-
tént, a KOVATERV Kft. elkészített egy
szöveges dokumentációt és rajzvázlatot.
Ennek alapján kér a testület árajánlato-
kat a részletes tervez´́oi munkák elvégzé-
sére. Erre 6 vállalkozás neve hangzott el,
akikt´́ol árajánlatot kell kérni, amit a tes-
tület elfogadott.
Mint a Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár beszámolójában szerepelt,
az intézmény igazgatóhelyettese a ve-
zet´́oi szakmai megbízásáról lemon-
dott. A testület a polgármester el´́oter-
jesztésére az igazgatói pályázat kiírása
mellett döntött, ami a mellékelt szöveg
szerint elfogadásra került. A vitában
felvet´́odött, hogy legyen több éves
intzményvezet´́oi tapasztalat, illetve köz-
m´́uvel´́odés területén szerzett gyakorlat.
Ez utóbbit a vonatkozó jogszabály tar-
talmazza, a vezet´́oi tapasztalat végül az
“el´́onyt jelent” kategóriában került fel-
tüntetésre azért, hogy lehet´́oség szerint
legyenek érdemi pályázók. A pályázat
3 év határozott id´́ore került kiírásra.
A TKB-hez érkezett kérelem a Városi
Nyugdíjas Klub részér´́ol, csoportos
színházlátogatás támogatására. A tes-
tület megszavazta az adható 150.000
Ft-os támogatást.
Ezen az ülésen is javaslatot tett a pol-
gármester az alpolgármesteri poszt be-
töltésére. A polgármester ezúttal Já-
vorka János személyére tett javaslatot.
A testület titkos szavazás alapján 3
igen és 4 nem szavazattal ez alkalom-
mal sem választott alpolgármestert.
A lejárt határidej´́u határozatok végre-
hajtásával kapcsolatban kérdés hang-
zott el, hogy a Kormányhivatal által
átvett építéshatósági dolgozók elhe-
lyezésével kapcsolatban mi a helyzet.
A válasz röviden összefoglalva az
volt, hogy folyik az egyeztetés.
A polgármesteri tevékenységgel kap-
csolatban adott tájékoztatásban Mez´́o-
fi Zoltán polgármester szólt a jegyz´́o-
vel kapcsolatos munkaügyi intézke-
désr´́ol. Kihangsúlyozta, hogy a jegyz´́o
munkáltatói jogköre a polgármesternél
van. E tekintetben nincs egyeztetési
kötelezettsége A felmerült problémák

igen súlyosak voltak, például a jóvá-
hagyott testületi határozatok a jegyz´́o-
könyvben átírásra kerültek, ami meg-
engedhetetlen. A felmentéssel kapcso-
latban pedig a döntést megel´́oz´́o tájé-
koztatás nem kívánatos eredményt is
eredményezhetett volna, amire sajnos
a múltban volt példa. 
Itt tájékoztatott a polgármester arról,
hogy a Kormányhivatal törvényességi
észrevételt tett az alakuló ülést követ´́o
els´́o testületi ülésen történtekkel kap-
csolatban. Megállapították, hogy az
SzMSz módosítására a helyszínen be-
nyújtott módosító indítvány jogsza-
bályt sért, ezért azt hatályon kívül he-
lyezte. (Emlékeztet´́oül Heged´́us Fe-
renc diktált be SzMSz módosítást al-
polgármesteri státusszal, bizottságok
elnevezésével, létszámával, új bizott-
ság létrehozásával kapcsolatban.) A
Kormányhivatal a jogszabálysértésre
tekintettel ezt a döntést hatályon kívül
helyezte. Ilyen módon a megválasztott
bizottságok is szabálytalanul m´́uköd-
tek. Ugyancsak jogszabálysért´́o az al-
polgármester meg nem választása. A
témával kapcsolatban az Egyebek na-
pirendnél Heged´́us Ferenc az el´́oz´́o
ciklus jegyz´́ojére hivatkozott. ´́O nem
hibás, állította. Az akkori jegyz´́o a hi-
bás, mert vele történt egyeztetés.
Egyebekben kérdés hangzott el a jegy-
z´́oi pályázat újra meghirdetésével kap-
csolatban. A válasz, hogy a lehet´́osé-
gek szerint miel´́obb újra lesz hirdetve.
A 32 hektárral kapcsolatban felmerült
egy javaslat, hogy egy vállalkozóval
közösen lehetne kitakarítani, aki en-
nek fejében bérelné a területet. Válasz-
ként elhangzott, hogy megvizsgálható
a felvetés, de szabályos el´́oterjesztést
kell készíteni a körülmények részletes
ismertetésével. Az is elhangzott, hogy
ez a rész mez´́ogazdasági m´́uvelés alól
kivont, beépítésre kijelölt lakóterület,
amelynek a mez´́ogazdasági hasznosí-
tása nem lehetséges.
Dr. Szájbely Ern´́o a keddi meg nem
tartott testületi ülésr´́ol elmondta, hogy
Varga Dávid Géza elmondott egy na-
pirend el´́otti hozzászólást, amire ott
nem lehetett reagálni, így itt szeretne
pár észrevételt tenni. Egyik a jegyz´́o
kérdése. Az elmondottak egy sértett
ember általi félretájékoztatásból szár-
maznak, egyoldalúak, és messze van-
nak a valóságtól. A hozzászóló nem
ismerte meg, és nem is említette a hi-
vatal dolgozóinak tapasztalatait sem.
Az intézkedés elkerülhetetlen volt a
polgármester részér´́ol. A másik észre-
vétel a januári ülésen a polgármester
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által elmondott napirend el´́otti hozzá-
szólással összefüggésben megfogal-
mazott képvisel´́oi kritikához kapcso-
lódott. A polgármesteri hozzászólás
konkrét dolgokat tett szóvá, amik
megtörténtek és szabálytalanok vol-
tak, és a vonatkozó jogszabályok is
idézésre kerültek. Ezek tényeken ala-
pulnak. Ha a polgármester a további
m´́uködés javítása érdekében ezeket
szóvá tette, azon nem megsért´́odni
kellene, hanem bocsánatot kérni, és a
gyakorlaton változtatni. A képvisel´́ok-
nek kötelességük ismerni és betartani
a jogszabályokat, különösen azokat,
melyek a képvisel´́oi munkájukra vo-
natkoznak. A januári ülésen az Egye-
bek napirendnél egyébként hangzottak
el reagálások ebben a témában, ekép-
pen felesleges volt ilyen módon tálalni,
és a reagálás lehet´́oségét kizárni. Varga
Dávid Géza ismét elismerte, hogy nem
szabályosan járt el, csak az ügy olyan
módon való közzétételével nem ért
egyet, ahogy ez történt a polgármester
részér´́ol. Szerinte a polgármester a té-
nyek feltárásával “túltolta a biciklit”.
Jávorka János felvetette, hogy a lakos-
ság körében milyen vélemények me-
rültek fel a meg nem tartott üléssel és
a jegyz´́o munkaviszonyának megszün-
tetésével kapcsolatban. A t´́uzifás ügy-
r´́ol kiemelte, hogy azt szabályos kere-
tek között kellett volna el´́oterjeszteni
és a szerz´́odés-tervezetet benyújtani,
amit ha a testület jóváhagy, akkor nem
alakul ki ilyen helyzet. Amikor ´́o volt
a Szociális Bizottság elnöke, ez min-
dig így történt. A mostani elnöknek is
ez lett volna a kötelessége.
Mez´́ofi Zoltán további ellentmondáso-
kat ismertetett a jegyz´́oi munkavégzés
tapasztalataival kapcsolatban. Ugyan-
akkor kiemelte, hogy sokféle kritika
megfogalmazódhat, eddig is megfo-
galmazódott. Hivatkozott arra, hogy a
politikában sért´́odésnek nincs helye.
Az azonban  még nem fordult el´́o, és
nem megengedett, hogy közszerepl´́ok
magánéletével foglalkozzon egy hoz-
zászólás. Ilyenre az eddigiek során
nem volt példa, és ez ezután sem meg-
engedhet´́o.

Képvisel´́o-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkaterv szerinti követ-
kez´́o ülését március 31-én, kedd 16.00
órakor tartja. március 24. kedd 16.00
óra) El´́oterjesztések benyújtásának határi-
deje: március 13. péntek 12.00 óra

Tervezett napirendek: 1) Rétság Vá-
rosi Rend´́orkapitányság beszámolója
El ´́oterjeszt´́o: rend´́orkapitány (Opció: Az
anyag elkészülte után kerül felvételre a
napirend). 2) Beszámoló a Városfejlesz-
tési csoport 2019. évi munkájáról, El´́o-
terjeszt´́o: Salgai György városgondnok.
3) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal
2019. évi m´́uködésér´́ol El´́oterjeszt ´́o:
jegyz´́o - illetve helyettese. 4) Sport és
civil szervezetek 2020.évi támogatási
pályázatainak elbírálása El´́oterjeszt ´́o:
jegyz´́o. 5) 2020. évi karbantartási és fel-
újítási terv elfogadása El´́oterjeszt´́o: Me-
z´́ofi Zoltán polgármester. 6) Beszámoló
a testület lejárt határidej´́u határozatainak
végrehajtásáról és az átruházott hatáskör-
ben hozott döntésekr´́ol valamint a két tes-
tületi ülés közötti id´́oszakban az önkor-
mányzat érdekében végzett munkáról. El´́o-
terjeszt´́o: Mez´́ofi Zoltán polgármester.

A teljes napirend elérhet ´́o lesz a
www.retsag.hu honlapon az Önkormány-
zat menüpont alatt.

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 2020. február 25-i
ülés videófelvétele megte-
kinthet´́o a következ´́o Youtu-
be címen:
https://youtu.be/7z38kM9mlm0

A 2020. február 27-i
ülés videófelvétele megte-
kinthet´́o a következ´́o Youtu-
be címen:
https://youtu.be/WaEN29xFz6o

Hirdessen a Hangadóban!
Lakossági apróhirdetések közzététele
100 bet´́uig 300 Ft. Ugyanebben a díjban
szerepel, hogy a Hangadó digitális vál-
tozata megjelenik a városi honlapokon
is. További hirdetési lehet´́oséget kíná-
lunk a Rétsági Televízió napi 24 órás
képújság felületén is.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái
2020. MÁRCIUS

Mez´́ofi Zoltán polgármester minden hó-
nap második hétf´́ojén. márciusban 9-én
13.00-17.00 óráig

Alpolgármester fogadó-órája a megvá-
lasztás és SZMSZ módosítás függvé-
nyében.

Jegyz´́o: Kinevezés követ´́oen minden hét-
f´́on 14.00-17.00 óráig.

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 állam-
polgárok jogkövet´́o magatartásában kérünk
mindenkit, hogy a zajos tevékenységek vég-
zésénél 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.)

Felhívás
A tavaszi 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.

A rendeletet megszeg´́okkel szemben
helyszínbírság, vagy 150 ezer forintig ter-
jed´́o közigazgatási bírság is kiszabható.
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Önkormányzati rendelet
Rétság Város Önkormányzat 

Képvisel´́o-testületének
1/2020. (III. 03.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 
2020. 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 2020. 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´́u-
köd´́o és gazdálkodó, valamint az önállóan
m´́uköd´́o költségvetési szervek címrendjét a
(2) bekezdés szerint állapítja meg. 
(2) Az Önkormányzat költségvetése képe-

zi az önálló címet.
a) Az önkormányzati feladatok az I. alcímet,
b) A Polgármesteri Hivatal II. alcímet,
c) A Napközi Otthonos Óvoda III. alcímet,
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

Önkormányzatának és az irányítása
alá tartozó költségvetési szervek bevé-
teli és kiadási f´́oösszegét
2.231.286.996 Ft-ban állapítja meg.

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

a) felhalmozás célú bevételt 220 317 541 Ft-ban
b) m´́uködési célú bevételt 902 590 683 Ft-ban
c) 2019. évi pénzmaradványt 1 108 228 772 Ft-ban

állapítja meg
(2) Az 2.231.286.996 Ft kiadási f´́oösszeg

megoszlását kiemelt el´́oirányzaton-
ként az alábbiak szerint állapítja meg:
(forintban)

Beruházás 526 554 241
Felújítás 5 905 511
Felhalmozás áfa 86 440 433
Feljesztésre átadott pénzeszköz 0
Fejlesztési célú kiadás összesen 618 900 185
Személyi jelleg´́u juttatás 242 245 254
Munkaadót terhel´́o járulékok 42 692 759
Dologi kiadás 268 432 100

Támogatásérték´́u kiadás 1 720 000
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 12 850 000
Költségvetési szervek támogatása 252 971 969
Szociális ellátás 51 487 760
M´́uködési kiadás 872 399 842
Tartalék 717 556 222
Finanszírozási kiadások 22 430 747

állapítja meg.
(3) Az önkormányzat intézményeinek lét-

szám keretét a 4. számú melléklet
részletezése szerint 73,08 átlaglét-
számban állapítja meg, melyb´́ol a köz-
hasznú és közcélú foglalkoztatottak
létszáma 16,75 f´́o. 

(4) Az önkormányzat
a) m´́uködési egyenlegét  30 190 841 Ft-ban
b) fejlesztési egyenlegét  - 398 432 644 Ft-ban
c) finanszírozási egyenleg 1 085 798 025 Ft-ban
d) tartalék összegét 717 556 222 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  (Ft-ban) 

Bevételi f´́oösszeg 1 964 579 500
El´́oz´́ob´́ol:
M´́uködési bevétel 39 728 375
Támogatásérték bev. 51 247 576
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0
Helyi adó 433 200 000
Átengedett adó 8 800 000
Központi támogatás 113 237 763
M´́uködési bevétel össz. 646 213 714
Fejlesztési célú bevétel 220 467 541
Finansz.bevétel 1 097 898 245
Visszatérülés 0

Kiadási f´́oösszeg 1 964 579 500
El´́oz´́ob´́ol
Személyi jelleg´́u kiadás 74 448 520
Járulék 12 947 055
Dologi kiadás 200 673 542
Pénzbeni ellátás 51 487 760
Támogatásérték´́u kiadás 1 720 000
ÁHT-n k. pe. Átadás 12 850 000
Intézményfinanszírozás 252 971 969
Fejlesztési kiadás 617 493 685
Tartalék 717 556 222
Finanszírozási kiadás 22 430 747

(2) Az önkormányzati feladatok kormány-
zati funkciónkénti el´́oirányzatait a I/1-
3. és I/5-8. számú mellékletek részle-
tezése szerint jóváhagyja.

 (3) Létszámkeretét a I/4. számú melléklet
részletezése szerint 29,16 átlaglét-
számban állapítja meg, melyb´́ol a köz-
hasznú foglalkoztatottak létszáma
16,75 f´́o. 

A teljes rendelet mellékletekkel elérhet´́o a
www.retsag.hu honlapon

Helyreigazítás 

A Hangadóban, mely Rétság város lap-
ja, a februári szám címoldalán írást kö-
zöltünk le Hunyadi klubnap címmel. A
Hunyadi János Nyugállományúak
Klubjának elnöke Bálint Attila kérte
szerkeszt´́oségünket, hogy a hozzánk el-
juttatott téves információt korrigáljuk,
mégpedig azt, hogy Botos János a klub-
nak nem elnökhelyettese. A taggy´́ulésen
felvett jegyz´́okönyv alapján hivatalosan
az elnökhelyettes: Bircsák Istvánné. 

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!

Szlovák nyelvtanfolyam
Novemberben indult szlovák nyelv-
tanfolyamhoz még lehet csatlakozni a
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyv-
tárban. Érdekl´́odni és jelentkezni lehet
a +36706780425 telefonszámon, illet-
ve a könyvtárban.
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A melanoma sz´́urések fontosságáról

Tisztelt Rétságiak!
Engedjenek meg néhány gondolatot

egy sokakat érint´́o, és súlyos következmé-
nyekkel járó rosszindulatú b´́orelváltozás-
ról, az ún. melanoma malignumról.

Mivel az elváltozás a b´́or küls´́o felszí-
nén alakul ki, ezért a melanoma a beteg
számára könnyen felfedezhet´́o. Tudni
kell, hogy sajnos ez egy magas halálozá-
sú betegség, ezért nagyon fontos az id´́o-
ben történ´́o felismerés és kezelés. Ennek
legbiztosabb módja a sz´́ur´́ovizsgálatokon
való rendszeres részvétel.

Az el´́oz´́o önkormányzati ciklusban
megszerveztük a rétsági lakosok számára
az ingyenes melanoma sz´́urést, ahol már
sajnos több ilyen elváltozást is találtak.

A melanoma a b´́or festéktermel´́o sejt-
jeib´́ol, az ún. melanocitákból kiinduló rák.
A melanoma kezd´́odhet az ép b´́orfelszínen
új, kis festékes növedékként, de az esetek
csaknem felében már korábban fennálló
festékes anyajegyekb´́ol indul ki.

A többi b´́orráktól eltér´́oen a melano-
ma korán és gyorsan ad áttéteket a test
távoli részeibe, így a nyirokcsomókba,
bels´́o szervekbe, májba, agyba, tüd´́obe és
csontokba, ahol tovább növekszik, és ron-
csolja az adott szervet, szöveteket. Kés´́oi
felismerés esetén ezért a betegek kb.
fele szervi áttétben meghal.

El´́ofordulása az utóbbi évtizedben ug-
rásszer´́uen megn´́ott. A melanoma els´́o-
sorban a feln´́ott lakosságot érint´́o megbe-
tegedés, serdül´́okor el´́ott ritka.

A statisztikai adatok szerint leggyakrab-
ban a 40 és 50 év közötti életkorban jelent-
kezik. A legtöbb európai országban csaknem
kétszer annyi n´́o betegszik meg, mint férfi.

A leggyakoribb el´́ofordulási helye
n´́okön a lábszár és az arc, míg férfiakon
els´́osorban a  törzs, leggyakrabban a hát.

A 65 év feletti korosztálynál mindkét
nemben az arc a legjellemz´́obb kiindulási
terület, de el´́ofordulhat a szemen is.

A melanoma gyakrabban fordul el´́o vi-
lágos hajú és b´́or´́u, azaz I-es b´́ortípusba
tartozó egyéneken, különösen, ha foko-
zott napsugárzás éri ´́oket. Így a melano-
ma kialakulására hajlamosabbak azok,
akiknek világos, leégésre hajlamos a b´́ore,
nagyszámú veleszületett anyajegye van,
valamint különböz´́o környezeti ártalmak-
nak vannak rendszeresen kitéve.

Az ártalmas ultraibolya sugaraknak és
a leégésnek egyértelm´́uen köze van a me-
lanociták kóros elfajulásához, a melano-
ma kialakulásához.

Figyelmeztet´́o jelei: 
Növekv´́o, pigmentált (f´́oként fekete,

szürkés vagy mélykék) folt vagy anyajegy.
Haladéktalanul orvoshoz kell for-

dulni a b´́orön észlelt pigmentfolt miatt, ha
a régebb óta meglév´́o “anyajegy” alakja,
nagysága, színe megváltozik, a vörös, fe-
hér vagy kék elszínez´́odés ráterjed a kör-
nyez´́o b´́orterületre, vagy ha a korábban
teljesen lapos, foltszer´́u képlet kissé dudo-
rosabbá, tapinthatóvá válik, esetleg ned-
vezik vagy vérezget, körülötte gyulladá-
sos b´́ortünetek jelentkeznek.

A diagnózist a tünetek alapján állítják
fel. A festékes anyajegyek és pigmentált fol-
tok elváltozásainak követésére alkalmas
m´́uszer a dermatoszkóp, melynek segítsé-
gével a b´́or fels´́o rétegeibe is betekinthet a
szakorvos. A vizsgálat nem jár fájdalommal.

Minél felületesebb a melanoma, annál
nagyobb a gyógyulás esélye. Ha viszont
mélyen behatolt a b´́orbe, valószín´́ubb,
hogy áttétet adott a nyirok- és vérereken
át, és néhány hónapon vagy éven belül
halált okoz.

Amennyiben az elváltozás kialakult,

az egyedüli megoldás és a további követ-
kezmények megel´́ozésének módja a kor-
rekt, ún. biztonsági udvarral történ´́o sebé-
szeti eltávolítás, amit természetesen szö-
vettani feldolgozás követ.

Feltétlen keresse fel orvosát, ha új anya-
jegyet észlel, vagy b´́orén valamilyen zavaró
változást tapasztal, például megváltozik az
anyajegy felszíne, vagy olyan seb van, ame-
lyik két héten belül nem gyógyul be!

Végezetül nyomatékosan felhívnám a
tisztelt rétsági lakosok figyelmét arra,
hogy nem elég a sz´́ur´́ovizsgálaton egy-
szer megjelenni, hanem azt legalább
évente szükséges megismételni!

A sz´́ur´́ovizsgálat a Járóbeteg-szakel-
látó Intézmény b´́orgyógyászati rendel´́o-
jében történik, minden hónapban egy
alkalommal, pénteki napon. A sz´́urés
id´́opontja el´́ore meghirdetésre kerül.

Tisztelettel:
Dr. Szájbely Ern´́o - képvisel´́o

Tájékoztatásként közöljük, hogy a
következ´́o sz´́urés a Járóbeteg-szakel-
látó rendel´́ojében március 20-án, pén-
teki napon, 13.30-16.30-ig lesz. A sz´́u-
rés a rétsági lakosok számára ingye-
nes. A további id´́opontokat a Hang-
adó minden hónapban közzéteszi, il-
letve a járóbeteg-szakellátó recepció-
ján, a 35/550-570 telefonszámon lehet
érdekl´́odni, bejelentkezni. 

Pályázat civil- és sportszervezetek támogatására
Kivonatos közlés. A részletes kiírás és a pályázati adatlap letölthet´́o a www.retsag.hu oldalról

Pályázat civil szervezetek 2020. évi tá-
mogatására

Rétság Város Önkormányzatának
Képvisel´́o-testülete 2020-ban is támogatni
kívánja a településen m´́uköd´́o civil szer-
vezeteket és közösségeket, ezért az Ön-
kormányzat 2020. évi költségvetésébe ter-
vezett támogatási keretösszeg terhére az
alább meghatározott feltételekkel pályázatot
ír ki közösségi élet szervezése céljára.

Pályázati feltételek: - azon szerveze-
tek, közösségek pályázhatnak, melyek
alapokmányuknak megfelel´́o tevékenysé-
güket ténylegesen folytatják, illetve prog-

ramjaik megvalósításával a város kulturá-
lis és közösségi életét segítik el´́o;
Felhívás nyugdíjas klubok 2020. évi tá-
mogatására

A képvisel´́o-testület 2020.évben is tá-
mogatni kívánja a helyi nyugdíjas klubok
m´́uködését. A 2020. évi m´́uködés támoga-
tásához benyújtott kérelemnek (Adatlap-
nak) az alábbiakat kell tartalmaznia: (...)
— 2020. évi munkatervet

igényelt összeget (Ft) a felhasználás
céljának megjelölésével
Pályázat sporttámogatásra

Rétság Város Önkormányzat Képvise-

l´́o-testülete megtárgyalta a sport támoga-
tás pályázati feltételeire vonatkozó el´́oter-
jesztést. A Képvisel´́o-testület 2020. évi
költségvetésébe tervezett sporttámogatási
keretösszeg terhére az alább meghatáro-
zott feltételekkel pályázatot ír ki a rétsági
sportszervezetek támogatására.

Hiányos vagy határid´́on túl benyújtott
pályázat, valamint a rendelkezésre álló
keretösszeget meghaladó igényt tartalma-
zó pályázat érvénytelen, arra támogatás
nem állapítható meg.

A támogatási igények benyújtásának
határideje: 2020. március 16. 15,00 óra.
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Vöröskeresztes bál
Rétságon nem lehet farsang a vöröske-
resztes aktivisták által szervezett Vörös-
keresztes Bál nélkül. 44. alkalommal
szóltak a meghívók a m´́uvel´́odési köz-
pontban tartandó jótékony célú mulat-
ságra. Az esemény Rétságon a „bálok
bálja”, amely immár nem csak a hely-
benlakókat vonzza, hanem a környez´́o
településekr´́ol is szívesen jönnek erre a
nem mindennapi eseményre.

A m´́uvel´́odési központ aulája ünnepi
dekorációval várta az érkez´́oket, akik
most is száznál többen foglaltak helyet az
asztaloknál. Fél nyolc „magasságában”
Szlezák Isvánné, Eszter üdvözölte a meg-
jelenteket a szervez´́ok nevében. Rövid kö-
szönt´́ojét Grubert Roland gondolatai kö-
vették. ´́O a Megyei Vöröskereszt igazga-
tójaként emelte ki, milyen értékes hagyo-
mányt ápolnak Rétságon.

Az esten fellép´́o sztárvendégek ez al-
kalommal a Rózsavölgyi Márk M´́uvészeti
Iskola Vitalitás modern tánc tagozatának
növendékei voltak. Rabóczki Terézia, a
csoport vezet´́oje mutatta be az együttest.
Majd egészen kivételes bemutatóban volt
része a jelenlév´́oknek. Olyan elemekkel,
amit tornászok, akrobaták is megirigyel-
hetnének. Mindezt ritmusos zenére, a cso-
porttagok pontos együttmozgásával. A
vastaps teljesen jogos volt a m´́usorszámok
közben és a búcsúzáskor.

Megható pillanatok következtek. Esz-
ter most is köszöntötte a Megyeri csalá-
dot, és a családf´́ot Megyeri Károlyt. Aki
nem csak ezen bál legid´́osebb látogatója,
doyenje, hanem az elmúlt 44 esztend´́o
legtöbb ilyen mulatságán családjával
együtt részt vett. Ebbéli megtiszteltetés-
ként ´́ok táncolták a nyitótáncot. A parkett
teljes birtokbavétele el´́ott voltak további
meglepetések. Eszter sorra szólította azo-
kat, akiknek köszönettel egy-egy virágot
adott át. Drajkó Vilmosné, Eszenyi István-
né Marika néni, ajándéka mellett a legfia-
talabb els´́o bálózó Rompos Adél is szép
emlékkel térhetett haza.

Majd a régi szervez´́ok köz´́ul Burik Ro-
zália - aki amíg Rétságon élt lelkes közre-
m´́uköd´́oje volt a szervezésnek - Szlezák
Eszterhez intézett szavakat. Kifejtette,
hogy már 44 éve a program motorja, nél-
küle elképzelhetetlen a sikeres megvalósí-
tás. És hát állítása szerint a legjobbaknak
Oszkár-díj jár. Ezt a közönség nagy taps-
sal és helyesléssel fogadta, amire el´́o is
került egy arany szobrocska, amelyen az
a felirat olvasható, hogy „A legjobbnak
2020". Szép gondolat, teljesen jogos és
méltó elismerés. Hatalmas meglepetés
volt.

Ezután a szokásos m´́usorrend szerint
folytatódott az est. Rázendített a zenekar,
volt tánc, természetesen vacsora. Buli haj-

nalig. No de azért volt még más is. El´́oz´́o
években egy-egy lelkes csoport felkészült
jelmezes tráfás jelenettel. Idény ilyen nem
volt, ellenben láthatott a közönség leg-
alább öt „farsangi bohóckodásról” össze-
foglalót. Az éjfél el´́otti pihen´́oben videó-
vetítéssel elevenítették fel az el´́oz´́o évek
legsziporkázóbb pillanatait. A következ´́o
szünetben pedig tombolasorsolás emelte
a hangulatot, és a táncok utáni pihentet´́o
csendben másféle izgalmakkal töltötték
az id´́ot a résztvev´́ok. A tombolatárgyak
támogatók adományából kerültek sorso-
lásra.

Itt is megemlítjük, hogy a rendezvény
a felh´́otlen szórakoztatás mellett jótékony
célt szolgál, hiszen a bevételb´́ol fedezi az
aktivista csoport az ´́oszi Id´́osek napja költ-
ségeit. 
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Sulikarnevál
Az általános iskola jelmezkarneválja az
idén is sokszín´́u, látványos, és ötletes volt.
A rendezvénynek - mint a korábbi évek-
ben is - a m´́uvel´́odési központ adott ott-
hont. A színházterem olyannyira megtelt
érdekl´́od´́o hozzátartozókkal, vendégek-
kel, hogy - az ismert szólással kifejezve -
egy gombost´́ut sem lehetett leejteni.

A színpadon a m´́usort vezet´́o tanulók
bevezet´́oje után elkezd´́odött az ötletesnél
ötletesebb jelmezek bemutatója. Idén is
csoportosan. Az alsó tagozatosok sorra
léptek színpadra, bemondták, hogy mi-
lyen jelmezt viselnek, majd egy körséta
után a másik lépcs´́onél hagyták el a dobo-
gót. Miközben a néz´́otér tapsai ismerték el
a jelmezeket, minden alsó tagozatos sze-
repl´́o egy-egy ajándékot kapott.

A fels´́o tagozatosok is csoportosan
mutatkoztak be, azonban ´́ok már produk-

cióba szervezték a maskarák felvonultatá-
sát, így igazi karneváli hangulatot terem-
tettek. Mozgalmas, zenés-táncos m´́usor-
számokat csodálhattunk az egymást köve-
t´́o osztályközösségek összeállításában.
Mindegyik produkció láthatóan hosszú
felkészülés után került a közönség elé,
amit elégedett örömmel és tapsokkal ho-
noráltak.

A színpadi fellépések végén kis szünet
következett. A zs´́uri értékelt. A Szül´́oi Mun-
kaközösség tagjai el´́okészítették a tombola-
tárgyakat kisorsolásra, a résztvev´́ok pedig a
szelvényeiket, várva a nyereményeket. Az
el´́otérben felszerel a „zenekar”. Az aula má-
sik oldalán büfé m´́uködött, ahol süteménye-
ket, üdít´́oket lehetett vásárolni.

A biléták közül a letakart kalapból el-
s´́oként az iskola igazgatója, Nagyháziné
Bacsa Mónika húzta ki az els´́o szelvényt,

majd a nyereményekt´́ol roskadozó asztal
tartalma egyre fogyott. Itt jegyezzük meg,
hogy a tombolatárgyak támogatók adomá-
nyaiból kerültek összegy´́ujtésre és kisor-
solásra.

Az el´́otérben amint megszólalt a zene,
egyre többen kapcsolódtak be a báli for-
gatagba, természetesen jelmezeikkel tán-
coltak a villódzó fények közepette. És tar-
tott a mulatság estébe hajlóan.

Farsang az óvodában
A helyi óvodában is minden esztend´́oben
megrendezik a karneváli hangulatot te-
remt´́o farsangi napot. Korábban volt
amikor az iskola tornatermében, más al-
kalommal a m´́uvel´́odési központban. Az
utóbbi id´́oben - a sajnálatosan sok meg-
betegedés, és a járványveszély elkerülése
miatt - sz´́ukebb körben az óvoda épületé-
ben kerül sor a maskarás vígságra.

Minden gyermeknek hatalmas öröm az
átváltozás. Tündérré, rend´́orré, superman-né,
pillangóvá, és még sokféle olyan alakká, ami-
re a hétköznapokon gondolni sem mertek. A

nagy napot hatalmas készül´́odés el´́ozi meg.
Majd elérkezik az ünnepi alkalom, amikor
már a kész öltözet kerül a kicsikre, és látha-
tóan élvezetesen mozognak - a többiekkel
együtt - a csodás mesevilágban.

A reggeli teend´́ok után az aulába gyü-
lekeztek gyermekek és az óvoda dolgozói.
Mert itt az is szép szokás, hogy a feln´́ottek
is beöltöznek, és együtt élvezik a napot a
kicsikkel. Máskor néz´́otér-szer´́u berende-
zéssel helyet foglalnak, és megnézik “a
m´́usort”. Most ilyen ültet´́opadok nincse-
nek, hiszen a m´́usor maga a színes kaval-

kád. Játékosan indul a közös felvonulás,
minél jobban szemügyre vehessék egy-
más mókás vagy zseniális jelmezét. Bi-
zony van is mit nézni, b´́onven volt fantá-
ziája az alkotóknak. Ahogy emelkedett a
hangulat, a játék vezetésébe bekapcsoló-
dott Simon Katalin táncoktató, aki népi
játékok farsangi mókáival gazdagította a
karneváli programot.

Természetesen a vidámság nem sz´́unt
meg a csoportszobákba visszatéréskor. A
jelmezek még jó ideig maradtak, és már
valamivel sz´́ukebb körben, de felszaba-
dultabban tovább élvezték a mesebelivé
átváltozott világot. 
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Góbé farsang a Hargitával
Immár 6. alkalommal vendégszerepel
Rétságon a Hargita Nemzeti Székely
Népi Együttes. Korábbi sikeres m´́uso-
raik alapján teljesen érthet´́o, hogy is-
mét telt ház fogadta a társulatot. Az
persze nem véletlen, hogy ezennel feb-
ruárban jártak itt, hiszen ez a produk-
ció farsangi hangulatokat dolgoz fel.

A színpadon sorra elevenedtek meg
a néphagyományok, táncos, énekes fel-
dolgozásban. A teljesen professzionális
tánctudás mellett nem maradtak el a gó-
béságok, az agyafúrt, csavaros esz´́u szé-
kely ember életének vidám percei. Oly-
kor nagyon is szókimondó termé-
szetességgel kerültek színpadra az egy-
mást váltó jelenetek. A darab történetét itt
nem ismertetnénk.  Azt azonban örömmel
rögzíthetjük, hogy a táncok - de f´́oként a
dalok - között több is ismer´́os volt a pub-

likumnak. Ez nem is annyira különös, hi-
szen a 100-nál több tagot számláló Kerep-
l´́o Néptánc Együttes repertoárjában is sze-
repelnek az itt is feldolgozott székely kul-
túra elemei.

A közönség lelkes tapsokkal fogadta
az egyes jeleneteket, sz´́unni nem akaró
vastaps honorálta az igen színvonalas pro-
dukciót és a m´́uvészek munkáját. Oly-
annyira, hogy a harsány ünneplés „lámpa-
gyújtás” után sem csillapodott, újabb
meghajlások következtek.

A helyi szervez´́ok és a közönség nevé-
ben Simon Katalin a Kerepl´́o Néptánc
Egyesület m´́uvészeti vezet´́oje köszönte
meg, hogy a társulat ismét Rétságra láto-
gatott. Nem titkolva elfogódottságát hi-
szen 13 évig ennek az együttesnek tagja-
ként dolgozott, miel´́ott Magyaroszágra,
s´́ot városunkba költözött volna.

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 március havi 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.

Márc. 2. Anonim Alkoholisták Klubja
Márc. 3., 10., 17., 24., 31 Jóga
Márc. 6., 9., 18., 25. Gerinctorna
Márc. 11. Lelki egészség tanácsadás
Márc. 12. Étrendi szaktanácsadás
Márc. 16. Gyógytorna szaktanácsadás
Márc. 25. Krónikus betegek klubja

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

Börzsöny Nyelvstúdió ANGOL és NÉ-
MET nyelvtanfolyamok Rétságon. Kez-
d´́ot´́ol a fels´́o fokig. Érdekl´́odni: Ciuleac-
Gálik Zsófia, 0630/2557442, borzsony-
nyelvstudio@gmail.com Facebook: Bör-
zsöny Nyelvstúdió

Apróhirdetés

Tökmagolaj és  termel´́oi méz eladó!
Kotroczó Balázs, Rétság, Mez´́o út 4. Telefon-
szám: 06-35-350-282, 06-20-4282-480

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

    2020. MÁRCIUS     HANGADÓ    

    10   



Pekáryné Mindszenti Csilla kiállítása
Más hasonló rendezvényekre 5-10 perc-
cel el´́obb érkezik a tudósító, hogy tudjon
pár “egészfalas” képet csinálni vendégek
nélkül. Hát ez most nem jött össze, már a
kihirdetett id´́opont el´́ott 10 perccel olyan
sok látogató volt, hogy szinte mozdulni
sem lehetett a galériában.

Mondhatnánk, hogy az események a
szokások szerint alakultak. Zenés közre-
m´́uköd´́o, megnyitó beszéd, megtekintés.
Itt viszont ez a „menetrend” is tartogatott
kellemes meglepetéseket. A közönséget
els´́oként egy rézfúvós trió fogadta, érces
telt hanggal teremtve hangulatot. A muzsi-
kusok Török József, Török Dávid, Török
Bálint két kürttel és egy tubával tették kü-

lönlegessé a délutáni ünnepet. Kelemen
Ágnes, a m´́uvel´́odési központ munkatársa
üdvözölte az egybegy´́ulteket.

Köszönt´́ot Pekary László mondott,
ahogy a meghívón feltüntetésre került „a
férj” min´́oségében. Az alkotó életútját is-
merhettük meg, és azt, miként gazdagítot-
ta munkásságát a kínálkozó lehet´́oségek
felhasználásával. Számtalan csoportos ki-
állításon szerepelt már m´́uveivel, de ez az
els´́o alkalom, hogy egyedül tölt meg egy
teljes termet. Újabb fúvósmuzsika, és mi-
el´́ott elhangzott volna a tárlat megtekinté-
sére szóló felhívás, Pekáryné Mindszenti
Csilla is megosztott a résztvev´́okkel pár
gondolatot. A köszön´́o szavak mellett azt,

hogy ha már az a címe a tárlatnak, hogy
„...addig jó, amíg csak játszunk...”, egy
nemes versenyre hívta a látogatókat. A
m´́uvek alatt ez alkalommal számok sora-
koztak, és a vendégkönyv asztalán megta-
lálható képlistával lehet összehasonlítani. A
kitöltött lapokat egy dobozba gy´́ujtve a leg-
jobb megfejt´́o egy képet kap jutalomként. 

Többféle technikával találkozhattunk.
Akvarellt´́ol a szénrajzig, gyökérkompozí-
ciótól a t´́uzzománcig. Ez utóbbiból szere-
pel a legtöbb, keretezett és ékszer formá-
jában egyaránt. Úgy t´́unik, hogy ebben a
m´́ufajban teljesedett ki leginkább az alko-
tó m´́uvészete, de ennek megítélése termé-
szetesen a látogató lehet´́osége. Biztatunk
is mindenkit, hogy keresse fel a galériát,
amit március 17-ig tehet meg.

Városi Nyugdíjas Klub évnyitója
Noha már elmúlt húshagyó kedd és
hamvazó szerda, tehát a farsangi id´́o-
szak, a m´́uvel´́odési központ aulája
azonban még meg´́orizte a vidám deko-
rációt. A Városi Nyugdíjas Klub itt tar-
totta ezévi els´́o programját.

A tér most is szokásosan telt meg. A
program els´́o részében Kotroczó Balázs
elnök számolt be az el´́oz´́o év tevékenysé-
gér´́ol, ismertette a 2020-as esztend´́o prog-
ramtervét, és néhány aktualitást is meg-
osztott a klubtagokkal. ´́Ot Mez´́ofi Zoltán
polgármester rövid köszönt´́oje követte.

Ahogy szokás, a klubtagok saját m´́u-
sorral készülnek minden összejövetelre.
Most els´́osorban a közelg´́o n´́onaphoz szól-
tak a komolyabb m´́usorszámok, és még
egy kis utófarsang is belefért a vidámabb
részekkel. Az ´́Oszirózsa tánccsoport ismét
bemutatott egy lendületes programot.

Vendégfellép´́ok persze voltak. El´́obb
az óvodások egy csoportja köszöntötte a
megjelenteket verses, zenés összeállítás-

sal, kés´́obb a Legéndi Népdalkör gyönyö-
r´́u viseletbe öltözött dalosajkú tagjai adtak
el´́o saját népzenei kincsükb´́ol.

Az id´́o haladt, következett a vacsora.
A n´́onapra tekintettel az a szokás járta a
klubban már évek óta, hogy ez alkalom-
mal a férfiak tálaljanak, és a hölgyek az
asztalnál fogadják a figyelemsséget. Így is
történt. A vacsora alatt és utána is szólt a
zene, az ismert muzsikus egyszemélyes
zenekara remek hangulatot varázsolt.
Amint a vacsora elfogyott, a parkett tán-
colókkal is megtelt, és tartott a vidám mu-
latozás estébe nyúlóan.

Korábbi szokást - hogy a n´́oket kö-
szöntik egy cserép virággal - kis módosí-
tással alakították kellemesebbé. Nem az
asztaloknál ajándékoztak, hanem távozás-
kor adták át a gyengébbik nem üdvözésére
szánt növényeket.
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Rétsági kalauz

Programajánló
Március 17-ig megtekinthet´́o

a m´́uvel´́odési központ galériájában
Pekáryné Mindszenti Csilla
„addig jó, amíg csak játszunk...” cím´́u
els´́o önálló kiállítása

Március 7. szombat, 8.30-11.30 óráig
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Bababörze
Kin´́ott, megunt, feleslegessé vált baba-
és gyermekholmik, cip´́ok, játékok, ba-
bafelszerelések börzéje. Információ,
asztalfoglalás: 06-30/461-9559.

Március 11. szerda, 10.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Lázár Ervin Program keretében
Maszk Bánszínház: Mátyás király
zenés bábel´́oadás

Március 11. szerda, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Körúti Színház bemutatja
Marcel Achard:
Bolond lány
c. krimi vígjátékot
A szereposztás: Camille Sévigné vizs-
gálóbíró Kautzky Armand / Benjamin
Beaurevers Koncz Gábor / Josefa Lan-
tenay Pikali Gerda / Julien Morestan
törvényszéki írnok Lipták Péter / Ma-
rie-Dominique Beaurevers Placskó
Emese / Edouard Lablache ügyész he-
lyettes Galambos Zoltán / Elie Cardi-
nal ügyvéd Oroszi Tamás / Antoinette
Sévigné Karaivanov Lilla / Mario tör-
vényszéki ´́or Pecsenyiczki Balázs /
Díszlet Ábrahám Péter / Jelmez PLAT-
HÓ /  Rendezte Galambos Zoltán
„A darab, amit végig izgulunk és végig
nevetünk! Vajon lesz-e akkor is nagy
ív´́u pályája egy frissen Párizsba érke-
zett ifjú vizsgálóbírónak, ha kitart az
igazság mellett? Domján Edit és Már-
kus László legendás kett´́osét két iga-
zán méltó mai utód alakítja.”

Március 12. csütörtök, 10.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
az általános iskola megemlékezése
nemzeti ünnepünkr´́ol

Március 14. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Hunyadi Nyugdíjas Klub
N´́onapi rendezvénye

Március 15. vasárnap, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Városi megemlékezés
az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc évfordulója alkalmából

Március 17. kedd, 11.00, 12.00 és 14.00
órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Lázár Ervin Program keretében
Filharmónia el´́oadás

El´́ozetes
Április 4. szombat, 21.00-04.00 óráig

a m´́uvel´́odési központ aulájában
Jótékonysági roma bál

Április 7. kedd, 15.00 órától
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Kerepl´́os húsvétváró és
17.00 órától a színházteremben
X. Csalogány Népdalénekl´́o Verseny

Április 7. kedd, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
Magyar nagyasszonyok a történelem
tükrében
Szabó Klára el´́oadása:
Hugonnai Vilma - az els´́o magyar
orvosn´́o

Április 9. csütörtök, 10.00-13.00 óráig
a m´́uvel´́odési központ kistermében
Húsvéti tojásfestés

Április 14. kedd, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
A Költészet Napja
Spangár-díjak átadása, 
Spangár antológia bemutatása
Az antológiában megjelent m´́uvekb´́ol he-
lyi amat´́or közrem´́uköd´́ok olvasnak fel

Április 17. péntek, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Ovigála

Április 24. péntek, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ kistermében
Mi is az a Kriston intim torna?
El´́oadó: Rottenbacher Mónika
Részvétel ingyenes

Április 25. szombat
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Szakmai továbbképzés
az Ultrakönny´́u Repül´́osök szervezésében

Állandó foglalkozások

kiscsoportok a m´́uvel´́odési 
központban és a könyvtárban

Hétf´́ot´́ol péntekig: 
8.00-12.30; Angol nyelvtanfolyam a m´́u-

vel´́odési központ társalgó termében
(munkaügyi központ által támogatott
hallgatók részére).

8.30-13.00; Angol nyelvtanfolyam a
könyvtár olvasó részlegében (munka-
ügyi központ által támogatott hallga-
tók részére).

Hétf´́o: 
Angol nyelvoktatás. 17.00-19.30; Bör-

zsöny Nyelvstúdió.
Pilátesz. 18.00-19.00; Vezeti: Bordac Cla-

udia.
Kedd: 
Kerepl´́o Gyermek Néptánc Együttes.

16.30-18.00; Vezeti: Simon Katalin.
Angol nyelvoktatás. 17.00-19.30; Bör-

zsöny Nyelvstúdió.
Csillagvirág Néptánc Együttes. 18.00-

19.00; Vezeti: Simon Katalin.
Szerda: 
Alakformáló n´́oi torna. 18.30-19.30; Ve-

zeti: Béke Viktória.
Csütörtök: 
´́Oszirózsa Tánccsoport. 14.00-15.00; Ve-

zeti: Putyer Gyuláné.
Pilátesz. 18.00-19.00; Vezeti: Bordac Cla-

udia.
T´́uzzománc szakkör. 17.00-19.00.
Angol nyelvoktatás. 17.00-19.30; Bör-

zsöny Nyelvstúdió.
Zubaida hastánccsoport. 18.30-19.30; Ve-

zeti: Sz´́oke Johanna.
Péntek: 
Szlovák nyelvtanfolyam. 14.30-16.00;

Vezeti: Néveryova Ruzenka
Kerepl´́o Ifjúsági Néptánc Együttes. 17.00-

19.00; Vezeti: Simon Katalin.
Angol nyelvoktatás. 17.00-19.30; Bör-

zsöny Nyelvstúdió.
Zúgófa Néptánc Együttes. 19.00-20.30;

Vezeti: Simon Katalin.

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

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.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat,
hogy a HANGADÓ következ´́o szá-
mának megjelenése 2020. április 8-
án várható. Az elektronikus változat
április 6-án lesz elérhet´́o.
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rtv.retsag.net

Naponta 24 órában képújság, 
hirdetésekkel, aktuális információkkal. 

2020. márciusi m´́usor

Március 24. kedd  18:00 
Híradó - riportok, tudósítások 
Ismétlések: Márc. 24. 21:00 órától
Márc. 25 - 27. 18:00 és 21:00
Márc. 28 - 29. 10:00

Március 31. kedd 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 paraméterek:
Frekvencia: 212,5 Mhz, Symbol rate: 5175
SR, Moduláció: 256 QAM A Hiradó régeb-
bi adásai megtalálhatók a www.youtu-
be.com/rétsági televízió csatornáján.

Csukás István halálára
„Az ember felj´́o, lelke fényfolyam, 
A nagy mindenség benne tükrözik."

Vörösmarty Mihály

2020. február 24-e fekete napként vonul
be a magyar kultúra történetébe, hiszen,
ezen a napon, a sokunk által szeretett és
tisztelt költ´́o, író, forgatókönyvíró, Csukás
István, örökre lehunyta szemeit, hogy el-
költözzön az általa teremtett világ, halha-
tatlan alakjai közé. M´́uvei, amelyek meg-
találhatóak a rétsági városi könyvtárban,
napjainkban is nagy népszer´́uségnek ör-

vendenek, életkortól függetlenül. Csukás
István, a könyvein keresztül egyaránt
megérinti a gyermeki és a feln´́ott lelket, s
hatalmas szíve magába fogad mindenkit,
aki betekintést kér, eme nagyszer´́u és ki-
vételes személyiség örökifjú lelkébe. Csu-
kás István nem halt meg. Szelleme to-
vábbra is köztünk él könyveiben, filmjei-
ben, így biztosak lehetünk abban, ha az
élet nehéz pillanatokat oszt részünkre, ná-
la továbbra is megnyugvást lelhetünk.

A Városi M´́uvel´́odési Központ és
 Könyvtár munkatársai

Magyar nagyasszonyok 4.
Az el´́oz´́o évben sikeres sorozat követke-
z´́o el´́oadására került sor a Városi M´́u-
vel´́odési Központ és Könyvtár olvasó-
termében. Ez már a negyedik alkalom.
Egy érdekes, felkészült el´́oadást hall-
hattunk, vetítettképes illusztrációval.

Az olvasóterem székeit megtölt´́o kö-
zönség többségében törzsvendég, minden
korábbi el´́oadáson is résztvettek. Az estet
Varga Nándorné vezette be. Szabó Klára
felidézte a történelem aktuális id´́oszakát,
hogy a témául választott személyiséget el
tudjuk helyezni a korban.

Az els´́o nagyasszony Brunszvik Teréz,
aki 1775-t´́ol 1861-ig élt. Érdemei között
egy ismert mellékkörülmény, hogy ´́o állí-
totta az els´́o karácsonyfát Magyarorszá-
gon. Az már fontosabb tudnivaló róla,
hogy Pestalozzival való találkozást követ-
ve elvállalta testvére gyermekeinek neve-
lését és tanítását. Ennek hatására megfo-
galmazódott benne, hogy a gyermekeket
taníttatni és nevelni kell. El´́obb ipariskolát
szervezett, majd megalakította az els´́o
„kisdedóvót”, kés´́obb cselédiskolát is lét-
rehozott. Unokahúgával, Teleki Blankával

tevékenyen részt vett az els´́o magyar n´́o-
nevel´́o intézet létrehozásában. Ismert tény
családja kapcsolata Beethovennel. Az is
ismert tény, hogy a m´́uvészetek több ágá-
ban is tevékenykedett.

A kapcsolat tehát nyilvánvaló Teleki
Blankával, aki az est másik f´́oszerepl´́oje.
1806-tól 1862-ig élt. ´́O is jeleskedett a
m´́uvészetek különböz´́o ágaiban, de az utó-
kor nem els´́osorban ezért ´́orzi emlékét. Te-
leki Blanka is a n´́onevelést választotta hi-
vatásául: 1846-ban magyar tanítási nyelv´́u
leánynevel´́o intézetet nyitott Pesten. A
szabadságharc bukása után forradalmáro-
kat bújtatott, ezért több börtönt járt meg.
Amnesztiával szabadulása után nem tért
vissza Magyarországra. Franciaországban
a menekültek ügyét karolta fel.

A következ´́o el´́oadás április 7-én lesz.
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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´́ujtésre háztól el-
szállítással kerül sor. A tiszta állapotú
papír, m´́uanyag és fém italos dobozok az
erre a célra rendszeresített, díjmentes
zsákokban helyezhet´́ok el kéthetente a
hulladékgy´́ujt´́o edények (kukák) helye-
in. Zsákot a Zöld Híd szakemberei osz-
tanak ki, kihelyezett telt zsákok helyett
újat hagynak a helyszínen, illetve díj-
mentesen beszerezhet´́o Rétságon a Pa-
letta Trade (Sipos bolt) üzletben. Az el-
szállításra kéthetente kerül sor, az alábbi
id´́opontokban:

2020. március 12., 26. csütörtök
2020. április 9., 23., csütörtök

Figyelem!
A szelektív hulladékgy´́ujt´́o szigetekb´́ol
a jöv´́oben csak a József Attila utca (nap-
közi konyha udvar), illetve a Tölgyfa
utcai üzemel! Csak üvegpa-
lackok elhelyezése lehetsé-
ges! További információk a
www.zoldhid.hu  oldalon

Legyen a munkatársunk!
Tisztelt Olvasóink!
Újságunkat színesítend´́o azt szeretnénk,
ha minél többen vállalkoznának arra,
hogy kisebb-nagyobb írásaikkal jelent-
keznének a Hangadó hasábjain. A szer-
kesztés során egyetlen rendez´́oelvet tar-
tunk fontosnak, mégpedig azt, hogy az
írások Rétságról szóljanak, az itt él´́ok szá-
mára íródjanak. Lapzárta minden hónap
20-án. Ha tehát kedvet érez arra, hogy
egy-egy téma megírásával gazdagítsa a
Hangadó számait, ragadjon tollat!

 Legyen a munkatársunk!

Évértékel´́o értekezlet és szakmai konzultáció Rétságon 

Az elmúlt évi együttm´́uködést értékel-
ték a rend´́orök és a polgár´́orök.

Évértékel´́o értekezletet és szakmai
konzultációt tartottak a Rétsági Rend´́orka-
pitányság és az illetékességi területükön
m´́uköd´́o polgár´́or egyesületek munkatár-
sai a napokban. A megjelenteket Révész
Ákos József rend´́or ezredes, rend´́orségi ta-
nácsos, rend´́orkapitány köszöntötte, me-
lyet követ´́oen gratulált a Rétsági Polgár´́or
Egyesület vezet´́ojének a 2019. évben az
év polgár´́ore, valamint a Nógrádi Polgár´́or
Egyesület elnökének a 2019. év polgár´́or
egyesülete elismerésekhez.

Ezt követ´́oen Hajduk Hajnalka rend´́or

alezredes, a kapitányság rendészeti osz-
tályának vezet´́oje értékelte az elmúlt évi
együttm´́uködést és a közös feladatellátást.
Az értekezlet után egy szakmai fórum ke-
retében a rend´́orök el´́oadást tartottak a pol-
gár´́oröknek feladataikról, jogaikról, kötele-
zettségeikr´́ol, melynek során a résztvev´́ok
megvitathatták észrevételeiket és feltehették
ezzel kapcsolatos kérdéseiket is.

A megbeszélésen Révész Ákos József
rend´́or ezredes, valamint Hajduk Hajnalka
rend´́or alezredes is méltatta a rend´́orség és
a polgár´́orség közötti magas színvonalú és
példaérték´́u együttm´́uködést.

Nógrád Megyei Rend´́or-f´́okapitányság

Sport - RVSE mérk´́ozések - Tavaszi évad

Fogadó Id´́opont Vendég Helyszín
NÉZSA SE 03.08. 15:00 RÉTSÁG VSE Nézsa SE sportpálya
RÉTSÁG VSE 03.14. 15:00 ´́OSAGÁRD LK Rétság VSE sportpálya
LEGÉNDI SE 03.22. 15:00 RÉTSÁG VSE Legénd SE sportpálya
KSE BECSKE 03.28. 15:00 RÉTSÁG VSE Becske KSE sportpálya
RÉTSÁG VSE 04.04. 16:30 ERD ´́OKÜRT SK Rétság VSE sportpálya
PATAK SE 04.12. 16:30 RÉTSÁG VSE Patak SE sportpálya
RÉTSÁG VSE 04.18. 16:30 SZONDY SE HONT Rétság VSE sportpálya
KESZEGI SE 04.26. 16:30 RÉTSÁG VSE Keszeg SE sportpálya
RÉTSÁG VSE 05.02. 17:00 ÉRSEKVADKERT SE II Rétság VSE sportpálya
RÉTSÁG VSE 05.16. 17:00 TERESKE KSE Rétság VSE sportpálya
KÉTBODONY SE 05.24. 17:00 RÉTSÁG VSE Kétbodony SE sportpálya 
RÉTSÁG VSE 05.30. 17:00 ROMHÁNY SE Rétság VSE sportpálya
FELS ´́OPETÉNY SE 06.07. 17:00 RÉTSÁG VSE Fels´́opetény SE sportpálya
RÉTSÁG VSE 06.14. 17:00 IPOLYSZÖGI SE Rétság VSE sportpálya

Beiratkozás a könyvtárba
Könyvtárunk 2020-ban is sok új könyvvel
várja olvasóit. A beiratkozás díja idén sem
változott: 16 év alatti és 70 év feletti láto-
gatóink, érvényes pedagógus igazol-
vánnyal rendelkez´́ok díjmentesen, érvé-
nyes diákigazolvánnyal rendelkez´́ok 400
forintért, feln´́ottek 1000 forintért lehetnek
könyvtárunk tagjai.
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár

2651 Rétság, Rákóczi út 26., Pf. 24.
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