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Bábszínház a parkban
A MárkusZínház 29 éve sikeresen m´́uköd´́o báb-
színház. A repertoárunkba tartozó el´́oadások
mind szabadtéren, mind k´́oszínházban játszha-
tók. A színházunk létrejöttében meghatározó
szerepe volt annak, hogy - a 80-as évek vége
felé kiléptünk az állami bábszínházi keretek
közül és külföldi tanulmányútra indultunk,
hogy betekintsünk az európai bábszínházi
életbe, jobban megismerjük a tradicionális
bábjátékokat és az új utakat keres´́o bábm´́uvé-
szek munkáit, alkotásait. Így eljutottunk Len-
gyelországba, Csehországba, Szlovákiába, Ro-
mániába, Franciaországba, Ausztriába, Horvát-
országba, Indiába és Oroszországba. Két éva-
don keresztül dolgoztunk Bécsben, a Theater
am Auersperg-ben.

Közvetíteni a mese üzenetét a jelenkor em-
bere számára. Magyar klasszikus írók által al-
kotott m´́uvekb´́ol és a magyar népmesekincsb´́ol

választunk témát el´́oadásainkhoz. Megidézni a
régi mesemondók idejét, és a politizáló-szóki-
mondó vásári bábjátékost. Kapcsolatot keresni
a társm´́uvészetekkel, együtt alkotni napjaink
kortárs zeneszerz´́oivel, képz´́om´́uvészeivel, báb-
színházi keretek között és más formában. Olyan
színházi el´́oadások létrehozása, mely a család
minden tagját megszólítja: pici kortól a feln´́ot-
tekig kínálunk tartalmas szórakozási lehet´́osé-
get. Interaktív játékunkkal újjáéleszteni az
együtt játszás örömét.

A Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár
a társulatot az Égig ér´́o fa cím´́u mesejátékkal
hívta meg vendégszerepelni. 

A m´́usor a gyermekek kedvenc szórakozó-
helyén valósult meg, ahol szép számban össze-
gy´́ult a város apraja nagyja. A m´́uvel´́odési köz-
pont ezzel indította szabadtéri rendezvényeinek
sorozatát.
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Városházi tudósítások

A veszélyhelyzet feloldása és a rendkí-
vüli jogrend megsz´́unését követ´́oen jú-
nius 18-án soron kívüli képvisel´́o-testü-
leti ülésre került sor. Az ülésen 5 f´́o vett
részt. A tanácskozást megel´́oz´́oen a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is
megtárgyalta a kiadott napirendeket.
Négy téma került a döntéshozók elé.

Els´́oként a “Közszolgálati Tisztvisel´́ok
Napjának” munkaszüneti nappá nyil-
vánításáról alkottak rendeletet a kép-
visel´́ok. Az elfogadott rendelet
szerint július 1-je - a Közszol-
gálati Tisztvisel´́ok Napja -
ezentúl munkaszüneti nap lesz
Rétságon a Rétsági Polgármes-
teri Hivatalban közszolgálati
jogviszonyban, illetve munka-
viszonyban álló dolgozóknak.
Jámbor Lajos jegyz´́o azért
nyújtott be el´́oterjesztést, mert július
1-je korábban központi jogszabályban
rögzítetten munkaszüneti nap volt. A
jogszabály változása után helyben
dönthetnek az önkormányzatok a saját
településükön érvényes szabályról.
A Zöld város pályázat eredményének
megváltoztatásáról szólt a következ´́o
el´́oterjesztés. Korábban polgármesteri
hatáskörben hozott határozattal már
döntés született a közbeszerzési szak-
ért´́o által lefolytatott, nyilvánosan
meghirdetett kivitelez´́oi pályázat nyer-
teseir´́ol. Három részterületre került
meghirdetésre a pályázat. A Városi Pi-
ac fejlesztése részterületre a legjobb
ajánlatot a Rit-Rock Kft. nyújtotta be,
azonban a központi min´́oség-ellen´́or-
zés hibát talált az ajánlattételükben,
ezért kizárta a pályázót. Nyertesként
így a második legjobb ajánlatot be-
nyújtó ajánlattev´́ot, a Pritamin Trend
Kft.-t lehetett elfogadni. Mivel ennek
a cégnek az ajánlata magasabb összeg-
r´́ol szólt, így a pályázat megvalósítá-
sához szükséges öner´́o összege is
emelkedett. A pályázat teljes megvaló-
sításához szükséges öner´́o összege vé-
gül is 88,6 millió Ft, azaz ennyit kell
a városnak hozzátennie a megnyert pá-
lyázati összeghez.
A hozzászólásokban elhangzott, hogy
sajnálatosan tapasztalható, hogy az
épít´́oipari anyagok árai és a munkadí-
jak folyamatosan, jelent´́osen növeked-
nek. Ezt a sajnálatos tényt tudomásul
kell venni. Szerencsére a város elegen-
d´́o tartalékot képezett az el´́oz´́o évek
során, gondolva az ilyen feladatokra
is, így az összeg rendelkezésre áll.

A határozat keretében a képvisel´́oknek
arról kellett szavazni, hogy egyrészt a
Zöld város pályázat keretében lezajlott
közbeszerzési eljárás végeredményét
elfogadják, másrészt, hogy biztosítják
a megvalósításhoz szükséges 88,6 mil-
lió forint öner´́ot.
A testület a határozatot elfogadta.
A megnyert bölcs´́odeépítési pályázat
indításához folyamatosan több döntést
szükséges meghozni. Korábban már

történt ajánlatkérés tervez´́oi
feladat ellátására. A KGKZ
Építész Kft. ajánlata bruttó 7,8
millió forint, amelyet a testület
elfogadott. A bölcs´́ode építésé-
nek további lépései a tervek el-
készülte után következhetnek.
Ez az alapja a kivitelez´́oi köz-
beszerzésnek, ezért a tervek-

nek július 31-ig el kell készülnie.
Az Ady utcai játszótérnél kerítés épí-
tésére kíván a képvisel´́o-testület pá-
lyázatot benyújtani a Magyar Falu
Program keretében. A pályázat meg-
írásához szükséges árajánlatot és szer-
z´́odéstervezetet megküldte a Nyugat-
Nógrád Térségfejleszt´́o Nonprofit Kft.
A testület elfogadta a Nyugat-Nógrád
Térségfejleszt´́o Nonprofit Kft. ajánla-
tát 63.500 Ft értékben és a szerz´́odés
megkötésével megbízta a polgármes-
tert.

Július 2-án ismét soron kívüli ülést hí-
vott össze Mez´́ofi Zoltán polgármester,
két el´́oterjesztés megtárgyalására. Ezt a
tanácskozást is megel´́ozte a PVB ülése. A
képvisel´́o-testületi ülésen 5 f´́o vett részt.

Ismét a Zöld város pályázattal kapcso-
latban kellett egy újabb szavazást le-
folytatni. Az el´́oz´́o ülésen megszava-
zott kivitelez´́oket kellett - jogszabályi
kötelezettség okán - egy újabb meg-
er´́osít´́o szavazással elfogadni. Ezt
megtette a testület.
A veszélyhelyzet miatt a civil - és
sportszervezetek támogatásáról a dön-
tést kénytelen volt elhalasztani a testü-
let, viszont a nyári rendezvények cí-
mén benyújtott pályázatok határideje
sürgette, hogy ebben a kérdésben szü-
lessen határozat. A Rétsági Árpád
Egylet militari tábor megtartására
100.000 Ft támogatást kap, a Kerepl´́o
Néptánc Együttes pedig nyári prog-
ramjaihoz 300.000 Ft támogatásban
részesül.

Július 14-én kedden ismét képvisel´́o-
testületi ülést hívott össze a polgármes-
ter. A munkatervben ugyan nem szere-

pelt, ezért soron kívülinek szokták em-
líteni. A PVB egy héttel korábban meg-
tárgyalta a kiadott anyagokat, amelyek
közzétételre is kerültek. Összesen 18
napirend szerepelt az ülés programjá-
ban. Az ülésen mind a 7 képvisel´́o részt
vett.

Els´́oként az a beszámoló szerepelt na-
pirenden, amelyet a Rétsági Rend´́or-
kapitányság állított össze a járásban
végzett 2019. évi munkáról. A tárgya-
láson részt vett Dr. Somssich Gabriella
r. dandártábornok, a Nógrád Megyei
Rend´́orf´́okapitányság vezet´́oje, és
Tánczos Miklós rend´́or ezredes, a Rét-
sági Kapitányság vezet´́oje. A PVB ülé-
sen elhangzottak alapján Varga Dávid
Géza elmondta, hogy a bizottság elfo-
gadásra ajánlja a benyújtott el´́oterjesz-
tést. Több hozzászóló kiemelte, hogy
az el´́oterjesztés igen részletes, és az
elért eredmények - a területen kevés
b´́uncselekmény, és a megtörténteknél
igen magas a felderítési arány - orszá-
gosan is kiemelked´́o. Ez Rétság eseté-
ben már sok éve így van, ami a rend´́or-
ség állományának is köszönhet´́o.
Tánczos Miklós elmondta, hogy a be-
számolóban rögzített eredmények Ré-
vész Ákos korábbi rend´́orkapitány
munkáját is dicsérik. Az elmúlt hóna-
pokban a járványhelyzet bejelentésé-
vel olyan feladatok is megjelentek a
rend´́orség életében, amit eddig nem
kellett végezni. Köszönetet mondott a
város és a járás polgárainak a karan-
ténszabályok fegyelmezett betartásá-
ért, valamint a Polgár´́orségnek a jó
együttm´́uködésért. Kiemelt feladat-
ként említette a közlekedésbiztonság
és a vagyonbiztonság javítását, vala-
mint, hogy a rend´́orség létszáma ne
csökkenjen. Dr. Somssich Gabriella is
kitért a rendkívüli helyzetre, és köszö-
netet mondott munkatársainak. Hang-
súlyozta, hogy  kiemelten jó a rend´́or-
ség elfogadottsága. A szociális bizton-
ság is hozzájárul a b´́uncselekmények
alacsony számához. A benyújtott do-
kumentumokat elfogadta a testület.
Az el´́oz´́o évi költségvetés teljesítése
(zárszámadás) volt a következ´́o napi-
rend. A PVB elnöki összefoglalóban
elhangzott, hogy az anyagban egy-két
számadattal kapcsolatban voltak kér-
dések, amelyeket ott megválaszoltak.
A biztonságos m´́uködés feltételei
adottak voltak, takarékos gazdálkodás
mellett. A benyújtott dokumentumok
sokkal részletesebbek, mint amit a
jogszabályok el´́oírnak. A testületi vitá-
ban fontos szempontok fogalmazódtak
meg, ezért a vita lényegét HírHáttér
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rovatunkban, az 5. oldalon ismertet-
jük.   Az  önkormányzati  rendeletet
elfogadta a testület. A rendelet kivona-
tát a 4. oldalon közzétesszük.
Minden évben nagy figyelemmel kí-
sért napirend a városkarbantartási fela-
datok megtervezése. A vírushelyzet
miatt korábban nem tárgyalhatta a tes-
tület, pedig a megvalósításhoz - köz-
beszerzések lefolytatatásához - id´́o
kell. Az anyag kidolgozója és el´́oter-
jeszt´́oje Jávorka János alpolgármester
volt. A PVB elnöki összefoglalóban
elhangzott, hogy hosszú vita folyt
egyes feladatokkal kapcsolatban, de
ezek nem kerülnek összefoglalásra, vi-
szont a bizottság által is javasolt listát
ismertette az elnök. A feladatok felso-
rolását és a hozzászólások lényegét
HírHáttér rovatunk második részében
olvashatják az 5. oldalon. A feladatsort
a testület megszavazta. Ennek alapján
indulhat a pontos felmérés, a tervek
elkészítése, a közbeszerzések megin-
dítása, majd a munka elvégzése.
A gyermekvédelmi és gyámügyi fela-
datok ellátásáról Jámbor Lajos jegyz´́o
nyújtott be el´́oterjesztést. A PVB ösz-
szefoglalóban elhangzott, hogy sajná-
latos módon védelembe vétellel kap-
csolatban 7 f´́o lett kiemelve, olyan kö-
rülmények közül, ami nem volt elfo-
gadható. A beszámolót a testület elfo-
gadta.
A Jókai utcában elhanyagolt, gyomnö-
vényekkel, rágcsálókkal, él´́osköd´́ok-
kel fert´́ozött ingatlanról kapott beje-
lentést a jegyz´́o. A problémát kény-
szerintézkedéssel lehet megoldani,
amelyhez árajánlat alapján a fedezet
biztosítását kérte az el´́oterjeszt´́o. A tes-
tület megszavazta a szükséges fedeze-
tet. Az összeg a jövedelemmel rendel-
kez´́o ingatlantulajdonos jövedelméb´́ol
levonható, ha ez nem lehetséges, az
ingatlanra terhelhet´́o. A téma kapcsán
Jávorka János felhívta a figyelmet a
19/2013. (XI.26.) önkormányzati ren-
deletre, amely a közösségi együttélés
alapvet´́o szabályairól szól.
A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár összeállította az augusztus
20-i ünnepség programját, és az el´́oter-
jesztéshez mellékelte a szerz´́odéseket,
a testület jóváhagyását kérve. Két vál-
tozatot dolgoztak ki. A képvisel´́ok azt
a változatot fogadták el, amelyben 2
napos programsorozat szerepel. A tel-
jes m´́usorterv megtalálható a Rétsági
kalauz rovatban a 10. oldalon.
Ugyancsak a Városi M´́uvel´́odési Köz-
pont és Könyvtár el´́oterjesztésében
szerepelt a  “Természet kincsei” el´́oa-

dássorozat els´́o el´́oadásának a szerz´́o-
dése, ezt is elfogadta a testület.
A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár által benyújtott harmadik
kérelem a MárkusZínház szerz´́odés-
tervezete, ami ugyancsak jóváhagyás-
ra került.
Mez´́ofi Zoltán polgármester el´́oter-
jesztésében szerepelt az önkormány-
zati kereset-kiegészítés lehet´́osége a
2020-as évre. A Polgármesteri Hivatal
állami támogatása az idei évben 13,5
millió forinttal emelkedett. A javaslat
szerint ezt az összeget a dolgozók bér-
emelésére kellene fordítani, ugyanak-
kor az önkormányzat többi intézmé-
nyeinél dolgozók részére önkormány-
zati forrásból lehetne a béreket emelni
ott, ahol ez központi forrásból nem
történt meg. Az állami támogatással
fedezett béremelések éves hatása járu-
lékokkal együtt 13,5 millió Ft, az ön-
kormányzati forrásból fedezett bér-
emelések éves hatása járulékokkal
együtt pedig 4,8 millió Ft. 
A PVB elnöki összefoglalóban el-
hangzott, hogy azért eltér´́oek az eme-
lések az egyes foglalkoztatási csopor-
toknál, mert voltak, akik januárban
központi béremelésben részesültek, és
ez a döntésnél figyelembe lett véve.
Ugyancsak a PVB ülésen született az
a javaslat, amely szerint egy részmun-
kaid´́os takarítón´́onek bruttó 250.000
Ft, a fogorvosi szolgálat orvosának pe-
dig bruttó 500.000 Ft egyszeri juttatást
javasol a bizottság. Ennek indoka az,
hogy az egészségügyi dolgozók a ví-
rushelyzet kezelésével összefüggés-
ben végzett munkájukért központilag
részesültek ilyen összeg´́u juttatásban,
de az érintettek kimaradtak ebb´́ol, és
méltánytalan lenne, ha emiatt hátrány-
ban részesülnének. Ezért a PVB javas-
lat orvosolja ezt a helyzetet.
A képvisel´́o-testület megszavazta a
béremeléseket és az eseti juttatásokat.
Jámbor Lajos jegyz´́o el´́oterjesztése
volt a következ´́o napirend. Indítvá-
nyozta, hogy a Polgármesteri Hivatal-
ban dolgozók éves cafetéria keretét
400.000 forintra emeljék fel. (Ez erre
az évre 200.000 Ft volt) A javaslat in-
dokaként szerepel, hogy míg a vírus-
veszély  ideje alatt az intézmények-
ben, más munkahelyeken általában
szünetelt a munkavégzés, addig a vá-
rosháza dolgozói a veszélyes körülmé-
nyek között is végig ellátták feladata-
ikat. A képvisel´́ok megszavazták a ja-
vaslatot.
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottságá-
hoz (TKB) ebben a hónapban egy ér-

vényes támogatási igény érkezett a
Hunyadi János Nyugállományúak
Klubjától, Nemzetközi Nyugdíjas Ta-
lálkozóra való utazás támogatására. A
testület megszavazta a szabályzatban
rögzített legmagasabb összeget,
150.000 forintot, a megállapodás meg-
kötésével pedig megbízták a polgár-
mestert.
Testületi ülések közötti id´́oben a VIS
major bizottság hozhat döntéseket,
amelyeket utólag a testületnek jóvá
kell hagyni, csak úgy lehetnek érvé-
nyesek. Három témában született ilyen
döntés, amelyet megszavaztak a kép-
visel´́ok. Egyik a KRESZ-parkhoz tele-
pített mobil WC szerz´́odése, a másik
diákmunkára létszámigény bejelentése
július és augusztus hónapra 10-10 f´́o
részére, illetve geodétai munkákra
szóló szerz´́odések, telekmegosztásra
és kit´́uzésre.
A lejárt határidej´́u határozatok el´́oter-
jesztése tartalmazza a végrehajtandó
feladatokban tett intézkedéseket az el-
múlt 3 hónap vonatkozásában. A testü-
let vita nélkül elfogadta.
Mez´́ofi Zoltán polgármester nyújtott
be részletes beszámolót a veszélyhely-
zet ideje alatt hozott polgármesteri
döntésekr´́ol. Összesen 155 ilyen intéz-
kedés született. Vita nem alakult ki. E
tárgyban szavazás nincs, a testület tu-
domásul vette a beszámolót.
A Pesti Épít´́o Zrt. nyerte el központi
közbeszerzésen a Magyar Állam által
építend´́o tanuszoda kivitelezési mun-
káit. A Zrt. részére a munkaterület át-
adása július 2-án megtörtént, és a
munka elindult. A cég két kérelemmel
fordult a testülethez. Az egyik kérés az
volt, hogy a Magyar Állam tulajdoná-
ba átadott terület mellett, felvonulási
céllal igénybe vehessen mintegy 200
m2 önkormányzati területet, ezt a kép-
visel´́ok megszavazták. A másik kérés
pedig arra vonatkozott, hogy az út egy
adott szakaszára érvényes 5 tonna
súlykorlátozást indokolt esetben átlép-
hessék, hiszen a munkák során na-
gyobb súlyú járm´́uvek mozgása elen-
gedhetetlen. A testület a kéréseket tá-
mogatta és elfogadta.. A polgármester
ennek kapcsán meger´́osítette, hogy el-
kezd´́odött a kivitelezési munka. Id´́o-
közben elkezdett kibontakozni egy la-
kossági tiltakozás a nagy járm´́uvek
mozgása miatt az érintett útszakaszon.
A kérdésben megfelel´́o intézkedés tör-
tént, így most már a volt laktanyán
keresztül vezet a nehéz teherautók út-
vonala, így az érintett lakók megnyu-
godhatnak. Megjegyezte, hogy a kivi-
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telez´́onek a munka befejeztekor az
utakon, területeken esetlegesen oko-
zott hibákat ki kell javítania, és az ere-
deti állapotot vissza kell állítania. A
jelen állapot dokumentálva van. Jávor-
ka János kiegészítette, hogy többen
kérdezték,  hogy  látták-e  a képvise-
l´́ok a tanuszoda terveit, és milyen be-
folyása van erre a testületnek. Az
uszodát az állam terveztette, és az ál-
lam kivitelezi. Mi adtuk a területet,
más beleszólásunk nincs. Persze fo-
lyamatosan tartjuk a kapcsolatot a
közrem´́uköd´́okkel. Legyünk türelme-
sek. A rétsági emberek érdekében tör-
ténik minden. A határozatot a testület
elfogadta.
A civil szervezetek támogatásáról szó-
ló döntés az ismert járványhelyzet mi-
att elmaradt. A nyugdíjas klubok kér-
ték, hogy a folyamatban lév´́o prog-
ramjaikhoz kapjanak támogatást. A
testület klubonként 200 ezer forint
összeget szavazott meg. Az összeg
még kiegészítésre kerülhet az év hát-
ralév´́o részében.
Az Extrém Légisport Egyesület nyúj-
tott be támogatási kérelmet, az au-
gusztus 1-jén megrendezésre kerül´́o
“UL Pilóta találkozóhoz”. A képvise-
l´́o-testület 100.000 Ft támogatást biz-
tosított, a megállapodás megkötésével
megbízták a polgármestert.
Dombai Gábor földmér´́o mérnök ár-
ajánlata alapján szerz´́odés megkötése
szerepelt a következ´́o napirendként.
Telekalakítás a volt CSMO vonatkozá-
sában, illetve kit´́uzési munkák a 32
hektáros területen és a Jászteleki úton

egy telek vonatkozásában. A testület a
határozati javaslatot elfogadta. 
Egyebekben Jávorka János alpolgár-
mester felvetette, hogy ismételten el-
szaporodtak a rágcsálók a településen.
Ezt a helyzetet minden évben kezelni
kell, ezért javasolja, hogy kérjen a hi-
vatal árajánlatot a munkához. 
Más hozzászóló szóvá tette a város-
központi üzletek el´́otti fabódé kérdé-
sét, kérve, hogy a tulajdonos bontsa
azt el, mert városképi szempontból
nem elfogadható. Válaszban elhang-
zott, hogy a felvetés jogos, de az intéz-
kedés nem egyszer´́u, hiszen az magán-
területen van.
Varga Dávid Géza kérdezte, hogy az
óvoda udvar felújítása hol tart. Mez´́ofi
Zoltán polgármester elmondta, hogy a
Magyar Falu Programban megvalósu-
ló fejlesztésre már megkötötték a meg-
állapodást, a munka rövidesen elindul.
(terasz, ivókút, napvitorla.)
Heged´́us Ferenc felvetette, hogy a lak-
tanyai telephely hátsó részével kap-
csolatban Tolmáccsal fel kell venni a
kapcsolatot, hogy a Rétság tulajdoná-
ban lev´́o terület közigazgatásilag is
Résághoz tartozzon. (Korábban ez
már többször volt téma az elmúlt
években.) 
Varga Dávid Géza szóvá tette, hogy a
város egyes területei elhanyagoltak, a
munkálatok jobb színvonalú elvégzé-
sét kérte. Válaszban elhangzott, hogy
a felvetés jogos, sajnos egyre keve-
sebb a közmunkás. A városgondnok
meghallgatása után lehet majd a meg-
felel´́o intézkedéseket megtenni.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2020. AUGUSZTUS

Mez´́ofi Zoltán polgármester minden hó-
nap második hétf´́ojén 13.00-17.00 órá-
ig. Augusztusban 10-én.

Jávorka János alpolgármester minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00.
Augusztusben 26-án.

Jámbor Lajos jegyz´́o: minden hétf´́on
14.00-17.00 óráig. Augusztusban 3.,
10., 17., 24., 31-én.

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. július 14-i ülés
videófelvétele megtekint-
het´́o a következ´́o Youtube
címen:
https://youtu.be/GC3Q2ZjMaIA

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

Képvisel´́o-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkaterv szerinti követ-
kez´́o ülését új id´́opontban, szeptember
15-én, kedd 16.00 órakor tartja. PVB
ülés id´́opontja: szeptember 8. kedd 16.00
óra) El´́oterjesztések benyújtásának határi-
deje: augusztus 28. 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) Beszá-
moló a testület lejárt határidej´́u határoza-
tainak végrehajtásáról és az átruházott ha-
táskörben hozott döntésekr´́ol valamint a
két testületi ülés közötti id´́oszakban az ön-
kormányzat 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 elér-
het´́ok.

Felhívás

A nyári id´́ojárás kedvez a gyomnövények
elterjedésének, közöttük sok egészségre
káros hatást kifejt´́o, pollenszóró faj. Fel-
hívjuk ezért a lakosság figyelmét a parlag-
f´́u, a gyomnövények kaszálására, irtására.
Az ingatlanok és környékük rendbetartása
minden ingatlantulajdonosnak, használónak
kötelessége. Közös érdekb´́ol kérjük ezen
munkák folyamatos elvégzését.

Jámbor Lajos jegyz´́o

Tanuljon Rétságon
SSZC Mikszáth Kálmán Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola Balassa-
gyarmat, kell´́o számú jelentkez´́o esetén el-
indítja
Érettségit adó feln´́ottoktatás Rétságon
— min´́oségi oktatás,
— ingyen esti munkarend
Jelentkezés: Telefon: 0635501190, 
E-mail: mkkevig@mkkevig.sulinet.hu

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

kicsinyítéssel, nagyítással.
A/4 oldal 30 Ft. A/3 oldal 60 Ft.

Igény esetén A/4 méretig
szinesben is,  oldalanként 300 Ft.
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Önkormányzati rendelet
Rétság Város Önkormányzat 

Képvisel´́o-testületének
8/2020. (VII. 15.) rendelete

A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról
(kivonat)

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 89. § (1)-(2) bekezdé-
se alapján a 2019. évi költségvetési zár-
számadásról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§ (1) A képvisel´́o-testület a 2019. évi

költségvetés végrehajtását önkor-
mányzati szinten
2.045.822.758 Ft bevételi f´́oösszeggel
962.817.383 Ft kiadási f´́oösszeggel
1.086.579.782 Ft számlamaradvány-
nyal és 1.083.005.376 Ft pénzmarad-
vánnyal - melyb´́ol 527.195.451. Ft köte-
lezettségvállalással terhelt - 555.809.925
Ft szabad rendelkezés´́u maradvánnyal
jóváhagyja.

2.§ A 2019. évi költségvetési bevételek
teljesítésnek [...] melléklet részletezé-
sének megfelel´́oen jóváhagyja. 

3.§ A 2019. évi költségvetési kiadások tel-
jesítésének  [...] részletezésének meg-
felel´́oen jóváhagyja. [...]

4.§ (1) A költségvetési kiadások
962.817.383 eFt-os f´́oösszegéb´́ol: (Ft-
ban)

M´́uködési célú kiadás: 
a) Személyi jelleg´́u juttatás 233.172.382
b) Munkaadót terhel´́o járulék 42.503.418
c) Dologi és egyéb kiadás 257.929.922
d) Szociálpolitikai juttatás 17.230.530
e) ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások 1.882.060
    ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadások 14.962.921

Intézményfinanszírozás 239.388.024
M´́uködési jelleg´́u kiadás összesen 807.069.257

Fejlesztési célú kiadás
a) Intézmények felhalmozási kiadása143.694.559
b) Felújítási kiadás 1.524.000
c) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0
Fejlesztési célú kiadás összesen 145.218.559
d) Pénzügyi m´́uveletek 10.529.567

(2) Az önkormányzat és az intézmények
2019. évi tényleges átlaglétszámát a 4.
számú melléklet szerint elfogadja. 

5. § Az önkormányzat intézményekkel
összevont mérleg szerinti vagyonának
3.738.430.766 Ft -os nettó értékét a 9.
számú melléklet, valamint a vagyon-
leltárt a 12. számú melléklet szerinti
részletezéssel elfogadja.

6.§ Az önkormányzat intézményekkel
összevont 2019. évi  [...] melléklet
szerint jóváhagyja.

7.§ A 2019. évi pénzmaradvány elszámo-

lást a kötelezettségvállalással terhelt
527.195.451 Ft-tal együtt,
1.083.005.376 Ft-tal a 11. számú mel-
léklet szerint jóváhagyja. 

8.§ Az önkormányzat intézményekkel
összevont 2019. évi  [...] melléklet
szerint jóváhagyja.

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

10. § Rétság Város önkormányzati felada-
tainak 2019. évi bevételei és kiadásai
(Ft-ban)

Bevételi f´́oösszege 1 790 517 309
el´́oz´́ob´́ol
- m´́uködési bevétel 42 838 088
Önkormányzati támogatás 0
- Átvett pénzeszközök 36 120 356
- Helyi adó - 459 405 744
- Átengedett adó 8 608 951
- Központi támogatás 133 598 239
Visszatérülés 283 632
-Fejlesztésre átvett 0
Fejlesztési bevétel 11 460 922
Pénzmaradvány ig.vét. 1 086 883 936
Megel´́olegezés 11 317 441

Kiadási f´́oösszege 717 601 089 
- személyi jelleg´́u kiadás 66 502 916
- járulék 10 597 059
- dologi kiadás 211 551 848
- szociális ellátás 17 230 530
- Pénzeszköz átadás 256 233 005
el´́oz´́ob´́ol intézmény finanszírozás 239 388 024
- felhalmozási kiadás 144 956 164
-fejlesztésre átadott pénzeszk. 0
Pénzügyi m´́uveletek 10 529 567
Pénzügyi befektetés 0

Az önkormányzati feladatok   [...] mellék-
let szerint jóváhagyja.
   [...] 
15.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép

hatályba.
 Mez´́ofi Zoltán              Jámbor Lajos
 polgármester                      jegyz´́o 

A rendelet kihirdetésének id´́opontja:
2020. július 15.

Társasházakhoz
Jegyz´́oként többször végigjártam a vá-
rost és azt tapasztaltam, hogy a telepü-
lés méretéhez képest sok társasházi la-
kásmegoldás van. 

Többekkel beszéltem és olyan informá-
cióhoz jutottam, hogy az ilyen házak több-
ségében nincs rendesen megválasztott kö-
zös képvisel´́o, nincs rendszeres közös költ-
ség, nem tartanak közgy´́ulést. Szeretnék se-
gíteni az ilyen ingatlanok tulajdonosainak,
ezért felhívom a figyelmet a következ´́okre.

A Társaházi törvény (2003. évi
CXXXIII. törvény - továbbiakban Thtv.)
13. §-a rendelekzik arról, hogy “A legfel-
jebb hatlakásos társasház közössége dönt-
het arról, hogy szervezetére és m´́uködésé-
re az e törvényben meghatározott rendel-
kezéseket alkalmazza. ...” E felett kötele-
z´́o a Thtv el´́oírásai szerint m´́uködni, alapí-
tó okiratot készíteni, közös képvisel´́ot,
vagy intéz´́o bizottságot választani, a m´́u-
ködést SZMSZ-ben szabályozni. Amennyi-
ben a lakásszám nem haladja meg a 6 egy-
séget akkor a Ptk. közös tulajdonra vonat-
kozó el´́oírásai az irányadók. (XIX. fejezet.)

Mindenképpen javasolható a 6 lakásos
ingatlanoknál is megalakítani a tárasáshá-
zat. Aktuálisan azért, mert számtalan pályá-
zat jelenik meg társasházakra vonatkozóan.
(Nyílászáró csere, ernergia racionalizálás,
stb.) Ezen pályázatokon csak azok indulhat-
nak, akik társasházként megalakultak.

Ezen kívül a többlakásos ingatlanoknál
minden esetben vannak közös kötelezettsé-
gek. A közös helyiségek karbantartása, tet´́o,
lépcs´́oház, a küls´́o felületek, az ingatlan kör-
nyezetének karbantartásával kapcsolatos
kötelezettségek. Társasházként törvényesen
megállapítható a közös költség, ennek mér-
tékér´́ol a közgy´́ulés dönt. Ez a pénz alapot
jelent a fenti közös kötelezettségek finanszí-
rozására, valamint pályázatoknál önrész
biztosítására. Egyes ügyekben csak a közös
képvisel´́o járhat el. Itt konkréan pl. a házhoz
men´́o lomtalanítás bejelentése a Zöld híd
Nkft-nél.

Társasháznál a közös képvisel´́o eljár-
hat a hivataloknál - így az önkormányzat-
nál is -, míg a Ptk. alapján m´́uköd´́o közös-
ségeknél mindenkinek egyenként kell in-
tézkedni bizonyos ügyekben. Továbbá a
házon belüli viszonyok (közös kötelezett-
ségek) rendezése is sokkal nehezebb, mint
a közgy´́ulésen eldönteni a tennivalókat.

Javaslom, hogy az ingatlanok tulajdo-
nosai üljenek össze, és alakítsák meg sza-
bályosan a társasházat. Ahol pedig már
megalakult, a Thtv. el´́oírásai szerinti m´́u-
ködést biztosítsák. 

         Jámbor Lajos jegyz´́o

Tájékoztató
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat,
hogy a HANGADÓ következ´́o szá-
mának megjelenése 2020. szeptem-
ber 4-én várható. Az elektronikus
változat szeptember 2-án lesz elérhe-
t´́o a www.retsag.hu honlapon 
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HírHáttér

A mérlegbeszámolóhoz
A zárszámadási rendelet - a költségvetési
rendelet mellett - a város egyik legfonto-
sabb dokumentuma. Arról ad számot,
hogy miképpen sáfárkodott a képvisel´́o-
testület a város pénzével. A testületi vitá-
ban elhangzottakat itt tesszük elérhet´́ové.

Dr. Szájbely Ern´́o: El kell mondani,
hogy kiegyensúlyozott és takarékos gaz-
dálkodás folyt a tavalyi évben. A kiadott
anyag nagyon részletes és megszokottan
magas színvonalú, ezt már hosszú évek
óta tapasztaljuk. Amit érdemes kiemelni
az az, hogy az el´́oz´́o képvisel´́o-testület
igyekezett kell´́o alapot biztosítani az idei
év gazdálkodásához és ezért egy kötele-
zettség-vállalással nem terhelt, elég jelen-
t´́os pénzmaradvánnyal adta át a stafétabo-
tot. Ennek összege 545 millió forint körül
van. Ez egy biztonsági tartalék, ami azért
nagyon fontos, mert a pályázatok megva-
lósításával meglehet´́osen sok anyagi ki-
adása lesz az önkormányzatnak, illetve
egy következ´́o napirendnél is láthatjuk
majd a tervezett karbantartási feladatokat,
amelyek bár összegszer´́uen most még nem
jelennek meg, de igen jelent´́os összeget
fognak képviselni. Nagyon fontos az
egész év folyamán a különböz´́o megol-
dandó feladatok rangsorolása. Mégpedig
két dolog miatt: az egyik, hogy ismételten
növekszik ebben az évben is az állami
támogatások sz´́ukítése. Tudjuk azt, hogy a
járványra való hivatkozással a gépjárm´́u-
adó teljes összegét elvonta a Kormány az
önkormányzatoktól. (Ez -8,8 millió Ft.) A
másik pedig az ún. szolidaritási adónak az
igen jelent´́os megemelése, ami érinti Rét-
ságot is. (Ez Rétsáhgon -3,1 millió Ft.)
Szintén érzékenyen fogja érinteni az ön-
kormányzatot a helyi adók megfizetésénél
történt jogszabályi változás. Az önkor-
mányzatok csak kés´́obb fognak hozzájutni
a helyi adókhoz a módosítás miatt, az idei
évben tehát jóval kevesebb adó fog be-
folyni. Várható ugyanakkor, hogy a jár-
ványhelyzet miatt az adófizet´́o üzemeknél
jelent´́osebb adócsökkenés is várható.
Mindezeket figyelembe véve nagyon fon-
tos, hogy az idei gazdálkodásban addig
nyújtózkodjunk, ameddig majd a takaró
fog érni. Volt még néhány fontos felvetés
a pénzügyi bizottsági ülésen, melyek a la-
kosság számára fontosak, de nem kerültek
ismertetésre. A bizottsági ülésr´́ol ezeket is
érdemes megismételni, mert a lakosság
csak innen, a tv közvetítésben fogja meg-
tudni ezeket az adatokat. Elhangzott pél-
dául az ülésen, hogy hányféle kötelez´́o

feladatra nem kapunk állami támogatást.
Ez abból adódik, hogy adóer´́o-képessé-
günk magas, viszont ezekre a feladatokra
az önkormányzat saját bevételeit kell fel-
használni. A másik ami elhangzott, hogy
a tavalyi évben is a kötelez´́o feladatain
kívül nagyon sok önként vállalt feladatot
is tudott az önkormányzat teljesíteni. Ki
lett emelve a bizottsági ülésen például a
szabadid´́o, sport és a kulturális feladatok
területe, melyekre örvendetes módon 18
és fél millió forintot tudott fordítani az
önkormányzat. Ebben az évben is figyelni
kell arra, hogy a különböz´́o feladatok ki-
adásait úgy ütemezzük és teljesítsük, hogy
vegyük figyelembe a rendelkezésre álló
forrásokat. Azt gondolom, hogy nagyon
fontos a pályázatok megvalósítása és az
egyéb megoldandó feladatok rangsorolása. 

Mez´́ofi Zoltán polgármester: Én is kö-
szönöm a pénzügyi csoportvezet´́o asszony
egyébként igen nagy munkáját. Mindig je-
lent´́os er´́ofeszítés a költségvetés összeállí-
tása mellett a zárszámadásról szóló beszá-
moló - ahogy elhangzott, megszokott és
magas színvonalú - elkészítése. Tovább
folytatnám a gondolatot, amit Szájbely
doktor az el´́obb említett az elvonások kap-
csán. Azt láttuk számos üzemnél, hogy
csökkentett kapacitással üzemeltek. Töb-
ben viszont egy hónapig nem is üzemel-
tek. Viszont volt bennük annyi munkálta-
tói szolidaritás, hogy a dolgozóknak het-
ven-nyolcvan százalékos fizetést biztosí-
tottak. Az ipar´́uzési adónál ezt a kiesést
viszont meg fogjuk érezni. A következ´́o
id´́oszakban ezek az üzemek nyilvánvaló-
an kevesebb bevétellel fognak majd elszá-
molni. Elhangzott, hogy magas az adóer´́o-
képességünk. Azt mondom, hogy örüljünk
neki, hogy van bevételünk. Ha nem így
volna, akkor biztos gondban lennénk. Volt
már itt olyan id´́oszak, amikor az önkor-
mányzat folyószámla hitellel üzemelt
hosszú éveken keresztül.

A városkarbantartási
munkák tervér´́ol

A város lakosságát talán legjobban ér-
dekl´́o téma a lakóhelyünk közterületei-
nek állapota. Ezért itt részletesen is-
mertetjük a témában a testületi ülésen
elhangzottakat.

Varga Dávid Géza PVB elnök: Jávor-
ka János képvisel´́otársunk terjesztette el´́o
a 2020. évi karbantartási tervet. Nagyon
szerteágazó feladatok lettek meghatároz-
va. Hosszas tanácskozás végén úgy dön-

tött a bizottság, hogy az útjavítások és út-
felújítások kategóriája lenne az, amit ki-
emelten kell kezelni. Amiben a végén ma-
radtunk az, hogy a képvisel´́o-testületnek a
bizottság az alábbi utcákat és javításokat
javasolta a tervben feltüntetni:

Rózsavölgy utca végén “körforgalom”
kialakítása, Rózsavölgy utca szegélye-
zése.
Mez´́o utcában két - három kátyú javí-
tása és az útpadka feltöltése, szegélye-
zése. Itt kiemelten beszéltünk róla,
hogy a szegélyezés fizikai szegéllyel
legyen feltöltve, valamint fontos a csa-
padékvíz elvezet´́o árok karbantartása.
A temet´́onél a felfelé vezet´́o út széle-
sítése és aszfalt réteg kialakítása ezen
az úton. A jegyz´́onek volt egy javasla-
ta, hogy lehetne esetleg az aszfaltot
egy f´́uthet´́o fóliával ellátni, hogy a téli
sózás vagy síkosságmentesítés egy-
szer´́ubb legyen. Erre majd - amikor a
tervez´́o felméri - akkor árajánlatot is
kérnénk. 
Hunyadi sornak a csapadékvíz elveze-
tése. Egy hozzászóló elmondta hogy
apróbb módosítások voltak a csapa-
dékvíz elvezetésben. Le lettek fedve
részek, aztán rájöttek, hogy így befo-
lyik a pincébe a víz. 
Mindenképpen meg kell oldani a
Nyárfa utcában a parkoló b´́ovítést. Ez-
zel kapcsolatban több hozzászólás
hangzott el, de az egyöntet´́u vélemény
volt, hogy oda kell építeni, ahova most
is állnak az autók. Ott felel meg vala-
miért a lakóknak a parkolás. Volt
olyan vélemény is, hogy ezen az ala-
pon mindenki kérhet a saját háza elé
parkolót, de nyilván ez egy társasház-
nál teljesen másképp m´́uködik 
Az utak kijavítása. Ez egyértelm´́uen
magával hozza a város területén az
összes kátyú felmérését.
A Pet´́ofi utca - Radnóti utca közötti
szakasz mart aszfalttal történ´́o kijaví-
tása a Misik féle fatelep mellett. 
Az Ulicska köz mart aszfalttal  történ´́o
kijavítása. Van ehhez mart aszfalt le-
depózva a laktanyában. Ezt amennyi-
ben fel lehet használni, ezzel is a költ-
ségeket lehet csökkenteni.
Mikszáth utca - Takarék utca kereszte-
z´́odés javítása. Burkolat javításról van
szó.
Rákóczi út - József Attila utca keresz-
tez´́odés javítása. Az önkormányzatnál
itt is elég rossz a burkolat. 
Bem utcánál egy állapotfelmérés és szük-
ség szerinti karbantartás. Zárójelben
megjegyzend´́o, elhangzott ezzel kapcso-
latban, hogy az tulajdonképpen egy osz-
tatlan közös tulajdonú magánterület. 
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Sz´́ol´́o utca régi probléma. Az utca vé-
génél egy körforgalom kiépítésére van
mindenféleképpen szükség.
A napközi konyha udvarán egy parkoló
kialakítása els´́o körben, aztán kés´́obb
majd lehet tovább gondolni ezt a dolgot,
hogy ott egy épületet elbontatnánk.
Polgármesteri Hivatal mögötti parkoló
kialakítása. Felkérjük a polgármester
urat, hogy a Kormányhivatallal foly-
tasson egyeztetést, mert reméljük,
hogy lesz támogatása ennek a beruhá-
zásnak részükr´́ol is.
Radnóti utca - Járóbeteg-ellátó Köz-
pont között járda kialakítása. 
A Pet´́ofi utcáról a Családsegít´́o Köz-
ponthoz vezet´́o járda javítása.

A következ´́o feladat tulajdonképpen ezek-
nek a munkáknak a tervezése. Kérnénk
Espár Zsolt tervez´́ot´́ol árajánlatot. Ennek
az árajánlatnak a tükrében tud majd dön-
teni a képvisel´́o testület, hogy mi az, amit
megrendelünk. A Bizottságban mindenki
egyetértett abban, hogy a kés´́obbieket pe-
dig majd az ár ismeretében, a tervezés
után kell tovább folytatni. Amikor látjuk,
hogy meddig érhet az a bizonyos takaró.

Jávorka János alpolgármester: A bi-
zottság részér´́ol elhangzottakhoz kiegészí-
tésként. A f´́oorvos úr is szólt róla. Gyakor-
latilag akkor fogjuk megtudni, hogy ezek
a felsorolt, illetve elfogadott feladatok fo-
rintosítva mennyit fognak érni, amikor a
tervez´́o elkészíti a  tervet és a költségve-
tést. Az már biztos, hogy közbeszerzési
eljárás alá esnek ezek a munkálatok. Ezt
szeretném kiemelni és a lakosság felé el-
mondani. Kérem a türelmüket, megértésü-
ket, mert ez megnöveli a munkálatok vá-
rakozási idejét. Megtörténik majd a bejá-
rás, a felmérés, az osztás-szorzás. Akkor
kerül vissza a képvisel´́o-testület elé végle-
ges döntésre. Ezzel párhuzamosan kell
megszervezni a közbeszerzés megindítá-
sát. Ez id´́oben még akkor is sok id´́ot je-
lent, ha meghívásos alapon fogja a közbe-
szerzési szakért´́o javasolni. Szinte biztos,
hogy a konkrét kivitelezési munkákra va-
lamikor szeptember végén, október elején
kerülhet sor. Jogosan vet´́odik fel a kritika
a lakosok körében, hogy jön az ´́osz, a tél,
mi lesz. Elmondtam a bizottsági ülésen is,
hogy sajnos ez a vírusos helyzet nem tett
nekünk jót. A karbantartási tervnek az
összeállításával és a tárgyalásra el´́oter-
jesztésével foglalkoztunk. Olyan megálla-
podást kell kötni majd a nyertes ajánlatte-
v´́okkel, hogy azért jöv´́o tavasszal bizo-
nyos határid´́on belül végrehajtásra is ke-
rüljön minél több munka. Megfogalmaz-
ható az is, hogy ezen tapasztalat mentén
kell a következ´́o évben el´́ore tekintve ter-
veznünk. Több képvisel´́otársammal elfo-

gadtuk azt is, hogy a ciklus végére kerül-
jenek  Rétság közútjai, járdái, parkolói,
közterületei olyan állapotba, hogy az
tényleg normálisan nézzen ki. Itt a kap-
csolódás Szájbely f´́oorvos által elmondot-
takhoz, hiszen az 545 millió forintos tar-
talék az önkormányzatnak fedezetet nyújt
a munkákra. A vírusos kérdés  lóg a leve-
g´́oben, hogyan fog alakulni nem tudjuk.
Bízzunk benne, hogy ez pozitív irányba
tereli az ipar´́uzési adóbevételt. Én bízom
benne, hogy ezek a feladatok valóban azt
a célt fogják szolgálni - a megfelel´́o lakos-
sági türelemmel és hozzáállással, megér-
téssel -, hogy a közhangulatot javítsuk. 

Bakó Mónika: Kimaradt ebb´́ol a felso-
rolásból két tétel, amire már van terv. Ers-
pár Zsolt elkészítette a Templom utca fel-
újítását és a Kossuth utcai járda tervét.
Csak azért mondom el, mert a Magyar
Falu Program keretén belül pályázatot
nyújtottunk be és a Kossuth utcai járda
felújítására nyertünk 4,99 millió forintot.
A listában ez sincs benne, de nem marad
ki, csak más módon valósul meg. 

Mez´́ofi Zoltán polgármester: A Temp-
lom utcánál nem voltunk sikeresek a pá-
lyázatban, viszont van rá fedezetünk a
költségvetésb´́ol.

Heged´́us Ferenc: Azt kérem polgármes-
ter, hogy minél el´́obb legyenek meg hozzá
a kivitelez´́ok. Anyag és munkadíj fölfele
megy, ezért minél el´́obb legyen elvégezve. 

Mez´́ofi Zoltán polgármester: Ide tarto-
zik még, hogy id´́oközben elkészült az Orgo-
na köz vízelvezetésének a dokumentációja,
így van mire ajánlatot kérni.  Azon kell gon-
dolkodni, kit´́ol kérjünk árajánlatot, továbbá
lehetséges kivitelez´́ot kell keresni. Útépít´́o
vagy mélyépít´́o vállalkozások jöhetnek szó-
ba, akikt´́ol árajánlatokat kell kérni. Nem
utolsó sorban meg kell említeni, hogy rövi-
desen indulnak a Zöld város kivitelezési
munkálatai. Sajnos a médiában azt halljuk,
hogy lesz ennek a járványnak egy második
hulláma is. Ez ennek az évnek az esemé-
nyeit tudja majd befolyásolni.

Kormányhivatali tájékoztató
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nógrád
Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási
Hivatala (Rétság, Rákóczi út 20.) Kor-
mányablak Osztályának ügyfélfogadási
ideje 2020. július 06. naptól az alábbiak
szerint módosul:

Hétf´́o, szerda: 08:00-18:00
Kedd, csütörtök: 08:00-16:00
Péntek: 08:00-13:00

Megértésüket ezúton is köszönjük! Nóg-
rád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járá-
si Hivatala Kormányablak Osztály

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.

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.)

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.
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 Koronavírus után ...
Tisztelt Rétsági Polgárok!

A koronavírus járvány, ahogy az Ope-
ratív törzs tagjai mondják, lecseng´́oben
van. A vírus azonban rámutatott igen sok
problémára, els´́osorban az id´́osek, az
egyedülállók problémáira. 

Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy
a vírus után is van lehet´́oség ellátások
igénybevételére, továbbra sincs senki
egyedül. Err´́ol szeretném tájékoztatni az
érintetteket. 

1.) Jelz´́orendszeres
 házi segítségnyújtás

A jelz´́orendszeres házi segítségnyújtás
feladata

A jelz´́orendszeres házi segítségnyújtás
a saját otthonukban él´́o, egészségi állapo-
tuk és szociális helyzetük miatt rászoruló,
a segélyhívó készülék megfelel´́o haszná-
latára képes id´́oskorú vagy fogyatékos
személyek, illetve pszichiátriai betegek
részére az önálló életvitel fenntartása mel-
lett felmerül´́o krízishelyzetek elhárítása.

Igénybevétel szempontjából szociáli-
san rászorult:
— az egyedül él´́o 65 év feletti személy,
— az egyedül él´́o súlyosan fogyatékos

vagy pszichiátriai beteg személy vagy
— a kétszemélyes háztartásban él´́o 65 év

feletti, illetve súlyosan fogyatékos
vagy pszichiátriai beteg, ha egészségi
állapota indokolja a szolgáltatás folya-
matos biztosítását. 

Jelz´́orendszeres házi segítségnyújtás:
olyan gondozási forma, amely folyamato-
san a nap 24 órájában biztosítja gondozot-
tainak a segítségnyújtás lehet´́oségét, folya-
matos készenléti rendszerben m´́uködik. 

Az ellátás igénybevételének módja A
személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások igénybevétele önkéntes, az ellá-
tást igényl´́o kérelmére történik. Az igény-

lést az alábbi elérhet´́oségen lehet megten-
ni Név: Mészárosné Kozma Katalin Cím:
Rétság, Nagyparkoló 5. Telefon: 0620/
964 3780; 0670/ 682 5265; 0670/ 682
5254

Rétságon 24 órás ügyeleti szolgála-
tot biztosított.

A jelz´́orendszeres házi segítségnyújtás
igénybevétele személyi térítési díj megfi-
zetésével vehet´́o igénybe, az igényl´́o rend-
szeres havi jövedelemének  2%-át meg
nem haladó mértékben, azonban nem ha-
ladhatja meg az éves intézményi térítési
díj összegét, mely 2020. évben 140
Ft/nap.  A számlázás negyedévente törté-
nik.

2.) Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás gondozón´́ok közre-
m´́uködésével történik. Az ellátás napi
szükségletét az igényl´́o kérésének megfe-
lel´́oen kerül megállapításra. Van, aki csak
heti 1-2 alkalommal kér bevásárlást,
gyógyszerkiváltást, van, aki napi szint´́u
ellátást kér. Az ellátásban lehet kérni napi
takarítást, vásárlást, gyógyszerkiváltást. A
gondozón´́ok munkaid´́oben tudnak segí-
teni a kérelmez´́onek.

Az ellátást az állam és az önkormány-
zat támogatja, azonban jövedelem függ-
vényében az ellátott részére is van mini-
mális térítésidíj fizetési kötelezettség.

Az igénybejelentés módja, b´́ovebb in-
formáció:  Szabó Ágnes intézményvezet´́o
30/871 92 56 telefonszámon.

Felhívom a szíves figyelmet, hogy
egyik szolgáltatás sem helyettesíti a na-
pi 24 órás felügyeletet igényl´́o ellátást.
Bármelyik ellátás választása azonban biz-
tonságot nyújt az igényl´́oknek és a hozzá-
tartozóknak egyaránt. 

Rétság, 2020. június 09.
Mez´́ofi Zoltán  polgármester

Felhívás

A nyár folyamán várható kerti munkákkal
összefüggésben felhívjuk a tisztelt ingat-
lantulajdonosok (használók) figyelmét a
19/2013. (XI.26.) rendelet a közösségi
együttélés alapvet´́o szabályairól, vala-
mint ezek elmulasztása, megszegése
jogkövetkezményeir´́ol szóló helyi rende-
letben, a kerti hulladékok égetésével kap-
csolatos el´́oírások betartására. 

A jogszabály szerint kerti hulladék,
nyesedék (nem ünnepi) hétf´́oi napokon
égethet´́o 6.00 órától, 20.00 óráig. Fontos
betartani az égetéssel kapcsolatos egyéb

szabályokat is, valamint figyelemmel len-
ni a széljárásra és arra, hogy a környez´́o
ingatlanok tulajdonosainak ne okozzanak
indokolatlan kellemetlenséget. 

Itt kiemelten meg kell er´́osíteni, hogy
égetni kizárólag kerti hulladékot, nyese-
déket, száraz avart szabad. Nem égethe-
t´́ok egyéb anyagok, háztartási hulladék,
gumi, m´́uanyagok, festékek, veszélyes
anyagok.

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

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. augusztus 13., 27. csütörtök
2020. szeptember 10., 24. 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

Zöld hulladék elszállítás

Augusztus-szeptember 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 maxi-
mum 10 db zöldhulladékot tartalmazó
zsák helyezhet´́o ki ingatlanonként! Társa-
ságunk kizárólag az ebben a zsákban ki-
helyezett zöldhulladékot szállítja el. 2020.
évi zöldhulladék gy´́ujtési rend tervezett
id´́opontjai májustól minden páros héten
csütörtökön. Tehát:

2020. augusztus 6., 20. csütörtök
2020. szeptember 3., 17. csütürtök 

Hulladékudvar

Rétságon 2020. május 11-et követ´́oen ki-
egészített nyitvatartási nappal üzemel:
Hétf´́o - 10:00-18:00 Kedd - 8:00-12:00.
Részletes ismertetés a Hangadó el´́oz´́o szá-
mában.
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Ballagás az iskolában
Kicsit rendhagyó ünneplésre kény-
szerítette a vírushelyzet az általános is-
kolát. Alábbiakban - pár kép kiséreté-
ben - Nagyháziné Bacsa Mónika iskola
igazgató tanévzáró beszédéb´́ol idézünk

Tisztelt vendégek, kedves ballagó diákja-
ink! 

A 2019/2020-as tanév elején szokvá-
nyosan kezdtük meg mindennapjainkat.
Elindult a tanítás, megkezd´́odött a felké-
szülés a központi felvételikre. A pálya-
választási kiállítások mellett, nyílt na-
pok keretében meglátogattátok azokat a
középiskolákat, melyek közül az egyik-
nek kilencedikes diákjai lesztek szep-
tembert´́ol. Majd eljött az egyik igazán
nagy nap életetekben, a felvételi. Né-
hány hónappal kés´́obb, pedig kiderült,
hogy kié találtatott túl kevésnek, vagy
elegend´́onek az általa kit ´́uzött célhoz
képest. De ez már egy új világban, egy
korábban még nem tapasztalt környezet-
ben következett be. Digitális munkarend.
Jött egy vírus és felborította mindennapja-
inkat. Ahhoz, hogy mindenki részese le-
gyen ennek a térnek el´́oször meg kell te-
remteni a szükséges infrastrukturális hát-
teret. Hvizsgyalka Péter sietett segítsé-
günkre, aki több családot is számítógép-
hez juttatott. A többségnek sikerült alkal-
mazkodni a megváltozott helyzethez. Vol-
tak köztetek olyanok, akik a t´́olük meg-
szokott kimagasló szorgalommal, kitartó-
an, pontosan végezték tanulmányi munká-
jukat, amit a nevel´́otestület külön kieme-

lésre érdemesnek ítélt. Ezért 4 tanulónak
nevel´́otestületi dicséretet adományozott
az elmúlt 8 évben nyújtott tanulmányi, il-
letve közösségi munkájáért: Bárczy Lili-
nek, Lomen Annának, Tóth Jónásnak
és Temesvári Viviennek. 

Engedjék meg, hogy a szül´́oi munka-
közösség tagjainak megköszönhessem 8
éves munkájukat. Dabasi Kornéliának,
Márton Andrea Orsolyának, Szolik Ka-
talinnak és Temesváriné Bognár Mári-
ának. 

A ballagó nyolcadikosok mellett több
távozó kollégánktól is búcsúzunk a mai
napon. 

Ress Istvánné kollégan´́o, tolmácsi te-
lephelyünkön már nyugdíjazásához kap-
csolódó felmentési idejét tölti .

Vigyinszki Attila  új kihívások, új le-
het´́oségek kipróbálása el´́ott áll, mi pedig
az együtt töltött évekre szeretettel emléke-
zünk majd, kívánunk a tanár úrnak sok
sikert a következ´́o években is és vissza-
várjuk ´́ot. 

A Balassagyarmati Tankerületi Köz-
pont pedagógusnap alkalmából két taná-
runknak adományozott kiváló pedagógus
címet.: Kovácsné Nagy Erzsébet és Si-
mon Katalin.

Ez a nap, 2020. június 20. a legtöbb
ember számára egy átlagos nap, de a ma
ballagó 40 diáknak és osztályf´́onökeiknek
emlékezetes, különleges ünnep ez. 
Kedves Lányok és Fiúk! 

Ma Számotokra véget értek az általá-
nos iskolák évek. Eltelt nyolc év, amely-

b´́ol sok emléket fogtok ´́orizni. A tanulás-
ról, a sikerekr´́ol, kudarcokról, a barátsá-
gokról, titkokról... 

Osztályf´́onökeiteknek a rétsági iskolá-
ban az els´́o osztályai voltatok. Ez olyan
különleges köt´́odés, ami elkísér a további-
akban is, egyszeri és megismételhetetlen.
A közös élmények, balatoni nyaralások,
az erdélyi körutazás különlegessé tették
azokat a helyeket, ahol együtt jártatok, ´́or-
zik azok emlékét. Az iskolai létet bizton-
ságossá tette, hogy mindig számíthattatok
Erika és Dia nénire. ´́Ok vigyáztak Rátok,
megvédtek Titeket, kiálltak Értetek.  És
most elengedik a kezeteket, hogy meger´́o-
södve egyedül lépjetek tovább. 

Nagyon örülünk annak, hogy vala-
mennyien felvételt nyertetek. A középis-
kolai felvétellel lehet´́oségetek lesz belépni
egy újabb ajtón, ami egyre közelebb visz
ahhoz, hogy elérjétek életcélotokat. Az el-
s´́o naptól kezdve tanuljatok, szerezzetek
új barátokat, úgy, ahogyan itt is tettétek.

Elköszönök T´́oletek az iskola nevel´́o-
testületének nevében is. Gondoljatok min-
dig szeretettel azokra, akik ebben az isko-
lában mellettetek voltak, segítettek Tite-
ket. A tanító nénikre, Nelli nénire és Ma-
nyi nénire, valamennyi tanárotokra, akik
tanítottak és neveltek Titeket. Legyetek
hálásak a szüleiteknek azért, hogy olyan
sokat tettek Értetek az elmúlt nyolc évben.
Minden itt töltött napon Mellettetek áll-
tak, együtt izgultak Veletek, aggódtak Ér-
tetek, gondoskodtak Rólatok. 

Mi gondolni fogunk Rátok. Évek múl-
va is emlékezni fogunk itteni sikereitekre,
eredményeitekre.

Nagyháziné Bacsa Mónika
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Hírek az óvodából

Ballagás
Az óvodai m´́uködést is alaposan átszer-
vezte a koronavírus miatti veszélyhelyzet.
Hosszú hetekig szünetelt a gyermek-
intézményben a kicsik fogadása. Pedig a
gyermekek már nagyon várták, hogy paj-
tásaikkal találkozzanak, az udvari játéko-
kon kalandozhassanak. Különösen igaz ez
a legnagyobbakra, akik ´́oszt´́ol már iskolá-
ban kezdenek. 

Az óvodapedagógusok - sok szül´́o
közrem´́uködésével - megszervezték a bal-
lagást is. Kicsit eltér´́o módon és helyszí-

nen, mint korábban, de méltóságteljesen,
meghatóan sor került rá. Délután 5 órakor
halk zeneszó mellett vonultak a Micimac-
kó csoport és a Pillangósok búcsúzó gyer-
mekei, az óvoda dolgozóival együtt, a ját-
szóudvarba, ahol szembe velük a szül´́ok,
hozzátartozók széles körben foglaltak he-
lyet.

Vinczéné Szunyogh Judit köszöntötte
a megjelenteket és beszédében felidézte
az elmúlt éveket, mindenkinek sikeres ta-
névkezdést kívánt és azt, hogy ´́orizzék
meg emlékezetükben ezeket a vissza nem
tér´́o id´́oszakot. 

Kerepl´́os Tábor
Kerepl´́o Néptánc Egyesület a 2020 júni-
us 16-18.-ig tartotta a szokásos Kerep-
l´́os néptánc táborát Ver´́océn a Csattogó-
völgyben. A tábort eredetileg június 14-
t´́ol tervezték, a  jelenlegi helyzet miatt
a feloldások, ottalvós táborok június 16-
tól indulhattak, így a tábor két nappal
rövidült.

 Az es´́os id´́oszak miatt elmaradt a helyi
kirándulás, Duna parti séta, tábort´́uz, de en-
nek ellenére a tábor jó hangulatban, egész
napot kitölt´́o programmal zajlott: néptánc,
kézm´́uves foglalkozások, játék, és nem ma-
radt el a névnap-születésnap köszöntés sem

azon gyerekek számára akik ebben az id´́o-
szakban ünnepelték volna ezeket az ese-
ményeket. Programzáróként a gyerekek
hagyományhoz híven egy kis m´́usorral
várták a szül´́oket, ahol bemutatták a kéz-
m´́uves foglalkozásokon készített tárgyai-
kat.

A jelenlegi helyzet miatt a táborozók,
szervez´́ok nagyobb figyelmet fordítottak
az egészségügyi intézkedésekre.

A gyerekek különösen örültek annak,
hogy újra együtt lehetnek, egy jó hangulatú,
vidám tábort tudhatunk magunk mögött.

Simon Katalin táncpedagógus táncok-

tatói munkáját Onodi Attila segítette aki
neves néptánc oktató: Magyar Bronz Ér-
demkereszt, Népm´́uvészet Ifjú Mestere,
több Nemzetközi Legényes Verseny do-
bogós helyezettje és közönségdíjasa, Bé-
késcsabai Szólótáncverseny Különdíjasa,
a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes
majd a Magyar Állami Népi Együttes egy-
kori táncm´́uvésze. Kézm´́uves foglalkozá-
sok Dobsony Zsófia - Rétság.

Köszönet illeti a kísér´́o szül´́oket, Hri-
agyelné Kucsera Katalint és Márton Orso-
lyát, hogy a gyerekekre vigyáztak, min-
denben segítettek .

Felújítás

Tény hogy a város önkormányzata a ko-
rábbiakban is folyamatosan gondoskodott
a gyermekintézmény épületének jó szín-
vonalon tartásáról. Az elmúlt évtized nyá-
ri szüneteiben szinte az utolsó szögig ki
lett cserélve minden. Ezen a nyáron a vi-
zesblokkok kerülnek teljes felújításra úgy,
hogy a teljes szennyvíz gerincvezeték a
föld alatt cserére kerül. Ez a munka már
nagyon id´́oszer´́u volt. A kényszer´́u szüne-
tet felhasználva a csoportszobák festése is
megújul. A kivitelezésre az önkormányzat
saját forrásból - megtakarításból - közel
bruttó 30 millió forintot fordít. Remélhe-
t´́oleg az ´́oszi nevelési év kezdésre minden
befejez´́odik és most már minden részleté-
ben megújult, korszer´́u épület fogadja a
gyermekeket.
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Tanuszoda
Új állomásához érkezett a Tanuszoda
építése Rétságon

A pályázatot elnyert kivitelez´́o vállal-
kozás Pesti Épít´́o Zrt. átvette a munkate-
rületet. A területet - 2651 Rétság, Radnóti
utca, 356/61 helyrajzi szám - tulajdonkép-
pen nem is a várostól kellett átvenni, mert
az a képvisel´́o-testülettel megkötött szer-
z´́odés alapján a Magyar Állam tulajdoná-
ba ment át. Az építési napló megnyitásá-
val a munka elkezd´́odött.

Az esemény történelmi pillanat a vá-
ros életében. Egy milliárdos beruházás,

amellyel a volt honvédségi terület újabb
jelent´́os  létesítménnyel  gazdagodik. (Já-
róbeteg-ellátó, Munkaügyi Központ, Ka-
tasztrófavédelmi ´́Ors, a rövidesen  épül´́o
új ment´́oállomás és most létesül´́o tanuszo-
da már igazolja, hogy érdemes volt ingyen
megszerezni ezeket a területeket.) A kivi-
telezésre 480 nap áll rendelkezésre, tehát
a terv szerint 2021 októberében a m´́uszaki
átadás megtörténik, és azt követ´́oen a
használók rövidesen birtokba vehetik.

Fontos tudni az arra járó - joggal kí-
váncsiskodó - sétálóknak, hogy innent´́ol a

ligetnek ez a része építési területnek mi-
n´́osül, ahová csak a kivitelez´́o dolgozói
léphetnek be.

Militari tábor
Lassan két évtizede minden nyáron kato-
naéletet, és annak romantikáját felvonul-
tató tábort szervez a Rétsági Árpád Egylet
azon a l´́otéri területen, amit az önkor-
mányzat tartós használatba adott éppen
abból a célból, hogy a bázist fejlesztve,
karbantartva tartalmas programokat tudja-
nak megvalósítani.

 Így kerül évente megrendezésre a sát-
ras elhelyezést kínáló kikapcsolódás. Idén
júlus 19-25-ig. Az tény, hogy egy szóra-
koztató id´́oszak, de az is tény, hogy a ka-
tonaélet számtalan momentuma megjele-

nik. A fegyelmezett rend megtartásától, az
alaki foglalkozásokon át a fegyverismere-
tig, a játékos harcászati bemutatókig. Az
is tény, hogy egyre n´́o az érdekl´́odés a

program iránt. Ebben az évben 70 fiatal
kezdte meg az otthonról elvonulást, akiket
15 f´́o feln´́ott felügyelt, illetve biztosította
a “kiképzési terv” megvalósítását, az ellá-
tást.
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Programok az egészségért
A m´́uvel´́odési központ a nyár ellenére
több el´́oadást szervezett melyben a be-
tegségek megel´́ozésér´́ol, az egészséges
életmódról és a táplálkozás alternatí-
váiról volt szó.

Els´́oként az ehet´́o és mérgez´́o gom-
bákról tartott el´́oadást  Császarné Erdélyi
Katalin gombaszakellen´́or. Bemutatta a
környékünkön is gy´́ujthet´́o gombafajokat.
Felhívta a figyelmet, hogy aki nem szak-
ért´́oje az erd´́o adományának, feltétlenül
forduljon gombaellen´́orhöz.

Rottembacher Mónika KIT tréner el´́o-
adása az intim torna titkait és lehet´́oségeit
villantotta fel a közönség el´́ott. Tanfolya-
mon elsajátított gyakorlatok otthon is vé-
gezhet´́ok, és sokat segíthetnek az alhasi,

medencekörnyéki panaszok megszünteté-
sében.

Boda Katalin program azokról az
étrendkiegészít ´́okr´́ol szólt, amivel
karban lehet tartani a vitaminháztar-
tást, és több témában is javítható az
egészégi állapot, megszüntethet ´́ok bi-
zonyos panaszok.

Szabó Klára már több alkalommal tar-
tott el´́oadást gyógynövények gy´́ujtésér´́ol,
és felhasználási módjáról. Ezennel a nyá-
ron gy´́ujthet´́o fajok voltak a f´́o témák, kü-
lös tekintettel a környékünkön is megta-
lálható fajokra.

Mindegyik el´́oadás vetítettképes pre-
zentációval adott élményszer´́ubb, ponto-
sabb információt.

Kisudvari koncertek 1.
A m´́uvel´́odési központ egy meglep´́o öt-
lettel kellemes szabadtéri helyszínt ta-
lált a kisebb létszámú rendezvények-
hez. Ez pedig az udvar.  Ide hírdettek
koncertet. Sajnos az id´́ojárás közbe-
szólt, délután árvíz öntötte el a belvá-
rost, nem lehetett tudni estére mi jö-
het még. Így az el´́oadás az aulába köl-
tözött.

Az aulában a közönség soraiban nem
csak rétságiak várták a fellép´́ot, hanem
igen szép számmal más településr´́ol, Ba-
lassagyarmatról is. Simon Katalin, az in-

tézmény igazgatója köszöntötte a megje-
lenteket és mutatta be a vendéget. Meg-
tudtuk, hogy Kecskeméthy Lilla egy ne-
ves balassagyarmati iskolában tanítóként
dolgozik. Hobbiként foglalkozik muzsi-
kálással. Több alkalommal fellépett már a
Csalogató együttes tagjaként, és meg-
számlálhatatlan videóklipje elérhet´́o a Yo-
utube videómegosztón. Mindezek mellett
ez a rétsági fellépés volt az els´́o önálló
estje. Kecskeméthy Lilla nagy örömet
okozott a közönségnek, jó énekhanggal,
jól szerkesztett m´́usorral.

A m´́usorban elhangzottak megzenésí-
tett versek (többek között) Babits Mihály-
tól, József Attilától, Ady Endrét´́ol, Gárdo-
nyi Gézától. Ezen kívül saját szerzemé-
nyek, és népdalok is. A m´́usor vége felé
egy meglepetés is várt a publikumra. Si-
mon Katalinnal közösen énekeltek egy
dalt. Igazi élmény volt ott lenni.

A rendezvény a Magyar N´́oi Únió
együttm´́uködésével valósult meg. Sza-
badtéri programok lesznek még a jöv´́o-
ben, tervben vannak újabb Kisudvari ren-
dezvények.  
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Klubnap a Hunyadi nyugdíjasoknál
A Hunyadi János Nyugállományúak
Klubja régen tartott összejövetelt. De
eljött végre a várva várt nap, amikor a
szokásos nyárközepi alkalmat megren-
dezték a m´́uvel´́odési központ aulájában.

A programot Hangyási Jen´́oné beje-
lentése indította, miszerint a bíróság egy
adminisztratív hiba miatt nem fogadta el
a januári közgy´́ulés döntéseit. Ezért  a
szavazást meg kellett ismételni. Ez meg is
történt. Remélhet´́oleg ebben a beadvány-
ban már nem találnak kivetni valót, és a
klub régóta húzódó vezet´́oségválasztása
nyugvópontra kerül.

Következtek a programok, amelyek-
hez vendégeket is hívtak. Az Annákat kö-
szöntend´́o Sas István adott el´́o az alkalom-
hoz ill´́o verseket. Kés´́obb a klub nevében
Putyer Gyuláné virággal és dallal köszön-
tötte az Anna nev´́u tagokat. Fellépett a
Drégelypalánki Együttes, majd rákezdett
a zenekar, és a nyitótáncot az elnök ropta,
amihez többen csatlakoztak. Ezzel az An-

na-báli hangulat teljessé vált. Vendég fel-
lép´́o is érkezett. Kálmán Imre operettda-
lokkal szórakoztatta a közönséget, nagy
sikerrel, majd felszolgálták az ízletes va-
csorát.

A nyár közepi klubnapon ebben a kö-
zösségben nem maradhat el a bál szépe
választás.  Ennek évek óta hagyománya
van. Akik jelölték magukat - jelmezt is
választva - felvonultak, kezükben a sor-
számukkal. Az est további részében a szá-
mok alapján szavazott a tagság, majd ki-
hirdették az eredményt. 

Kreativ foglalkozás a könyvtárban
Június elején hamar érkezett a jó hír a
korlátozások feloldásáról, így már bár-
ki betérhet az intézménybe. Ezzel élt is
a könyvtár

Július elsején megtartották az els´́o
nyilvános kézm´́uves foglalkozást. A téma
ezúttal a levendula volt. Az el´́oadás során
az érdekl´́od´́ok megtudhatták, hogy ha-

zánkban egyre nagyobb a növény népsze-
r´́usége, mind többen termesztik otthon, és
felhasználása nemcsak a kozmetikai ipar-
ban jótékony, hanem érdekes tárgyak is
formázhatók bel´́ole. Ezen a foglalkozáson
egész délután tapasztalt segít´́ok útmutatá-
sai alapján készíthették el a résztvev´́ok
saját levendulabuzogányaikat.

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 augusztusban, 14-én
pénteki napon lesz sz´́urés 13.30 - 16.30-
ig. Id´́opontot lehet kérni a recepción sze-
mélyesen, vagy a 35-550-570 telefonon.
Éljenek a lehet´́oséggel! A sz´́urés a rétsági
lakosok számára ingyenes. 

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.

Augusztus 3., 4., 10. 11., 17., 18.,
24., 25., Jóga az EFI-ben
Augusztus 5. Anonim Alkoholisták
Klubja
Augusztus 5. Dohányzás leszoktató
tanácsadás
Augusztus 5. Gerinctorna az EFI-ben
Augusztus 5. Nordic walking
Augusztus 6. Szül´́oklub
Augusztus 12. Lelki Egészség szakta-
nácsadás
Augusztus 13. Lelki Egészség szakta-
nácsadás
Augusztus 14., 28. Krónikus Bete-
gek Klubja
Augusztus 19 Étrendi szaktanácsadás

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

Visszatekint´́o
Június 4. csütörtök, 10.00 órától

a Templomkertben
A Nemzeti Összetartozás Napja
Megemlékezés és koszorúzás a triano-
ni békediktátum aláírásának 100 éves
évfordulójáról
Beszédet mondott: Mez´́ofi Zoltán Rét-
ság város polgármestere
Közrem´́uködtek: László Attila el´́oadó-
m´́uvész, Matus Laura, Kövi Flóra,
Szájbely Zsolt

Június 16. kedd, 9.00 órától
a könyvtár újra fogad látogatókat!

Június 16-18. kedd-csütörtök
a ver´́ocei Csattogó-völgyben
Kerepl´́os nyári tábor

Június 20. szombat, 10.00 órától
az általános iskolában
a 8. osztályok ballagása

Június 22. hétf´́o, 8.00 órától
a m´́uvel´́odési központ
újra várja kedves látogatóit!

Június 25. csütörtök, 10.00 órától
az óvodában
a nagycsoportosok ballagása

Programajánló
Július 1. szerda

a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri fotókiállítás:
Fazekas Péter
Az én „természetem”
cím´́u tárlata

Július 1. szerda, 14.00 órától
a könyvtár olvasórészlegében
Könyvtári kézm´́uves délután
Levendula buzogány

Július 2. csütörtök, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ el´́oadótermében
A természet kincsei sorozat:
A leggyakoribb ehet´́o és mérgez´́o
gombák a Börzsönyben
El´́oadó: Császárné Erdélyi Katalin
Részvétel ingyenes!

Július 10. péntek, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ el´́oadótermében
Mi is az a Kriston Intim Torna?
Életre szóló program!
Rottenbacher Mónika KIT tréner el´́o-
adása
“A Kriston Intim Torna a tudatos al-
has védelmet jelenti, amely jelent´́osen

hozzájárul a n´́ok egészségéhez. A min-
dennapokba beépített, néhány perces
edzéssel, a korlátozó érzelmek kioldá-
sával sokféle tünet esetén érhetünk el
javulást, vagy akár meg is szüntethet-
jük azokat...”
A részvétel ingyenes!

Július 14. kedd, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ el´́oadótermében
Egészségmeg´́orz´́o el´́oadás
El´́oadó: Boda Katalin
Részvétel ingyenes

Július 16. csütörtök, 18.00 órától
a KRESZ parkban a
MarkusZínház el´́oadása: 
Az égig ér´́o fa
Részvétel ingyenes

Július 21. kedd, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ el´́oadótermében
A természet kincsei el´́oadássorozat
Gyógynövények nyáron
El´́oadó: Szabó Klára
Részvétel ingyenes

Július 24. péntek, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ kisudvarában
(es´́o esetén az aulában)
Kisudvari koncertek 1.
Kecskeméthy Lilla gitárestje
Forró teával, családias hangulattal, a
koncert utáni kellemes beszélgetés re-
ményében várjuk Önöket!
Részvétel ingyenes

Július 25. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Hunyadi Nyugdíjas Klub
Taggy´́ulése és Anna-bálja
Zártkör´́u rendezvény

Augusztus 1. szombat
a rétsági repül´́otéren
XIII. Pilóta találkozó
B´́ovebb információ: 20/394 66 64
A részvétel ingyenes

Augusztus 1. szombat
a Mészi Flamó el´́ott
Flamó Rock Nap
Fellépnek:
Custom Blues Band
Hangszed´́ok
Metamorph
Balassi Band

Augusztus 5. szerda, 16.00 órától
a könyvtár olvasórészlegében
Könyvtári kézm´́uves délután
Levendula illatpárna

Augusztus 6. csütörtök, 18.00 órától
a KRESZ parkban
Keresztes Nagy Árpád bábszínész 
el´́oadása:
Krisztus Urunk és a furulya
Részvétel ingyenes
Az el´́oadás a „Köszönjük, Magyaror-
szág!” program keretében valósul
meg!

SZENT ISTVÁN NAPOK
a Nagyparkolóban
Augusztus 20. csütörtök

16.00: Térzene, Gyerek-játszó-sarok
17.00: Kolompos koncert
18.00: László Attila
19.15: Óriásgólyalábas Langaléta Ga-
rabonciások
20.30: Dolly Plusssz koncert
22.00: T´́uzijáték

Augusztus 21. péntek
20.00: Bon Bon koncert
21.30: T´́uzzsongl´́orök

Augusztus 27. csütörtök, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
a Magyar Fotográfia Napja alkalmából
Pénzes Géza fotóm´́uvész kiállítása

Augusztus 29. szombat, 15.00 órától
a m´́uvel´́odési központ el´́otti téren a
Vác Civitas Szimfonikus Zenekar
Rézfúvós együttesének hangversenye
M´́uvészeti vezet´́o: Sándor Bence

Augusztus 29. szombat, 15.30 órától
a m´́uvel´́odési központban
Farkas Éva Tünde népzenem´́uvész 
el´́oadása:
Tavaszünnep az erd´́on
Részvétel ingyenes
Az el´́oadás a „Köszönjük, Magyaror-
szág!” program keretében valósul meg!

El´́ozetes

Szeptember 6. vasárnap, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központban
Ferenczi György és a Pesti Rackák
könny´́uzenei koncert
Részvétel ingyenes
Az el´́oadás a „Köszönjük, Magyaror-
szág!” program keretében valósul
meg!

Szeptember 21. péntek, 18.00 órától
A magyar dráma napja
délután: 
Gyermekszínházi el´́oadás
koraeste: 
Könyvbemutató - Spangár Antológia

Szeptember 26. szombat
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Nótaest
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Könyvajánló

Charles Dowding, Stephanie Hafferty
Ásásmentes biokert

Zöldségek, gyü-
mölcsök termeszté-
se és felhasználása
organikus módon

A könyv segít-
ségével megtanul-
hatják, hogyan le-
het egész évben
friss zöldséget ter-
meszteni és fo-
gyasztani. Igen,
mind a négy év-

szakban. Módszereinkkel sikerülni fog,
kevesebb er´́ofeszítéssel nagyszer´́u ered-
ményeket érhetnek el. Élvezzék a saját

termesztés´́u élelem elkészítését, tárolását
és tartósítását, az ételek ízét és frissessé-
gét, egészséges és változatos étrendet még
a tavaszi sz´́ukös hónapokban is. Ötleteket
adunk az esetleges felesleg értékesítésé-
hez is.

Megmutatjuk, hogyan lehet meglév´́o
anyagokból hasznos kerti eszközöket készí-
teni. Recepteket adunk ételek, tisztító- és
testápoló szerek, kinti és benti kártev´́ok el-
leni szerek készítésére saját termesztés´́u és
gy´́ujtögetett nyersanyagokból. Segítünk
olyan új utakat találni, melyekkel csökkent-
hetik a hulladékot és a költségeket, és önel-
látóbbak lehetnek, még kis helyen is.

Megmutatjuk, hogyan lehet a kert egy
zárt rendszer, és saját fejl´́odésük által ho-
gyan lehetnek egyre inkább részesei a
kertnek és hasznára a közösségüknek. Fe-
dezzék fel az örömet, a boldogságot, a
“képes vagyok rá” érzését és a kapcsolatot
környezetükkel azáltal, hogy együtt dol-
goznak a természettel, és hagyják, hogy az
vezesse önöket. Kreatívan, örömmel.

rtv.retsag.net

Naponta 24 órában képújság, 
hirdetésekkel, aktuális információkkal. 

2020. augusztusi m´́usor
Augusztus 25. kedd 15:55 

Él´́o közvetítés
Rétság város soron következ´́o,
képvisel´́o-testületi ülésér´́ol

Augusztus 26 szerda  18:00  és 21.00 órától
Híradó - riportok, tudósítások 
Ismétlések: 
Augusztus 27., 28., 18.00 és 21.00 órától
Augusztus. 29-30. 10-00 órától

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.

Náray Tamás: Zarah álma
A nagysiker´́u Zarah trilógia (Zarah,

Zarah öröksége) befejez´́o kötete.
“Nem az az em-

ber lesz boldog, aki
szerencsés, vagy a
sorsa kegyes volt
hozzá, hanem az,
aki az életében
egyikre sem szorult
rá.”

Arvin és Le-
onard, Carla és
Andy fiai szépen
cseperednek. Za-
rah-t felkavaró ál-

mok gyötrik, melyek egyrészt különös
egyezést mutatnak a valósággal, másrészt
egy párhuzamos valóság körvonalai rajzo-
lódnak ki bel´́olük... Lewinson tábornok
meglep´́o nyomokra bukkan Andy halotti
bizonyítványának felkutatása közben. A
f´́oh´́ossel közösen felgöngyölített szálak
egy olyan házaspárhoz vezetnek, akik
nem rendelkeznek semmiféle múlttal. Egy
vidámnak induló gibraltári hajókirándulá-
son azonban ennél is váratlanabb esemé-
nyek történnek. Ezek pedig olyan lavinát
indítanak el, ami alapjaiban változtatja
meg a család életét.

Spangár pályázat
A Rétság Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár pót-pályázatot hirdet vers és
prózaírók részére

Felhívjuk azon pályázók figyelmét,
akik az eredetileg kiírt határid´́ore eljuttat-
ták hozzánk alkotásaikat, hogy m´́uveiket
meg´́oriztük, így azokat nem szükséges is-
mételten postázniuk!

Az írásokat digitálisan (CD, DVD) is
kérjük mellékelni. A pályázatok terjedel-
me nem haladhatja meg az öt gépelt ol-
dalt. (Word, Times New Roman, 12 pont,
1,5 sortáv.) A jeligés pályázatok mellé,
zárt borítékban kérjük mellékelni annak
feloldását. A pályázatból kizárásra kerül-
nek a kés´́on beérkez´́o és a digitálisan nem
beküldött, valamint a nem a kiírásban
megjelent feltételeknek megfelel´́o pálya-
m´́uvek. Egy jeligéhez maximum három
írásm´́u tartozhat. A pályázaton korhatár és
a témakör megkötése nélkül, minden al-
kotó részt vehet

Az írásm´́uvek feladási határideje:
2020. augusztus 25.

Cím: “Spangár András Irodalmi Pályázat”
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár,
2651 Rétság, Rákóczi út 26., Pf.:24.

A legjobbnak ítélt alkotás elnyeri a
díszes kivitel´́u  Spangár András emlékpla-
kettet. A szakmai zs´́uri által arra érdemes-
nek ítélt írásokat megjelentetjük a 2020.
szeptember 21-én bemutatásra kerül´́o an-
tológiában. Elérhet´́oségünk: 06-35/550-
163, konyvtar@retsag.hu.

Nyári nyitvatartás
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár

Könyvtár:
Hétf´́o: 11.00-16.00
Kedd-péntek  9.00-18.00

M´́uvel´́odési Központ:
Hétf´́o-csütörtök:   8.00-20.00
Péntek:   8.00-21.00
Szombat: 17.00-21.00

Szeptember 30. szerda, 19.00 órától
Kisudvari koncert:
Dresch Quartet
Részvétel ingyenes
Az el´́oadás a „Köszönjük, Magyaror-
szág!” program keretében valósul meg!

Állandó foglalkozások

kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban 
és a könyvtárban

Szerda:
Alakformáló n´́oi torna. 18.30-19.30;
Vezeti: Béke Viktória.

Csütörtök:
Pilátesz. 18.00-19.00; Vezeti: Bordac Cla-

udia.
T´́uzzománc szakkör. 17.00-19.00.
Kerepl´́o, Zúgófa, Csillagvirág Táncegyüt-

tesek. Nyári szünet - Próbák fellépés
esetén Vezeti: Simon Katalin

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,

matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´́oségi

munkavégzés, korrekt árakon!
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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. 

Köszönet
Mártonné Vásárhelyi Erika tanárn´́o az
alábbi sorok közzétételét kérte

Amíg képes vagyok rá,  meg kell ten-
nem, hogy a nyilvánosság tudomására
hozzam azon kedves rokonaim, ismer´́ose-
im, volt kollégáim, egykori kedves tanít-
ványaim nevét, akik bátorító szere-
tetükkel, gondoskodásukkal, életem nehéz
id´́oszakában mellettem állnak és álltak a
legkülönfélébb segítségekben részesíte-
nek. ´́Ok az én Angyalaim, akiket a Jóisten
küldött hozzám! Emberségük álljon itt pél-
daként, melyet a rendkívüli, válságos id´́ok-
ben is nyújtani tudtak nekem! Hálás köszö-
netem Önöknek és Nektek mindenért!

´́Ok az én Angyalaim: Szabó Klárika,
drága unokatestvérem, Mitaszné Varga
Kati unokatestvérem, Mitasz Imre, Szabó
Miklósné Vera, Sztruhár Istvánné, Erzsike
és családja, Zomborka Imre és családja,
Urbánné Hajduk Rita.

Egykori iskolám, kollégáim, köztük
is: Rózsa Zoltánné Csilla, Bánkuti Éva,
Bánkuti Károly, Bálint Magdolna, Ko-

vácsné Nagy Erzsike, Borosné Gellai Ka-
talin, Pelle Margit, Kozmáné Varga Kata-
lin, Gyuricza Ferencné, Baranyi Bertalanné.

Volt tanítványaim: Dulkainé Drajkó
Emese, Tomcsányi Katalin, Gyuricza Pé-
ter, Sztavrov Andonisz, Zomborka Zsolt,
Dinkó János, Répássy Ilike, Mez´́ofi Zsó-
fia, Sztruhár Krisztina, Dr Ódé Mária,
Kozmáné Heged´́us Andrea, Hesz Henriet-
te, Menczelesz Vivien, Potyecz Enik´́o,
Rakonczainé Berkó Margit.

Barátaimmá vált kedves ismer´́osök,
segít´́oim: Budai Lászlóné Marika, Sziko-
ra Istvánné Marika, Sz´́ucs Ferencné Mari-
ka, Lencsés Marika, Lencsés Gáborné Ju-
liska, Vitéz Attila, Csordásné Katalin,
Szolik Katalin, Mez´́ofi Zoltán, Heged´́us
Ferenc, Varga Lászlóné Marika, Geletei
Lívia, Nagyné Fedor Margit és Alföldi Ve-
ronika szomszédaim, Stevikné Jolika
gyógyszertárvezet´́o. KÖSZÖNET!

“Az életünk végén csak a szeretet ítél
majd meg minket!” (Szt.II. János Pál pápa)

Martonné Vásárhelyi. Erika 

HANGADÓ                                             2020. JÚLIUS-AUGUSZTUS

16

Folytatódik Nógrád megyében a baleset-megel´́ozési program
Az elmúlt id´́oszakban Nógrád megyében
is balesetveszélyes helyzeteket idéznek el´́o
a közlekedésük közben mobiltelefont és
fülhallgatót használó gyalogosok.

Ezért a Nógrád Megyei Rend´́or-f´́oka-
pitányság Balesetmegel´́ozési Bizottsága
kezdeményezésére több Nógrád megyei
városban is felfestették a rend´́orök a mo-
biltelefon és fülhallgató veszélyeire fi-
gyelmeztet´́o piktogramokat a gyalogos-át-
kel´́ohelyek el´́otti járdarészre. Korábban
Salgótarjánban, majd a napokban Szé-
csény, Balassagyarmat és Rétság több
pontján is helyeztek el festett jeleket a
rend´́orkapitányságok munkatársai.

A gyalogos-átkel´́ohelyeknél az okosesz-
közök és a fülhallgató használata óriási koc-
kázatot rejt, hiszen míg az egyik a látás ér-
zékszervét, a másik a hallást korlátozza, így
a gyalogos egy-egy közlekedési szituáció-
ban akár rossz döntést is hozhat, amelynek
a végeredménye személyi sérüléssel járó
közúti közlekedési baleset is lehet.

A szervez´́ok a felfestéshez élénk színt
választottak, hogy az ábrák a környeze-
tükb´́ol minél jobban kit´́unjenek, és mutas-

sák a gyalogosok számára a követend´́o
közlekedési magatartást a zebra el´́ott.

A figyelemfelhívó akció Nógrád me-
gye városaiban a frekventált gyalogos-át-
kel´́ohelyeknél tovább folytatódik.

A Nógrád Megyei Rend´́or-f´́okapitány-
ság Balesetmegel´́ozési Bizottsága baleset-
menetes közlekedést kíván!

Forrás. www.police.hu

Gyászolunk
Elhunyt Dr. Katona Ern´́o

Lapzárta után kaptuk a megdöbbent´́o
hírt, hogy városunk háziorvosa, Dr. Ka-
tona Ern´́o váratlan hirtelenséggel el-
hunyt.

Dr. Katona Ern´́o nem csak városunk
háziorvosa, hanem hosszú id´́on keresztül
képvisel´́oként, és több cikluson keresztül
alpolgármesterként tevékenykedett a vá-
ros fejl´́odésének el´́omozdításán.

Egy részlet egy korábbi választáskor
közzétett önéletrajzából:„Dr. Katona Er-
n´́o, születtem 1957. október 6-án, Török-
bálinton. Általános iskolai tanul-
mányaimat szül´́ohelyemen - Törökbálin-
ton - végeztem. Az orvosi pálya iránti el-
kötelezettségem már az általános iskola
fels´́o tagozatában 10-12 évesen megfogal-
mazódott. Akkor még a híres el´́odök életén
keresztül ismertem a pályát és elképzelé-
seimben hasonló nagy horderej´́u felfede-
zések, önfeláldozó munka szerepelt mások
életéért és egészségéért. 

Az elkötelezettség megmaradt, tanul-
mányaimat a pályára készülve az ország
egyik leghíresebb gimnáziumában a Kaff-
ka Margit Gimnázium biológia-kémia ta-
gozatán folytattam. Diplomát 1988 szep-
temberében a Semmelweis Orvos Tudo-
mányi Egyetem általános orvosi karán
szereztem Cum laude.“

Pótolhatatlan hiányát sokáig érezni
fogjuk. Emlékét meg´́orizzük.


