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A kihirdetett veszélyhelyzet miatt hosszú ideje
nem volt már városunkban közösségi rendez-
vény. A vírusveszély mérsékl´́odésével és a cen-
tenáriumra tekintettel a kormány lehet´́ové tette,
hogy - a védekezés szabályainak megtartásával
- megemlékezések legyenek.

Rétságon a Templomkertben gyülekeztek az
emlékez´́ok, ahol egy turulos kopjafa emelkedik
a trianoni tragédia mementójaként.

A Himnusz elhangzása után Kelemen Ágnes
köszöntötte a megjelenteket. László Attila a
székelyföldi származású el´́oadóm´́uvész az ese-
mény hangulatához ill´́o énekkel tette magaszto-
sabbá a múltidézést. ( ´́O egyébként a Csillag
születik 2011-es évadának egyik gy´́oztese.)
Majd Szájbely Zsolt szavalata következett.

Mez´́ofi Zoltán polgármester foglalta össze
tömören a történelmi tényeket. 1920. június 4-
én került aláírásra az a dokumentum, amelyet a

magyarok nem békeszerz´́odésként, hanem bé-
kediktátumként emlegetnek. Ezzel elcsatolásra
került az ország közel 2/3-a, olyan területek is,
ahol magyarok éltek. Beszédében elhangzott,
hogy sokszor, sokféleképpen indultak már moz-
galmak a határok visszaállítására, ami ma már
nem valós remény, de az Európai Unió - a bels´́o
határok átjárhatóságával - nagyon sokat vissza-
adott az összetartozó nemzetrészek együtt-
éléséhez.

Matus Laura és Kövi Flóra verses, zenés ösz-
szeállítása után, ismét László Attila következett.

Az önkormányzat nevében Mez´́ofi Zoltán
polgármester és Jávorka János alpolgármester
helyezte el a város koszorúját a kopjafánál, ´́oket
intézmények, társadalmi szervezetek, magán-
emberek virágai és f´́ohajtása követett.

A Székely Himnusz közös éneklése, és a
Szózat hangjai zárták a megemlékezést.
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Városházi tudósítások

A képvisel´́o-testület március 12-én so-
ronkívüli ülést tartott. Hét napirendi
pont került megtárgyalásra. A tanács-
kozást megel´́oz´́oen a kiadott iratokat a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
megtárgyalta. A testületi ülésen 7 f´́o
képvisel´́o jelen volt. A tanácskozást a
témák fontosságára tekintettel a Rétsá-
gi Televízió is közvetítette.

Els´́oként a Nógrád Megyei Kormány-
hivatal törvényességi felhívásai kerül-
tek megtárgyalásra. Egyrészt a
november 19-i ülésen történt
jogszabálysértést tették kifogás
tárgyává, és a négy igen szava-
zattal szabálytalanul elfogadott
rendeletmódosítás és határozat
visszavonására szólították fel a
képvisel´́o-testületet. A törvé-
nyességi kifogás lényege, hogy
a 2019. november 19-én megtartott
ülésen a Heged´́us Ferenc képvisel´́o ál-
tal benyújtott rendeletmódosítási in-
dítvány - amely az SzMSz módosítá-
sára irányult - szabálytalanul került el-
fogadásra. Tekintettel arra, hogy a nem
megfelel´́o  módon  összeállított  irat
el´́ozetesen nem került kiküldésre, va-
lamint, hogy azon nem szerepelt a
jegyz´́o törvényességi záradéka sem, a
benyújtás nem felelt meg a hatályos
jogszabályoknak.
A vitában többen hivatkoztak a jegyz´́o
felel´́osségére, egyrészt a benyújtott
anyag el´́ozetes elbírálását illet´́oen,
másrészt, hogy az ülésen is jeleznie
kellett volna a jogszabálysértést. Az
ülésen egyébként Dr. Szájbely Ern´́o
határozottan felhívta a képvisel´́ok fi-
gyelmét, hogy ilyen módon nem lehet
benyújtani és elfogadni egy rendelet
módosítását, mert az egyértelm´́uen
jogszabálysért´́o. 
A jogszabálysértés helyrehozatalára a
polgármester nyújtott be rendelet-ter-
vezetet, amelyet el´́ozetesen megtár-
gyalt a PVB is. Ez gyakorlatilag a már
megalakult bizottságokat tette be sza-
bályos módon az SzMSz-be.
Végül az így módosított SzMSz-t és a
törvényességi kifogásra tett intézkedést
a testület 7 igen szavazattal elfogadta.
A kormányhivatali törvényességi kifo-
gás másik pontja, hogy az önkormány-
zat jogsért´́o módon m´́uködik, mivel
nem történt meg az alpolgármester
megválasztása, ami kötelez´́o feladata a
képvisel´́o-testületnek. (Ennek megol-
dására a 6. napirendi pontban ismét
kísérletet tett a polgármester.)

Második napirendként Dr. Szájbely
Ern´́o beadványa szerepelt, melyben
2020. május 31-i határid´́ovel kéri a
fogorvosi munka elvégzésére az ön-
kormányzattal 2013-ban kötött megbí-
zási szerz´́odés közös megegyezéssel
történ´́o megszüntetését. Az el´́oterjesz-
tésben a szerz´́odés felbontásának in-
dokaként több ok is szerepel. Dr. Száj-
bely Ern´́o leírja, hogy egyrészt a fogá-
szatot és személyét az elmúlt öt év so-

rán olyan nyilvánosan és rend-
szeresen terjesztett, megalapo-
zatlan és hazug támadások ér-
ték Heged´́us Ferenc volt pol-
gármester részér´́ol, melyekb´́ol
mostanra már elege lett. Más-
részt a szakasszisztens bejelen-
tette, hogy nyugdíjba vonul,
felmentése miatt munkáját

csak 2020. május 31-ig látja el. A PVB
összefoglalóban Varga Dávid Géza el-
mondta, hogy a f´́oorvos úr éppen 50
éve végzi munkáját azonos munkahe-
lyen, és ez Rétságon példátlan. Köszö-
netet mondott az eddigi munkájáért. A
köszön´́o szavakhoz Heged´́us Ferenc is
csatlakozott. Jávorka János elmondta,
hogy ´́o nagyon sok éve ismeri a f´́oor-
vos urat, a munkáját mindig nagyon
precízen végezte, és ezen felül olyan
feladatokat is megoldott, melyek nem
tartoztak a munkakörébe. Az ´́o hatha-
tós közbenjárására került például Rét-
ságra a Ment´́oállomás és több orvosi
szakrendelés is, de képvisel´́oi munká-
jában is mindig a részleteket elemez-
ve, nagyon precízen viszonyult az
egyes el´́oterjesztésekhez és mindig a
város érdekében tevékenykedett. Nem
kis teljesítmény 50 évet sikeresen le-
dolgozni egy egészségügyi munkahe-
lyen, és ezért köszönetét fejezi ki. Me-
z´́ofi Zoltán polgármester úgy fogalma-
zott, hogy ambivalens érzései voltak,
amikor elolvasta a kérelmet. Orvos-
ként egy településen 50 évet ledolgoz-
ni már önmagában is félelmetes telje-
sítmény, és ez a munka önmagában is
egyfajta közéleti tevékenység. Mellet-
te még önkormányzati képvisel´́oség is
30 évig. Nem volt még erre példa Rét-
ságon. A fogorvosi szolgáltatás bizto-
sítása kötelez´́oen ellátandó feladat az
önkormányzat számára. Eddig nem
éreztük ennek a súlyát a vállunkon,
nem volt ellátatlanság az egészségügy
területén. Most bízik benne, hogy az
álláshelyeket miel´́obb sikerül betölte-
ni. Dr. Szájbely Ern´́o, mint el´́oterjesz-

t´́o, összefoglalta az elhangzottakat
megköszönte a méltatásokat és az el-
ismer´́o szavakat. A továbbiakban is
igyekszik a város érdekében dolgozni.
Bejelentette, hogy érintettség miatt az
els´́o határozati javaslatra nem szavaz.
Három szavazás történt. Az els´́o a
Megbízási szerz´́odés közös megegye-
zéssel történ´́o felmondásáról, amelyet
6 képvisel´́o elfogadott. A második a
fogorvosi állás miel´́obbi betöltéséhez
szükséges pályázat kiírásáról szólt,
amit eredménytelenség esetén ismétel-
ni szükséges. Ezt 7 képvisel´́o szavazta
meg. A harmadik döntés is 7 szava-
zattal került elfogadásra, amely a
szakasszisztensi és asszisztensi állá-
sok, valamint a takarítói állás meg-
szüntetésér´́ol szólt, egyúttal felhívta a
munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy
a szükséges munkáltatói intézkedése-
ket tegye meg.
Következ´́o napirend visszatér´́o témá-
hoz kapcsolódik. A piactér megköze-
líthet´́osége miatt egy villanyoszlop át-
helyezésér´́ol már döntött a testület.
Most a konkrét vállalkozói szerz´́odést
hagyták jóvá a képvisel´́ok 7 igen sza-
vazattal. A munkát az OMEXOM Kft.
végzi el.
A 2-es számú véd´́on´́oi körzetben dol-
gozó véd´́on´́o nyugdíjba vonulási szán-
dékát jelentette be. Az állás betöltéséig
a másik véd´́on´́o helyettesként látja el
a feladatot. 7 szavazattal döntött a tes-
tület az álláshely bérét illet´́o zárolás
feloldásáról, illetve az állás miel´́obbi
betöltése érdekében pályázat közzété-
telér´́ol.
Ötödik napirendként szabályzatok jó-
váhagyása szerepelt. A benyújtott do-
kumentumokat egyhangúlag elfogadta
a testület. Jogszabályi el´́oírások alap-
ján kötelez´́o szabályzatot alkotni 1.)
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ségr´́ol, a vagyonnyilatkozattal kapcso-
latos eljárási rendr´́ol; 2.) Integrált koc-
kázatkezelésr´́ol 3.) Integrált kockázat-
kezelés eljárásrendjér´́ol. Ezek a doku-
mentumok hatályba léptek.
Hatodikként alpogármester választási
napirend került sorra. Mez´́ofi Zoltán
polgármester ezennel Dr. Szájbely Er-
n´́ot javasolta. A titkos szavazás ered-
ményeként 3 igen szavazat mellett 4
nem cédula szerepelt az urnában, így
alpolgármestere ezúttal sem lett a vá-
rosnak.
Hetedikként a koronavírus járvánnyal
kapcsolatos intézkedésr´́ol szólt  egy
el´́oterjesztés. Konkrétan a könyvtár
bezárásáról és a m´́uvel´́odési mözpont
rendezvényeinek szüneteltetésér´́ol, a
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kiscsoportos formák kivételével. (Ké-
s´́obbi döntés ezen is változtatott.) A
vitában több azóta már ismert véle-
mény elhangzott a megel´́ozés fontos-
ságáról, a szabályok betartásáról. El-
hangzott, hogy a képvisel´́o-testület
bármikor tud döntést hozni, ezért helyi
operatív törzs létrehozására nincs
szükség. E két pontot tartalmazó dön-
tést 7 f´́o szavazta meg. 

Március 14-én soronkívüli képvisel´́o-
testületi ülésre került sor, amelyen az
id´́oközben kihirdetett veszélyhelyzettel
kapcsolatban szükséges helyi döntések
kerültek megtárgyalásra. Az ülésen 6 f´́o
vett részt. Megel´́oz´́oen a PVB is tárgyal-
ta a benyújtott indítványt.

A 6 szavazattal meghozott határozat 5
konkrét intézkedést tartalmaz a koro-
navírus fert´́ozés megel´́ozésével kap-
csolatban. A határozat, és egyéb intéz-
kedések olvashatók a Hangadó id´́o-
közben megjelent “Koronavírus kü-
lönszámában”.

A veszélyhelyzet kihirdetésével rendkí-
vüli jogalkotási szabályok léptek életbe.
A Katasztrófavédelemr´́ol szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében
foglaltak szerint a polgármester egysze-
mélyben döntést hozhat a védekezés
eredményességének biztosítása, illetve a
város m´́uköd´́oképessége érdekében. Me-
z´́ofi Zoltán polgármester ezzel a jogával
aképpen élt, hogy minden egyes határo-
zat kihirdetése el´́ott elektronikus úton
kért véleményt a képvisel´́okt´́ol. 

Lapzártáig 142 határozat született,
ezek között több hatósági döntés, illetve a
Szociális Bizottsághoz benyújtott támoga-
tási kérelmek elbírálása. Ezek nem nyilvá-
nosak, de a többi döntés elérhet´́o a ret-
sag.hu városi honlapon, az önkormányzati
rendeletek oldalán. Ezekb´́ol a fontosabba-
kat kiválasztva itt is ismertetjük:

Az els´́o határozatok a testület korábbi
döntéseinek meger´́osítése és végrehaj-
tásának elrendelése a veszélyhelyzet
id´́oszaka alatt is.
12-es határozat a Balassagyarmati kór-
ház támogatásáról dönt az Egészséges
Palócország Alapítványon keresztül. A
város 1.000.000 forinttal támogatja az
alapítványt, szerz´́odés szerinti elszá-
molási kötelezettséggel. Az elektroni-
kus véleménykérésre 6 képvisel´́o igen
javaslata mellett 1 f´́o nem válaszolt.
13. határozat az Orgona köz vízelve-
zetésére beérkezett tervez´́oi árajánla-
tok közül Espár Zsolt egyéni vállalko-
zó, tervez´́o ajánlatát fogadta el és a
szerz´́odést a polgármester aláírta. El´́o-
zetes véleménykéréskor 6 f´́o támogat-
ta 1 képvisel´́o nem adott választ.

14. határozat alapján Polgári János rét-
sági lakos kérelme alapján hozzájárult,
hogy nevezett részére egy év id´́otar-
tamra haszonbérbe legyen adva a Rét-
ság 084/22 hrsz-ú, szántó besorolási
ágú 42.079 m2-es terület 3,50 Ft/m2/év
bérleti díj ellenében. 6 igenl´́o véle-
mény mellett egy f´́o nem válaszolt.
15. határozat A szociális ellátások
rendjér´́ol szóló 6/2019. (IV. 02.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról
szól A módosítás a következ´́oket tar-
talmazza: A születési települési támo-
gatás összege 100.000 Ft. Az emelt
összeg´́u születési támogatásra azok is
jogosultak, akik 2020-ban a rendelet
hatálybalépése el´́ott szereztek jogo-
sultságot a támogatásra, azaz 2020. ja-
nuár 1. naptól kell az új támogatási
összeget alkalmazni. Az el´́ozetes kon-
zultáción 6 f´́o támogatta, 1 nem vála-
szolt.
18. határozat: “Szunyogh Pálné, rétsá-
gi lakos részére 2020. január 1. naptól
2020. december 31. napig bérbe adom
a 703 hrsz-ú területb´́ol a telekkel
szomszédos 150 m2-es területet. A
bérleti díjat a hatályos képvisel´́o-testü-
leti határozat alapján 23,20 Ft/m2/év
összegben állapítom meg.”
19-es határozattal a polgármester elfo-
gadta az Önkéntes T´́uzoltó Egyesület
el´́oz´́o évi beszámolóját, a 23-as hatá-
rozatban pedig megállapításra került
az egyesület támogatása. Konkrétan
meghatározott feladatokra szerz´́odés
alapján 1.300.000 Ft.
A 38-as határozatban az egyesület
hozzájárulást kapott, hogy a 2019. évi
támogatásában bels´́o átcsoportosítást
eszközöljön.
20-as számú határozatban átcsoporto-
sítást hajtott végre a polgármester a
költségvetési rendeleten. A COVID-19
védekezéshez rendelt összegeket a tar-
talékból biztosította, illetve  a szociá-
lis feladaton zárolt összeget feloldotta.
Az el´́ozetes véleményezésnél 7 képvi-
sel´́o egyetértett a döntéssel.
A 21-es határozatban a Zöld város
program kivitelezésére érkezett aján-
latokról született döntés. A beérkezett
ajánlatokat el´́ozetesen a Közbeszerzé-
si szakért´́o és a Bírálóbizottság véle-
ményezte. Az ajánlatkérés eredmé-
nyes volt. Mindhárom célterületre ki-
jelölésre került a pályázati kiírásnak
megfelel´́o, legjobb ár/érték arányú je-
lentkez´́o. Az el´́ozetes elektronikus
egyeztetésen 5 képvisel´́o egyetértett a
rangsorral, és a kiválasztott kivitele-
z´́okkel, 2 nem küldött véleményt. Ko-
rábbi anyagokban már közzétételre

került, hogy 3 akcióterületre lett bont-
va a város megújításának ez a feladata.
A Piac megvalósítására legjobb aján-
latot a Rit-Rock Kft. (Budapest) adta,
parkolók és járdák építésére a Green-
Goes Kft. (Érd) ajánlata volt a legked-
vez´́obb. Városi zöldterületek fejleszté-
se az érvényes pályázók közül ugyan-
csak a Green-Goes Kft. kivitelezésé-
ben valósul meg. A döntésben szere-
pel, hogy a közbeszerzési szakért´́o vé-
gezze el a következ´́o eljárási cselek-
ményeket (értesítés, szerz´́odéskötés
el´́okészítése, stb.)
22-es határozatban a bölcs´́ode pályá-
zat megvalósításával kapcsolatban
született több fontos döntés. A legfon-
tosabb a projektmenedzser és a m´́usza-
ki ellen´́ori feladatra, illetve a nyilvá-
nosság tájékoztatására történ´́o ajánlat-
kérés. El´́ozetes egyeztetésen a döntést
6 képvisel´́o támogatta. További dönté-
sek az ajánlatok beérkezését követ´́oen
kerülnek sorra.
24-es határozatban a “Magyar Falu
Program” keretében elnyert támoga-
tásból az óvodaudvar megújítási mun-
káihoz a projektmenedzseri feladatok
ellátásával a Nyugat- Nógrád Térség-
fejleszt´́o Nonprofit Kft. lett megbízva,
6 képvisel´́o támogató visszajelzésével.
25-ös határozat a Polgár´́or Egyesület
támogatási kérelmét bírálta el, és az
el´́oz´́o évek gyakorlatának megfelel´́o-
en, konkrétan felsorolt feladatokra
600.000 Ft támogatást állapított meg,
7 képvisel´́o igenl´́o visszajelzésével.
Egyben aláírásra került az err´́ol szóló
megállapodás. Az összeg felhasználá-
sában 300.000 Ft a kamerarendszer
b´́ovítésére van el´́oírányozva.
39-es határozat a Városi M´́uvel´́odési
Központ és Könyvtár igazgatói pályázat
elbírálásához jelölt ki szakért´́ot, 6 kép-
visel´́o támogatásával.
40-es határozat a Városi M´́uvel´́odési
Központ és Könyvtár igazgatói állásá-
ra érkezett pályázatok elbírálását tar-
talmazza. A beérkezett két pályázat kö-
zül Simon Kataliné került elfogadásra,
Így 2020. június 1-jét´́ol Simon Katalin
lett a Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár új igazgatója. M´́uvészeti ve-
zet´́o közalkalmazotti munkaköre mellett
az igazgatói megbízatás a pályázati ki-
írásnak megfelel´́oen három évre szól. A
határozat tartalmazza, hogy a polgár-
mester tegye meg a szükséges munkál-
tatói intézkedéseket. A döntést hét kép-
visel´́oi javaslat támogatta.
41-es határozat a nyugdíjba vonulás
miatt megüresedett véd´́on´́oi álláshely-
re hirdetett pályázat elbírálását tartal-
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mazza. A beérkezett jelentkezések kö-
zül a polgármester a 2-es. számú Vé-
d´́on´́oi Szolgálat véd´́on´́oi munkakör
betöltésére Diósi Tamásné pályázatát
fogadta el, és 2020. június 15-t´́ol kine-
vezte a feladatra, a pályázati kiírás
szerinti 3 hónap próbaid´́o kikötésével.
A döntést 7 képvisel´́o igenl´́o visszajel-
zése támogatta.
63-as határozat az EBM TRADE Kft-
vel megkötött szerz´́odés mellékletét
módosította, március 1-i hatállyal. A
módosítás a napközi konyha nyers-
anyagnormáit érinti, és részben a fize-
tend´́o díjakat tartalmazza. 5 képvisel´́o
igen véleménye mellett 2 f´́o nem vála-
szolt a megkeresésre.
64-es határozat szintén a Bölcs´́ode-pá-
lyázat el´́okészítésével kapcsolatos. Ez
a döntés megbízta Márkus Pál közbe-
szerzési szakért´́ot a közbeszerzési el-
járás lefolytatásával. Ezzel 7 képvisel´́o
egyetértett.
65. A Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzattal megkötött megállapodás
került módosításra a jogszabályi el´́oí-
rásoknak megfelel´́oen, mellyel 6 kép-
visel´́o egyetértett, 1 nem adott választ.
66. határozat szerint a Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzattal kötött megálla-
podást a nemzetiségi önkormányzat
átszervezését követ´́oen el kell végezni.
Ezzel 6 képvisel´́o értett egyet, 1 f´́o
nem válaszolt.
67. A Magyar Falu Program pályázatra
a meglév´́o tervek és költségbecslés
alapján a Templom utca felújítására
nyújt be pályázatot az önkormányzat.
Ehhez 5 képvisel´́o adott igenl´́o vá-
laszt, 2 f´́o nem válaszolt.
68-as határozat szerint a benyújtott és
átdolgozott Szervezeti és M´́uködési
Szabályzatot a polgármester nem lép-
tette hatályba. A döntés összefügg az
alpolgármesteri megbízás betöltetlen-
ségével is. A benyújtott dokumentum-
hoz az el´́ozetes véleményezésnél a kö-
vetkez´́o válaszok érkeztek: 3 igen, 3
tartózkodás, 1 f´́o nem adott véleményt.
Így a korábban érvényes SZMSZ el´́o-
írásai az irányadók. A határozat tartal-
mazza, hogy az alpolgármesteri tiszt-
ség betöltésér´́ol a 2019. október óta
fennálló törvénysértés megszüntetésé-
r´́ol másik határozatban intézkedik a
polgármester.
69-es határozat szerint a rendkívüli
jogrendben rögzített felhatalmazás
alapján, a törvénysért´́o állapot meg-
szüntetése és a polgármester veszély-
helyzet miatti helyettesíthet´́osége ér-
dekében Mez´́ofi Zoltán alpolgármes-
ternek megbízta Jávorka János képvi-

sel´́ot, egyben megállapította a tör-
vényben rögzített díjazását. Az alpol-
gármester letette az esküt.
70-es határozat a könyvtári szolgálta-
tások biztosításáról rendelkezik a ve-
szélyhelyzet enyhülésével összefüg-
gésben. A Városi M´́uvel´́odési Központ
és Könyvtár intézmény köteles  május
12. naptól biztosítani a házhoz men´́o
könyvtári szolgáltatást. Az olvasóktól
visszahozott könyveket három napig
elkülönítetten kell tárolni. A várakozá-
si id´́o letelte után lehet ismételten köl-
csönözni a visszahozott könyveket. Eh-
hez a döntéshez az el´́ozetes egyeztetés-
nél 6 képvisel´́o válaszolt igennel. (Rész-
letes tájékoztató a Kalauz rovatban)
71-es határozatban a polgármester en-
gedélyezi a veszélyhelyzet miatti in-
tézménybezárást követ´́o teljes vissza-
nyitás napjától az óvodatitkári munka-
kör heti 20 óráról heti 40 órás jogvi-
szonyra emelését, melynek 142.000
Ft/hó többletköltségét a költségvetés
pótel´́oirányzatának terhére biztosítja.
A döntéshez 4 képvisel´́o igennel vála-
szolt 3 nem jelzett vissza.
72-es határozatban a bölcs´́ode pályázat
végrehajtása érdekében a m´́uszaki ellen´́o-
ri tevékenységre érkezett árajánlatok kö-
zül a Quadrát Épít´́oipari és Kereskedelmi
Kft. árajánlatát fogadta el a polgármester,
egyben a vonatkozó szerz´́odést aláírta.
Ezt a döntést 7 képvisel´́o támogatta.
73. Ugyancsak a bölcs´́ode pályázat
végrehajtása érdekében a nyilvános-
ság biztosítása tevékenységre érkezett
árajánlatok közül az Ipolyvölgyi Tele-
víziósok Egyesületét bízta meg a fel-
adattal a polgármester, 7 képvisel´́o
igenl´́o visszajelzésével.
74-es határozat ugyancsak a Zöld vá-
ros program megvalósításával kapcso-
latos. A Quadrát Épít´́oipari és Keres-
kedelmi Korlátolt Felel´́osség´́u Társa-
sággal a Zöld város m´́uszaki ellen´́ori
feladataira szóló, a határozat mellékle-
tét képez´́o megbízási szerz´́odést a pol-
gármester aláírta. A döntést 6 képvise-
l´́o támogatta.
75-ös határozatban a polgármester
2020. május 18-tól a játszótereket
megnyitja. Az újranyitott játszótere-
ken az egészségügyi szabályok betar-
tása kötelez´́o.
76-os határozattal a polgármester elfo-
gadta a Kistérségi Járóbeteg Szakellá-
tó 2019. évi m´́uködésér´́ol szóló szak-
mai beszámolót és tájékoztatót, vala-
mint a Nonprofit Kft. 2019. évi mér-
legbeszámolóját. Ezt a döntést 6 kép-
visel´́o igennel támogatta, 1 nem vála-
szolt.

77-es határozat elfogadja a Városüze-
meltetési Csoport 2019. évi beszámo-
lóját az elvégzett munkákról. A doku-
mentum elfogadását 6 képvisel´́o támo-
gatta.
78-as határozat elfogadta a Rétsági
Polgármesteri Hivatal 2019. évi beszá-
molóját, A határozat egyben tartalmaz-
za azt a felhívást, hogy a hivatal feladat
és hatáskörébe tartozó feladatokat to-
vábbra is szabályszer´́uen és határid´́ore,
a megszokott magas színvonalon végez-
zék el, továbbra is biztosítsák az udvari-
as, szakszer´́u és gyors ügyintézést. Ezt a
döntést is 6 képvisel´́o támogatta.
79-es határozatban a polgármester a
benyújtott dokumentum alapján a kö-
vetelések állományáról szóló 2020.
május havi tájékoztatót elfogadta, 6
képvisel´́oi támogatással.
80-as határozatban elfogadásra került
a közérdek´́u adatok megjelentetésér´́ol
készített beszámoló, amely elfogadá-
sát 7 képvisel´́o támogatta.
81-es határozat a GDPR bevezetésével
kapcsolatos intézkedéseket tartalmaz-
za, amelyet 4 képvisel´́o támogatott, 3
f´́o nem válaszolt a megkeresésre.
82-es határozat a volt laktanya haszno-
sítási irányelveit tartalmazza az aláb-
biak szerint

— nem támogatott hasznosítási cél a
munkásszálló építése, 

— nem támogatott a kialakult ingatlan
(helyrajzi szám) egy részére benyúj-
tott kérelem,

— a már kialakított, önálló helyrajzi
számmal rendelkez´́o ingatlanok to-
vább nem oszthatók. Ezt a döntést 6
képvisel´́o támogatólag igazolta vissza,
1 nem válaszolt.
142-es határozat a Zöld város program
kivitelezésére kit´́uzött közbeszerzési
eljárás eredményét véglegesítette.
Egyben felkérte Márkus Pál közbe-
szerzési szakért´́ot, hogy a döntésnek
megfelel´́o tájékoztatásokat és eljárási
cselekményeket a min´́oségtanúsítás
beszerzése érdekében megtegye.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2020. JÚNIUS - JÚLIUS

Mez´́ofi Zoltán polgármester minden hó-
nap második hétf´́ojén. júniusban 8-án,
júliusban 13-án 13.00-17.00 óráig

Jávorka János alpolgármester minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00.
Júniusban 24-én, Júliusban 29-én

Jámbor Lajos jegyz´́o: minden hétf´́on
14.00-17.00 óráig. Júniusban 8., 15., 22.,
29.  Júliusban  6., 13., 20., 27.
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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. március 12-i
ülés videófelvétele megte-
kinthet´́o a következ´́o Youtu-
be címen:
https://youtu.be/YtkoMPUAoP4

A veszélyhelyzetben kapott felhatal-
mazás alatt hozott polgármesteri döntések
elérhet´́ok a www.retsag.hu honlapon, az
Önkormányzat/rendeletek menüpontban.

Tájékoztat a polgármester

Tisztelt Rétsági Polgárok!
A legfonto-

sabbal kezdem:
köszönöm a vá-
ros lakóinak a fe-
gyelmezett maga-
tartását a koro-
navírus járvány
idején! Köszö-
nöm mindazok-
nak, akik önkén-
tesként részt vet-

tek az ellátásban, és azoknak is akik
részt vettek a lakosság kereskedelmi,
szolgáltatási területen történt ellátás-
ban. A járvány, a kijárási tilalom idején
egyetlen önkormányzati intézmény dol-
gozott intenzíven, nehezített körülmé-
nyek között, az pedig a Rétsági Polgár-
mesteri Hivatal. Külön köszönöm mun-
katársaim megfeszített tempójú mun-
káját. 

Az élet városunkban is lassan a meg-
szokott ütemben helyreáll. Kinyitott az
óvoda, személyesen is fogad ügyfeleket a
Polgármesteri Hivatal. A könyvtár m´́uköd-
teti a házhoz men´́o könyvtári szolgáltatást.
Információim szerint biztosított az iskolá-
ban a gyermekfelügyelet. Fert´́ozött vagy
karanténos személy városunkban nincs. 

A Képvisel´́o-testület a kijárási tilalom
alatt is m´́uködött. Néhány gondolatban
összefoglalom a legfontosabb döntéseket:
— a Zöld város pályázat közbeszerzési el-

járása lezajlott, most a min´́oség-ellen´́or-
zés folyik. Reményeim szerint hamaro-
san aláírhatóvá válnak a kivitelezési
szerz´́odések és kezd´́odhet a munka.

— A Magyar Falu Program keretében két
pályázat benyújtása megtörtént: a
Templom út felújítása és a Kossuth ut-
cai járda felújítása a projektcél.

— A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár új igazgatója Simon Katalin.

— A II. számú véd´́on´́oi szolgálat új véd´́o-
n´́oje Diósi Tamásné. Megjegyzem hi-
ányszakma a véd´́on´́o, külön szerencse,
hogy az els´́o pályázat eredményesen
zárulhatott.

— Értékbecsléseket rendeltünk meg egy
laktanyai épületre, melyekre vételi
szándék került benyújtásra, valamint
egy építési telekre.

— Megkezdtük a bölcs´́odepályázat meg-
valósításának el´́okészítését. Árajánlat
kérésekre és szerz´́odéskötésekre került
sor a szoltáltatások tekintetében. Vár-
juk a kiviteli terveket.

— A megbízott tervez´́o készíti az Orgona
köz vízelvezetési terveit.

— Árajánlat kérésnél tartunk az óvoda vi-
zesblokkjának felújítására.

Az Északi buszmegálló forgalomba he-
lyezése kapcsán a koronavírus járvány mi-
atti nehézségeken túl számos problémába
ütköztem. Legnagyobb probléma, hogy a
beruházás egy része állami területet is
érintett, emiatt meg kell kezdeni az egyez-
tetést a felújított terület használati jogának
rendezésér´́ol. Ezt már a beruházás meg-
kezdésekor tisztázni kellett volna. A for-
galomba helyezéshez hiányzó dokumen-
tumokat, mint megvalósulási tervek, kar-
bantartási kézikönyvek stb. beszereztem.
Id´́oközben kinevezett Jávorka János al-
polgármester úrral igyekszünk mindent
megtenni, de a több éves restanciák pótlá-
sa hónapokba telhet. Megjegyzem, nem
vagyok elégedett a kivitelezéssel sem, a
garanciális jogokkal mindenképp élni kí-
vánok. 

Jelenleg június 1. naptól Rétságon
nem megoldott a fogászati ellátás, nincs
fogorvosunk. Igyekszem a fogászati ellá-
tásra megoldást találni, jelenleg legalább
helyettesítés szinten. Tekintettel arra,
hogy Nógrád megyében 27 ellátatlan (üres)
fogászati körzet van, ez igen nehéz feladat.
Az els´́o hirdetményünk a feladatellátásra
eredménytelen volt, de nem adom fel. 

Felhívom a figyelmet arra, hogy je-
lenleg családi rendezvény, temetés és la-
kodalom tartható zárt térben maximum
200 f´́o jelenlétében. Egyéb csoportos ren-
dezvény zárt térben nem tarható.  A 65 év
felettiek/alattiak bevásárlási id´́osávját
nem a helyi önkormányzat szabályozza,
hanem kormányzati intézkedések. A jár-
vány “lecseng´́o” szakaszban van, de még
nem múlt el. Továbbra is kérem,  hogy az
egészségügyi szabályokat tartsuk be. Ele-
gend´́o egy fert´́ozött... ne gondoljuk, hogy
velünk ez nem történhet meg!

Kérem, vigyázzunk egymásra. Jó
egészséget kívánok a város valamennyi
lakójának. 

Mez´́ofi Zoltán 
polgármester

Önkéntes segítö munka közben

Képvisel´́o-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkaterv szerinti követ-
kez´́o ülését augusztus 25-én, kedd 16.00
órakor tartja. PVB ülés id´́opontja: au-
gusztus 18. kedd 16.00 óra) El´́oterjeszté-
sek benyújtásának határideje: augusztus
14. péntek 12.00 óra.

Tervezett napirendek: 1) 2020. évi
költségvetés módosítása El ´́oterjeszt´́o:
Mez´́ofi Zoltán polgármester. 2) Beszá-
moló az Önkormányzat 2020. évi költ-
ségvetés féléves teljesítésér´́ol. El´́oter-
jeszt´́o: Mez´́ofi Zoltán polgármester. 3)
Beszámoló a bels´́o ellen´́or 2020. I. fél-
évi munkájáról. El ´́oterjeszt´́o: Mez´́ofi
Zoltán polgármester. 4) Beszámoló a he-
lyi adók és egyéb pénzügyi követelések
állományáról, behajtásuk helyzetér´́ol.
El´́oterjeszt´́o: Mez´́ofi Zoltán polgármes-
ter. 5) Beszámoló a Napközi Otthonos
Óvoda m´́uködésér´́ol. El´́oterjeszt´́o: Vinczé-
né Szunyogh Judit óvodavezet´́o. 6) Be-
számoló a testület lejárt határidej ´́u hatá-
rozatainak végrehajtásáról és az átruhá-
zott hatáskörben hozott döntésekr´́ol va-
lamint a két testületi ülés közötti id´́o-
szakban az önkormányzat érdekében
végzett munkáról. El´́oterjeszt´́o: Mez´́ofi
Zoltán polgármester.

A teljes napirend elérhet´́o lesz a
www.retsag.hu honlapon az Önkormány-
zat menüpont alatt. Amennyiben fontos
döntések meghozatalára munkatervben
nem tervezett soronkívüli ülés kerül
összehívásra, az id´́opont és a napirendek
ugyancsak a városi honlapon lesznek el-
érhet´́ok.
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Új jegyz´́o Rétságon
Mez´́ofi Zoltán polgármester a meghirde-
tett pályázatra jelentkez´́ok közül, jogsza-
bályban számára biztosított munkáltatói
jogkörében kiválasztotta, és megbízta a
város új jegyz´́ojét, aki június 1-jét´́ol látja
el a városban feladatát. 

A jegyz´́o Jámbor Lajos
Bemutatásaként néhány adat. 1963-

ban született, Békés megyéb´́ol származik.
Els´́o végzettségét a Budapesti M´́uszaki
Egyetemen szerezte, majd elvégezte az
Államigazgatási F´́oiskolát, itt 1995-ben
kapott diplomát. 1996 óta dolgozik jegy-
z´́oként. Két településen látta el ezt a fel-
adatot hosszabb ideig. El´́obb a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei Kuncsorba község-
ben, majd a Pest megyei Szadán. Össze-
sen 20 éves vezet´́oi gyakorlatot szerezve
a közigazgatás területén. Magánéletér´́ol
annyit tudhattunk meg, hogy Szadán él
feleségével, 3 leánygyermeke van. Jelen-
leg bejár Rétságra, ami nem okoz gondot.

A szerkeszt´́oség nevében kívánunk
jegyz´́o úrnak együttm´́uködésen alapuló jó
munkát, kitartást, és sikeres rétsági tevé-
kenységet.

Ebek összevezetéses
 veszettség elleni véd´́ooltása
Az oltás ideje: 2020.06.13. 9.30 órától
11 óráig. A pótoltás ideje: 2020.06.20.
9 órától 10.30 óráig. Helyszín: Lomen
M´́uszaki Áruház el´́otti kisparkoló

Minden eb oltása 3 hónapos kortól
kötelez´́o veszettség ellen!

A véd´́ooltás díja: 4.000 Ft, amely
tartalmazza a féreghajtó tabletták árát
is. Szükség esetén a 164/2008 FVM
rendeletnek megfelel´́o új típusú oltási
könyv ára 500 Ft, mikrochip 3.500 Ft.

Kérhet´́o e napon a tartási helyen tör-
tén´́o eboltás is 500 Ft felár ellenében a
következ´́o telefonszámon: 

06-20/915-1207
Dr. Görgey János

 állatorvos

Újra indulnak a szakrendelések!
Tisztelt Betegek!

A rendel´́oben minden szakrendelésre
el´́ojegyzés szükséges, melyet a 06-35-550-
570 vagy a 06-35-550-585 telefonszámo-
kon kérhetnek naponta 8-15 óra között.

A beutalóköteles rendelésekre tovább-
ra is csak beutalóval fogadjuk a betegeket.

A rendel´́o bejáratánál minden páciens-
nél lázmérés, valamint kérd´́oív kitöltése
kötelez´́o. A rendel´́o épületébe továbbra is
csak szájmaszkban léphetnek be, valamint
kötelez´́o a kézfert´́otlenítés. Szájmaszkot
kérjük hozzanak magukkal.

Kérjük pontosan tartsák be a megadott
id´́opontokat, különösen a telefonos, skype
vagy messengeren történ´́o konzultációkat.

Messenger (facebook): Rétsági Járó-
beteg Szakellátó

Skype: Rétsági Járóbeteg Szakellátó 
Jelenleg nem elérhet´́o szakrendelések:
— Fül-orr-gége
— Carotis ultrahang

A területi ellátási kötelezettség alá tar-
tozó települések: Alsópetény, Bánk, Ber-
kenye, Borsosberény, Diósjen´́o, Fels´́ope-
tény, Horpács, Keszeg, Kétbodony, Kise-
cset, Legénd, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád,
Nógrádsáp, N´́otincs, ´́Osagárd, Pusztaber-
ki, Rétság, Romhány, Szátok, Szendehely,
Szente, Tereske, Tolmács

Ezen településeken kívüli lakókat kér-
jük, ne terheljék telefonhívással rend-
szerünket.

Megértésüket köszönjük!
Köszönjük, hogy együttm´́uködnek ve-

lünk. Vigyázzunk egymásra!

Maszkok az önkormányzattól
Március elején már érkeztek hírek, hogy a
más országokban már súlyos helyzeteket,
tragédiákat okozó koronavírus járvány
nem kerüli el Európát, de Magyrországot
sem. 11-én kihirdetésre került a kormány
rendelete a veszélyhelyzetr´́ol, és a legkü-
lönfélébb csatornákon indult a védekezés
lehetséges módjairól tájékoztatás.

A védekezés sarkalatos elemei, hogy
aki teheti maradjon otthon. Aki nem, vé-
dekezzen. Fert´́otlenít´́oszeres kézmosás,
arcmaszk, stb. Igen ám, de az üzletekben,
gyógyszertárakban pillanatok alatt elfogy-
tak ezen fontos kellékek, ahol interneten
lehet rendelni, horror árakkal találkozunk.

Az ellátási gondokat látva az önkor-
mányzat megszervezte, hogy miel´́obb
mindenkihez eljussanak megfelel´́o masz-
kok. A város megrendelésére a speciális
alapanyagból készül´́o maszkok el´́oállítá-
sa, varrása megkezd´́odött a rétsági Interfa
Bútoripari Kft. (volt Spektíva) üzemében.
7000 db-ot vásárolt az önkormányzat.
Ezen felül önkéntesek is varrtak. A polgár-

mester magánfelajánlásból is kapott 500
darabot.

Minden rétsági lakos 2 darabot kapott
térítésmentesen. Ezen felül a hivatal kise-
gítette az olyan közfeladatot ellátókat,
akik nem jutottak elegend´́o maszkhoz. Ki-
segítették az orvosi ügyeletet, jutott a já-
róbetegellátóba és a rend´́orségre is. (Ezen
intézmények rendeltek maguknak, de nem
minden esetben érkezett meg a szállít-
mány id´́ore.)

A Polgármesteri Hivatal dolgozói ké-
szítették el´́o a szállítást (boríték írás, cso-
magolás), önkéntesek és a felszabadult
humáner´́oforrásunk (bezárt intézmények
dolgozói) hordták ki. Közel 6000 db ment
ki a rétsági lakcímmel rendelkez´́o lakos-
ságnak, és az ideglenesen bejelentkez´́ok is
kapnak. Április 1-jéig befejez´́odött a ki-
szállítás.

Minden borítékban volt egy tájékoz-
tató levél, felhívják a figyelmet az els´́o
használat el´́otti fert´́otlenítésre. A maszkok
moshatók, fert´́otleníthet´́ok, így többször
felhasználhatók. Persze az újrafelhaszná-
lásnál feltétlenül be kell tartani a mosás és
vasalás szabályait. 

Az van még benne a levélben, hogy az
önkormányzatnak fontos a lakosság
egészségének meg´́orzése. Ezért is válasz-
tották ezt a módot, hogy a kereskedelmi
és intézményi ellátás hiányosságaira fi-
gyelemmel miel´́obb mindenki rendelkez-
zen ezzel a fontos védekezési eszközzel.
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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.

Fogászat

EMMI utasítás végrehajtása alapján,
illetve személyi változások miatt bi-
zonytalan ideig Rétságon a fogászati
rendelés szünetel! 

Sürg´́os esetben helyettesítés Nagyoro-
sziban az alábbiak szerint: 

Hétf´́o- péntek: 8 - 10 
A veszélyhelyzet miatt kizárólag sürg´́os-
ségi esetek ellátása történhet a fogorvosi
rendeléseken.

Köszönetnyilvántás
Köszönettel fogadtuk a TREDEGAR
FILM PRODUCTS KFT. által eljuttatott
500 db arcmaszkot, melyet a Rétsági Kis-
térségi Egészségfejlesz´́o Központ dolgo-
zóinak adományoztak a térségben végzett
elkötelezett munkájuk elismeréseként és a
koronavírusjárvány elleni védekezés érde-
kében. Munkatársaink nevében készön-
jük, hogy nagylelk´́u felajánlásukkal hoz-
zájárulnak az akadálytalan és biztonságos
betegellátás folytatásához.

Mez´́ofi Zoltán polgármester

Új rend´́orkapitány 
Rétságon

Dr. Somssich Gabriella rend´́or dandártábornok,
rend´́orségi f´́otanácsos, a Nógrád Megyei Rend´́or-
f´́okapitányság vezet´́oje 2020. április 1-jei ha-
tállyal eredeti szolgálati beosztása ellátása alól
mentesítette és a Rétsági Rend´́orkapitányság ve-
zetésével megbízta Tánczos Miklós rend´́or ezre-
des, rend´́orségi f´́otanácsost.

El´́odje, Révész Ákos József rend´́or ezredes,
rend´́orségi tanácsos a Pest Megyei Rend´́or-f´́oka-
pitányság állományában folytatja munkáját. 

               police.hu

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!

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!

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.)

Melanóma sz´́urés

Kedves Rétságiak!
Rétság Város Önkormányzata, b´́or-

gyógyász szakorvossal kötött megállapo-
dás alapján, térítésmentesen biztosítja a
rétsági lakosok számára, b´́ordaganatok
sz´́urését és az ezzel kapcsolatos szakorvo-
si feladatok ellátását a Rétsági Kistérségi
Egészségfejleszt´́o Központ Nonprofit Kft.
által, a Rétság, Laktanya út 5. szám alatti
rendel´́oben, havonta egy alkalommal.

Legközelebb júliusban, egy pénteki
napon lesz sz´́urés 13.30 - 16.30-ig. Id´́o-
pontot lehet kérni a recepción személye-
sen, vagy a 35-550-570 telefonon. Éljenek
a lehet´́oséggel! A sz´́urés a rétsági lako-
sok számára ingyenes. 
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Rétsági kalauz

Programajánló
Június 4. csütörtök, 10.00 órakor 

Rétságon a Templomkertben 
A Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából
Megemlékezés és koszorúzás 
Beszédet mond Mez´́ofi Zoltán, 
Rétság város polgármestere
Közrem´́uködnek: László Attila el´́oadó-
m´́uvész, Matus Laura, Kövi Flóra,
Szájbely Zsolt 

Június 17, szerda 14.30-18.30
Rétságon az általános iskolában
Véradás lesz
Kérjük a véradókat, vegyenek részt a
véradáson! Különösen várják a szer-
vez´́ok a 18 éven felüli fiatalok, új vér-
adók bekapcsolódását ebbe a nemes
mozgalomba. Személyi igazolványát,
(vagy útlevelét, jogosítványát) és Tár-
sadalombiztosítási azonosító jelét tar-
talmazó kártyát mindenki hozza ma-
gával. Ne feledje! Egy véradással 3
életet is megmenthet!

rtv.retsag.net

Naponta 24 órában képújság, 
hirdetésekkel, aktuális információkkal. 

2020. júniusi m´́usor

Június 30. kedd  18:00  és 21.00 órától
Híradó - riportok, tudósítások 
Ismétlések: 
Július 1., 2., 3. 18.00 és  21:00 órától
Július. 4 - 5. 10:00 órától

Augusztus 25. 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.

Tájékoztatás

Felhívjuk kedves könyvtárlátogatóink fi-
gyelmét, hogy a 70/2020.(V.12.) Rétság
Város Önkormányzat Polgármesterének
határozata alapján a Városi M´́uvel´́odési
Központ és Könyvtár az alábbiak szerint
biztosítja a könyvkölcsönzést Tisztelt Ol-
vasói számára: 

El´́ozetes telefonos egyeztetés után,
megbeszélt id´́opontban, a könyvtár bejá-
ratánál vehetik át a kért könyveket. Az
arra rászorulóknak, vagy koruk miatt ne-
hezebben közleked´́oknek, a kölcsönözni
kívánt könyveket Rétságon, hétköznapo-
kon 09.00-t´́ol 15.00-ig házhoz szállítjuk.

Telefonszámunk: 06 35 550 163

Könyvajánló

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.

Pál Ferenc
Ami igazán számít

“Elborítanak minket az információk, a
sürg´́os ügyek és a fontos feladatok. De mi
a lényeg? A válasz az élet néhány ritka,
kitüntetett pillanatában természetes mó-
don tárul fel.

Amikor Ric Elias re-
pül´́ogépe zuhanni kez-
dett a Hudson folyó fe-
lett, félelem helyett mély
szomorúság lepte meg.
“Elrontottam! Az élete-
met olyasmivel töltöt-
tem, ami nem számít,
azok helyett, akik számí-
tanak!”

Amikor húszéves ko-
romban - tele bizonyta-
lansággal, kétségekkel,
szorongással - azon töp-
rengtem, hogyan érde-
mes élni, nem találtam a
választ. Egyszer csak a
metró peronján állva
észrevettem egy párt. A férfi csúnyán bánt
a n´́ovel. Ebben a pillanatban elemi fölis-
merésem támadt: “Ne árts! Ne bánts má-
sokat!”

Amikor egy hideg téli napon mentem
az utcán, az egyik ház falának támaszkod-
va egy hajléktalan férfi ült, lehajtott fejjel.
Föl sem nézett, csak így szólt, mintha ma-
gának mondaná: “Éhes vagyok.” Mi mást
kellett volna még mondania? Ez a két szó

önmagában is érvényes.
Ahogy Viktor Frankl ír-
ta: “Ha egy beszélgetés-
ben valami mélyen em-
berire találok, megállok,
és nem kérdezek tovább,
mert megérkeztünk.”

Szeretnék veletek
együtt megérkezni e
könyv révén egy-egy
igazán lényeges pilla-
nathoz, amikor meggy´́o-
z´́odéssé er´́osödik ben-
nünk a fölismerés: már
tudom, hogy mi az, ami
valóban számít.

Ha rátaláltunk a saját
válaszainkra, érdemes
kidolgoznunk magunk-

ban bizonyos készségeket, magatartásfor-
mákat, hogy a mindennapok során is al-
kalmazni tudjuk azt, amit már fölfedez-
tünk.

Ez a könyv szándékom szerint az ed-
digi szakmai tanulmányaim és emberi ta-
pasztalataim összefoglalását is jelenti. Ar-
ra vágytam, hogy amit a különböz´́o hu-
mán területek tudásban, kutatási eredmé-
nyekben kidolgoztak, az eljuthasson
azokhoz, akiket érint, akiknek a legna-
gyobb szükségük van rá. Hozzátok. Ezért
több mint tíz nagy téma került a kötetbe,
reményem szerint összegy´́ujtve a leghasz-
nosabb információkat egy-egy területre
vonatkozóan.

Miként ismerjük fel és vigyük véghez
a szükséges változásokat? Miként hozzuk
magunkat egyensúlyba nehézségek ide-
jén? Mit kezdjünk múltunk fájó sebeivel,
jöv´́onk bizonytalanságával? Miként kom-
munikáljunk hatékonyabban? Hogyan
használjuk bölcsen a tapasztalatainkat, és
éljünk eredményes, gyümölcsöz´́o életet?
Hogyan válhat számunkra éltet´́o er´́ové a
spiritualitás? Mit tegyünk, hogy elkerül-
jük a kiégést, és der´́us emberré váljunk?
Hogy ne csak az eszközeink, hanem mi is
okosak legyünk? Hogy képesek legyünk
megadni a gyerekeinknek, amire igazán
szükségük van?

Vagyis, hogyan bánjunk jól önma-
gunkkal, egymással és a földünkkel?"
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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 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.

Június. 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23.,
29., 30. Jóga
Június. 10., 17., 24. Gerinctorna
Június. 19. Gyógytorna szaktanácsa-
dás

Júniusban lehetséges, hogy újabb rendez-
vényekkel b´́ovül az EFI programja, rész-
leteket keresse honlapunkon.
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

Bábszínházban Mátyás király
Az Emberi Er´́oforrások Minisztériuma
(EMMI) jelent´́os támogatás biztosí-
tásával indította útjára a Lázár Ervin
programot. A szakhatóságot az a szán-
dék vezette, hogy a kisiskolások olyan
színházi élményhez jussanak, emely
megalapozza kés´́obbi érdekl´́odésüket a
kultúra ezen világa iránt. Különösen
szükség van erre az olyan kistelepülése-
ken, ahol valódi színházi produkciók
nem rendezhet´́ok.

A programok helyi megvalósulását a
Tankerület szervezi. ´́Ok gondoskodtak ar-
ról, hogy a járás kisebb-nagyobb iskolái-
ból szervezett csoportok jöjjenek Rétság-
ra, ahol egyébként a terem, a színpad és a
technikai háttér alkalmas valódi színházi
élmény biztosítására. A programtervben 2
különféle alkalom szerepel. Úgy t´́unik
azonban, hogy a következ´́ot halasztani
kénytelen a szervez´́o és a befogadó intéz-
mény is. A koronavírus elleni védekezés
okán halasztódik a március 17-i hangver-
seny. Szerda délel´́ott azonban szerencsé-
vel jártak mindazok, akik buszokkal, és
más szervezett módon érkezvén megtöl-
tötték a színháztermet. Mert az ma már
ismert kormányrendelet a szerda éjfél utá-
ni rendezvényeket szüntette be.

A Maszk Bábszínház nem el´́oször ven-
dégeskedik Rétságon. Mindig nagy él-
ményt nyújtanak a gyerekeknek. Mintegy
él´́o képeskönyvb´́ol lépnének el´́o a figurák,
elevenednek meg mesebeli alakok. Nem
is akárhogyan, hanem marionett bábok se-
gítségével. A bábjátszásnak ez a legnehe-
zebb, és egyben a legnagyobb látványt
nyújtó formája. Ez alkalommal Mátyás ki-
rályról szóló történeteket csodálhattak a
gyerekek, és - ahogyan a bábszínházi pro-
dukciókban az megszokott - olykor ´́ok is
bekapcsolódtak a játékba.

Mátyás király az igazságos. Sokféle
mondás emlékeztet kiemelked´́o alakjára,
és államférfiúságára. Azt most ne vitassuk
mi ezekb´́ol az igazság, de tény, hogy a nép
nyelvén sok olyan sztory terjed a mai na-
pig, ami nagy királyunk különleges igaz-
ságérzetét, az elnyomott szegények védel-
mét örökíti meg. Mondják: “Meghalt Má-
tyás király, oda az igazság” Hát bizony
igaz a mondás, hogy a palota ablakából
nem látni a szegény emberek tanyájáig,
igy hát a király álruhában járta az orszá-
got, megtréfálva ezzel a zsarnok hatal-
maskodókat, és igazságot tett. Ilyen törté-
netek elevenedtek meg a délel´́otti játékos
el´́oadásban.
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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: Simon Katalin igazgató.     Felel´́os szerkeszt´́o: Simon Katalin.
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. június 4., 19., csütörtök
2020. július 2., 16., 30. csütörtök
2020. augusztus 13., 27. 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 üvegpalackok elhelye-
zése lehetséges! További in-
formációk a www.zoldhid.hu  oldalon

Hulladékudvar újra elérhet´́o
Tájékoztatjuk Önöket, hogy bizonyos kor-
látozások mellett újra látogathatók hulla-
dékudvaraink. Balassagyarmat esetében
május 9-t´́ol, Rétságon pedig május 11-
t´́ol - bizonyos korlátozások mellett - új-
ra látogathatók a hulladékudvarok. A
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. hulla-
dékudvarai a koronavírus-járvány miatt
elrendelt veszélyhelyzet következménye-
ként március 17-t´́ol kezd´́od´́oen nem fo-
gadtak Ügyfeleket. 

A hulladékudvarok m´́uködésével és a
hulladékátadás szabályaival kapcsolatban a
rendkívüli helyzetre való tekintettel a követ-
kez´́o - a fert´́ozésveszély csökkentését célzó
- intézkedésekre hívnánk fel a figyelmet: 

 Az Ügyfelek által átadható hulladé-
kok mennyiségére, azok min´́oségére, va-
lamint származásukra vonatkozó szabá-
lyok nem változnak. 

 A hulladékudvar területére egyszerre
csak egy hulladékátadó személy léphet be.
A hulladékudvar területén az egész-
ségügyi véd´́omaszk használata kötelez´́o. 

 A hulladékudvaron dolgozó munka-

társunk rögzíti a hulladékátadó személy
nevét, települését, illetve a beszállított
hulladék típusát és mennyiségét. A hulla-
dékátadó köteles a hulladékudvaros útmu-
tatása mellett szelektálva, saját kez´́uleg a
megfelel´́o konténerbe helyezni az átadni
kívánt hulladékot. A fert´́ozésveszély csök-
kentése miatt kollégáink nem érhetnek
hozzá a hulladékhoz. 

 Jelenleg nincs adott településre vonat-
kozó korlátozás, azaz a Zöld Híd B.I.G.G.
Nonprofit Kft. ellátási területén lév´́o bár-
melyik településér´́ol bevihetik a lakosok a
megszabott mennyiségben és min´́oségben
a hulladékot.

Rétsági Hulladékudvar: 
Els´́o nap: 2020. május 11. (hétf´́o)

10:00-18:00 Ezt követ´́oen kiegészített
nyitvatartási nappal üzemel: Hétf´́o -
10:00-18:00 Kedd - 8:00-12:00 (új id´́o-
pont) 

Gödöll´́o, 2020. május 6. 
Tisztelettel és köszönettel: 

Hajnal Zsolt András sk. 
Ügyvezet´́o

Zöld hulladék elszállítás
Június hónaptól

Tisztelt Rétsági Lakosok!
A Zöld Híd NKFT a zöldhulladék gy´́uj-
tését is újraindítja, az alábbiak szerint:

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 180 Ft bruttó áron vásá-
rolhatják 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. 2020. évi zöldhulladék
gy´́ujtési rend tervezett id´́opontjai májustól
minden páros héten csütörtökön. Tehát:

2020. június  11., 25.,  csütörtök
2020. július 9., 23.,  csütörtök
2020. augusztus  6., 20. csütörtök

Felhívás

A tavaszi-nyári id´́ojárás okán is várható
kerti munkákkal  összefüggésben felhív-
juk a tisztelt Ingatlantulajdonosok (hasz-
nálók) figyelmét a 19/2013. (XI.26.) ren-
delet a közösségi együttélés alapvet´́o
szabályairól, valamint ezek elmulasztá-
sa, megszegése jogkövetkezményeir´́ol
szóló helyi  rendeletben,  a kerti hulladé-
kok égetésével kapcsolatos el´́oírások be-
tartására. 

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 kizá-
rólag 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.

    2020. JÚNIUS     HANGADÓ    

    10   




