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Szent István napok
Rétságon több évtizedes hagyománya van az
augusztus 20-a megünneplésének. Tekintettel
a hosszú hétvégére, no meg arra a tényre,
hogy az ismert helyzet miatt idén sem Majá-
lis, sem másféle programok nem lehettek, a
szervez´́ok úgy döntöttek, hogy 2 napos prog-
ramsorozatot állítanak össze.

Évek óta két helyszínen zajlottak a Szent
István napi megemlékezések. Az egyház a XI.
századi szentté avatása óta mindig kiemelt ün-
nepként tartja a magyarok szent királyának nap-
ját, aki egyben állam- és egyházalapító.  Most
délel´́ott a Szent András római katolikus temp-
lomban Tóth Ferenc esperes úr celebrált szent-
misét, amelyen beszédet mondott Mez´́ofi Zol-
tán polgármester. Kiemelte szent királyunk
nagyságát és érdemeit.

A kétnapos programsorozat a Nagyparkoló
téren folytatódott délután 16 órától. Itt gyer-

mekek számára állt rendelkezésre többféle já-
téklehet´́oség, a körhintától az ugrálóvárig, de
volt arcfestés kézm´́uves foglalkozás és sok min-
den más. Részt vettek a Magyar N´́oi Unió mun-
katársai is. A b´́oséges játéklehet´́oség egészen
sötétedésig elérhet´́o volt. 

17 órától a nagyszínpadon egymást érték
a programok.

Els´́oként a Kolompos együttes el´́oadását lát-
hatták a résztvev´́ok, ami f´́oképpen a fiatal kor-
osztálynak szólt, hangszerbemutatóval, népi
történetekkel, és sok zenével. Az el´́oadásba be-
vonták a közönség soraiban ül´́o gyermekeket is.

´́Oket László Attila követte. ´́O a Csillag
születik 2011-es évadának egyik gy´́oztese.
Attila járt már Rétságon a Trianon megemlé-
kezés alkalmával, ahol el´́oadása magával ra-
gadta a résztvev´́oket. 

(Folytatás az 7 oldalon >)
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Városházi tudósítások

Az el´́oz´́o Hangadó megjelenése óta 3
testületi ülésre került sor. Mindegyik
tanácskozást megel´́ozte a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság (PVB) ülése.

A július 28-án sorra került képvise-
l´́o-testületi ülésen mind a 7 képvisel´́o
részt vett. 12 napirend került megtár-
gyalásra. A határozatok többsége egy-
hangú szavazással született, az ett´́ol el-
tér´́oeket jelezzük.

A munka megkezdése el´́ott a jelenlé-
v´́ok egy perces néma felállással
tisztelegtek a közelmúltban elhunyt
dr. Katona Ern´́o emlékének.

Els´́oként a közbeszerzési sza-
bályzatot tárgyalta a testület. A
város rendelkezik ilyen jog-
anyaggal, de a közbeszerzési
törvény változása miatt szüksé-
gessé vált a módosítás. Az új
szabályzat elfogadásra került.
Következ´́oként a korábbi ülésen meg-
határozott városkarbantartási felada-
tok felmérésével bízta meg a testület
Espár Zsoltot, aki többek között inf-
rastruktúra-épít´́omérnök és úttervez´́o.
16 akcióterületi helyszínt kell felmér-
nie és ajánlatkérésre alkalmas doku-
mentumot készíteni. (A feladatok fel-
sorolása az el´́oz´́o havi Hangadóban ta-
lálható meg.) Kérdésre elhangzott,
hogy a szerz´́odésben szerepl´́o 1 millió
forint azért szerényebb a korábbi mun-
kákhoz viszonyítva, mert jelen mun-
kafázisban csak a szakszer´́u felmérés-
r´́ol és vázlatterv, valamint m´́uszaki le-
írás elkészítésér´́ol van szó. A testületi
döntés után kerülhet sor a tervezés
megrendelésére.
Kérdés hangzott el, hogy a felmérés-
ben szerepel-e a Takarék utcai vízelve-
zetés felmérése, mert ott felh´́oszaka-
dások alkalmával a csapadékvíz elve-
zetése nem megoldott. Válaszként el-
hangzott, hogy vízelvezetési problé-
mák a település több területén is ta-
pasztalhatók. A jelenlegi karbantartási
tervet az el´́oz´́o ülésen fogadta el a tes-
tület egyhangú szavazással, abban ez
nem szerepel, és módosító javaslat
sem hangzott el ezzel kapcsolatban. A
mostani munkarész f´́oként az utakra,
járdákra koncentrál, ebben teljes
egyetértés volt. Lehet el´́oterjesztést
készíteni az ´́oszi ülésszak valamelyik
tanácskozására, és akkor meg lehet
tárgyalni a kérdést.
Mez´́ofi Zoltán polgármester elmondta,
hogy sajnos a rapszodikus id´́ojárás al-
kalmanként olyan jelenségeket produ-

kál, amelyek a terepviszonyokat ismer-
ve, nem kezelhet´́ok egyszer´́uen. Szinte
minden utca végére záportározót kellene
létesíteni, ami kivitelezhetetlen.
Jávorka János alpolgármester hozzá-
szólásában elmondta: tény, hogy a víz-
elvezetés megoldása a város feladata,
de itt 50 évvel ezel´́ott elfuserált tele-
pülésfejlesztési koncepciók következ-
ményeivel találkozunk sokféle ügy-
ben. Például egyik ilyen, hogy az es´́o-

víz sok helyen a szennyvízcsa-
tornába van vezetve, ami nem
megengedett. Ebb´́ol is követ-
kezik, hogy nagyobb záporok
alkalmával a szennyvízaknák
fedelein keresztül az utcára jön
a csatorna tartalma. A DMRV
„füstöléses” módszerrel id´́on-
ként ellen´́orzi, hogy hol van

ilyen szabálytalan bekötés és intézke-
dik a megszüntetésére. Többnyire úgy,
hogy az önkormányzatot szólítja fel,
hogy oldja meg a kérdést. Ezt csak
akkor lehet megtenni, ha lesz rá elég
forrása a városnak. Ez sok 100 millió
forintos történet. 
Továbbiakban még hosszadalmasan
ismétl´́odött a vita, de tekintve, hogy ez
nem része a jelen napirendnek, a pol-
gármester azt kérte, hogy az újonnan
pluszban bejelentett igényekr´́ol ké-
szüljön el´́oterjesztés és akkor lehet
megvitatni érdemben a kérdéseket.
A szerz´́odéstervezetet a testület elfo-
gadta.
Harmadikként együttm´́uködési szer-
z´́odés megkötésére került sor az ön-
kormányzat és a Beruházási, M´́uszaki
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Köz-

beszerzési Zrt. (BMSK) között. Ennek
keretében az állam típusterv alapján
egy 8-16 méteres, többfunkciós óvo-
dai sportpályát létesít a Rétság 134/37
helyrajzi számú területen. (Ez való-
ságban az Orgona köz és a tornaterem
közötti, korábban iskolai játszótér te-
rületére esik.) A PVB elnöke a bizott-
sági ülésr´́ol elmondta, hogy kérdések
hangzottak el a helyszínnel kapcsolat-
ban. Három terület került megtekintés-
re, de a kiválasztott felel meg legjob-
ban a létesítésnek. Ez egy közterület.
Egy diófa kivágása szükséges, mert az
éppen a létesítmény tervezett területé-
re esik. A szerz´́odést egyhangúlag el-
fogadta a testület.
Következ´́o téma a bölcs´́ode építési pá-
lyázat megvalósításához projektme-
nedzsmenti megbízásról szólt. Ezt a
pályázati kiírás kötelez´́ové teszi. A
PVB összefoglalóban elhangzott,
hogy 3 árajánlat érkezett, a Nyugat-
Nógrád Térségfejleszt´́o Nonprofit Kft.
adta a legkedvez´́obb árajánlatot, így a
feladat elvégzésével ´́ok lettek megbíz-
va bruttó 4. 940. 671 Ft értékben. A
polgármestert megbízta a testület a
szerz´́odés aláírásával.
Ötödikként a volt honvédségi „vezeté-
si pálya” (32 ha építésre szánt terület)
gaz és bozótirtására érkezett árajánla-
tok szerepeltek a napirenden. A PVB
ülés összefoglalójaként elhangzott,
hogy 3 árajánlat érkezett be. Bizottsá-
gi ülésen több vélemény fogalmazó-
dott meg azzal kapcsolatban, hogy je-
len id´́oszakban szükséges-e ennek a
munkának az elvégzése, mert id´́oben
még nem aktuális. Az építési telkek
kialakításához még sok feltételt kell
teljesíteni, így addig rövid id´́on belül
ugyanilyen gazos lesz a terület. Más

A Rétságon épül´́o óvodai sportpálya (Tipusterv alapján másutt elkészült  pályáról fotó)
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hozzászóló szerint miel´́obb el kell kez-
deni ezt a munkát, mert további feladat
lesz a szemét és sitt „eltüntetése”, ami
legalább ilyen nagyságrend´́u összeget
jelent. A bizottság a legolcsóbb ajánlat
elfogadását javasolja.
Polgármesteri összefoglalóban el-
hangzott, hogy a bizottsági vita min-
den véleményében van meggondolni
való. A döntés 5 igen és 2 tartózkodás-
sal a GTS Investment Kft.-t bízta meg
a munka elvégzésével, bruttó 19,4 mil-
lió forint értékben.
Az Ipolymenti REL Egyesület nyújtott
be kérelmet a laktanya területén lév´́o
356/44 helyrajzi számú ingatlan bérlé-
sére, a feltételek megléte esetén meg-
vásárlási szándékkal. (Ez termé-
szetben a volt tisztiétkezde épülete és
a hozzá kapcsolódó telek, mely nem
tartalmazza a Mindszenty emlékpark
területét). PVB elnöki összefoglalóban
elhangzott, hogy korábban már több,
hosszas tárgyalás volt az igényl´́o és a
képvisel´́o-testület között, melynek
alapján kialakult a mindkét fél számá-
ra elfogadható szerz´́odési normaszö-
veg. A módosított szerz´́odés egyhan-
gúlag elfogadásra került. Ennek értel-
mében a Ipolymenti REL Egyesület
havi 99.544 Ft kedvezményes bérleti
díjat fizet. Amennyiben az ingatlan ér-
tékbecslése és értékesítési eljárásának
lefolytatása után az Egyesület megvá-
sárolja a jelenleg bérelt ingatlant, úgy
a vételárba az addig fizetett bérleti díj
összege beszámításra kerül. Amennyi-
ben 2021. július 31. napjáig a bérl´́o nem
vásárolja meg a bérlemény egészét, úgy
a mindenkor hatályos, nem kedvezmé-
nyes bérleti díjat köteles a továbbiakban
megfizetni. A szerz´́odés aláírására meg-
bízást kapott a polgármester.
A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár indulni kíván az EMMI által
meghirdetett közm´́uvel´́odési érdekelt-
ségnövel´́o pályázaton. Ennek kereté-
ben irodabútor vásárlásra és eszközfej-
lesztésre lehet 600.000 Ft-ot nyerni,
amelyhez 200.000 Ft önrészt kell biz-
tosítani. A határozat egyhangúlag elfo-
gadásra került.
A Rétsági Család- és Gyermekvédelmi
Központ adott be kérelmet, mely sze-
rint egy korábban már jóváhagyott, de
jelenleg betöltetlen létszámot kíván-
nak betölteni megfelel´́o végzettséggel
rendelkez´́o személlyel. A testület eh-
hez egyhangúlag hozzájárult.
Az óvodaudvar fejlesztésére pályázott
a képvisel´́o-testület a Magyar Falu
Program keretében és nyert (kerekít-
ve) 5 millió forintot. Ebben több fel-

adat került megjelölésre. Ivókút létesí-
tése, a terasz csúszásmentes gumilap-
pal történ´́o borítása, és napvitorla fel-
szerelése. Árajánlatokat kért be a hiva-
tal, amire 3 ajánlat érkezett. PVB el-
nöki összefoglalóban elhangzott, hogy
többféle ajánlatot kaptak. Ebb´́ol a
PVB ülésen az ivókút megvalósítása
elfogadásra került. A többivel kapcso-
latban hosszabb vita volt a bizottsági
ülésen, részben az eltér´́o m´́uszaki
megoldás lehet´́oségeivel kapcsolat-
ban, részben a jelent´́osen magasabb
ajánlati ár miatt. Ezért ezekre a mun-
karészekre újabb árajánlat kérését ja-
vasolja a bizottság a testület számára.
Ezt a változatot a testület elfogadta,
tehát az ivókút megépítésére szerz´́o-
dés köthet´́o, a továbbiakra újabb aján-
lat kerül bekérésre.
Jámbor Lajos jegyz´́o nyújtott be el´́o-
terjesztést a bölcs´́ode építéssel kapcso-
latban napelemes rendszer fejlesztésé-
re. A létesítési el´́oírásokban szerepel
napelem beépítése, az el´́oterjesztés vi-
szont arra irányul, hogy a tervez´́o na-
gyobb felület´́u áramtermel´́o kollekto-
rokat tervezzen be, és ennek megfele-
l´́oen a megvalósuló épület még ener-
giatakarékosabban tud m´́uködni. Az
energiafelhasználás 25%-a helyett
50%-a származik majd ebb´́ol a forrás-
ból. A javaslatot a testület elfogadta. A
feladat többletköltségét, 1,9 millió forin-
tot, a pályázati összegen felül a 2020-as
költségvetésben biztosítani kell.
Ismét lehet´́oség van közfoglalkoztatás-
ban személyeket alkalmazni 100% álla-
mi támogatással, mellyel kapcsolatban
szerz´́odést kell kötni a Munkaügyi Köz-
ponttal. A PVB összefoglalóban elhang-
zott, hogy 15 f´́o alkalmazására kérne ke-
retet a város, sajnos a létszámot a koráb-
biakban sem sikerült feltölteni. Az el´́o-
terjesztés elfogadásra került.
A Városüzemeltetési Csoport vezet´́o-
jének túlóráival kapcsolatban a PVB
elnöke a jegyz´́ot´́ol kért tájékoztatást,
hogy tisztán lehessen látni a távollétek
tekintetében. A bizottsági ülésen hosz-
szas vita alakult ki az információkéré-
sen túl egyes munkafeladatok ellátásá-
val, illetve ellátatlanságával kapcsolat-
ban. Tekintve, hogy ez nem tartozott
az információkérésbe, err´́ol összefog-
laló sem hangzott el. A határozat arra
irányult, hogy a jegyz´́o készítsen a
csoportvezet´́o túlóráival kapcsolatban
el´́oterjesztést augusztus 31-ig. Ezt a
képvisel´́o-testület 4 tagja szavazta
meg 3 tartózkodás mellett.
Egyebekben a polgármester bejelen-
tette, hogy a munkatervben augusztus-

ra ütemezett képvisel´́o-testületi ülés
szeptember 15-ére kerül áthelyezésre.
Jámbor Lajos jegyz´́o bejelentette,
hogy a diákmunka programra 1 sze-
mély jelentkezett, de id´́oközben a ren-
delkezésre álló keret is kimerült, így
többet már nem finanszírozott volna
az állam.

Augusztus 11-re soron kívüli ülést hí-
vott össze a polgármester, melyen 6 f´́o
vett részt. A 4 tervezett napirendb´́ol 3
került megtárgyalásra.

Az Orgona köz vízelvezetési munkáira
árajánlat   és  szerz´́odéstervezet  cím´́u
el´́oterjesztést a polgármester kérte le-
venni ezen ülés napirendjér´́ol, tekintve,
hogy több lakossági észrevétel és egyéb
okok miatt további egyeztetés szükséges
a kivitelez´́oi árajánlat kérése el´́ott.
Els´́o téma a szociális tüzel´́oanyag igény-
lésének lehet´́osége volt. A város minden
évben pályázik erre a forrásra, melynek
keretében jelent´́os támogatással lehet t´́u-
zifát vásárolni, és azt a rászorulók részé-
re elosztani. A testület 6 igennel elfogad-
ta az igény benyújtását.
2020. évi patkányirtásra kért árajánla-
tot a képvisel´́o-testület, amely megér-
kezett. A PVB elnöki összefoglalóban
szerepelt, hogy ez kiterjed a város egé-
szére, valamint a bizottság is kéri,
hogy a lakosság kapjon el´́ozetes tájé-
koztatást az id´́opontról a házi kedven-
cek védelme érdekében is. Az ajánlat-
tev´́o cég egyhangú szavazattal megbí-
zást kapott a munka elvégzésére.
A Szent István napok programjának
kiegészítésére nyújtott be el´́oterjesz-
tést a M´́uvel´́odési Központ igazgatója.
A javaslat szerint 21-én a Pet´́ofi Musi-
cal Stúdió el´́oadása nyitná az aznapi
programot. Ez a társulat ismert a rét-
sági közönség el´́ott, már több alkalom-
mal felléptek városunkban. A testület
egyhangúlag elfogadta a program ki-
egészítését és felhatalmazta az igazga-
tót a szerz´́odés aláírására.

Ugyancsak soron kívüli tanácskozásra
került sor augusztus 18-án, amikor 8
el´́oterjesztés  került megtárgyalásra. Az
ülésen 6 f´́o volt jelen. A döntések egy-
hangúlag születtek.

A Pritamin Trend Kft. nyújtott be ké-
relmet, a Piac udvarban lév´́o diófa ki-
vágásához tulajdonosi hozzájárulást
kérve. Ez a fa a Piac udvar területén
van, azon a részen, ahol a létesül´́o piac
építése rövidesen elkezd´́odik. A testü-
let a hozzájárulást megadta. (A mun-
kákkal összefügg´́o változásokról a 6.
oldalon adunk tájékoztatást.)
Ugyancsak a Pritamin Trend Kft. adott
be kérelmet, hogy a Piac építése kap-
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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.

csán munkaterületként átvett területen
lév´́o önkormányzati tulajdonú illem-
helyet bérbe kívánja venni a munka-
végzése idejére. A PVB összefoglaló
szerint 50.000 ft/hó bérleti díjat java-
sol a bizottság a testületnek. Ezen felül
a mér´́ok szerinti fogyasztásokat is meg
kell téríteni. A testület ezen feltételek-
kel a bérléshez hozzájárult.
Következ´́o téma volt árajánlat elfoga-
dása geodéziai munkák elvégzésére. A
PVB összefoglalóban elhangzottak
szerint az el´́oterjesztés arról szól, hogy
a város északi részén kialakított busz-
megállóval kapcsolatban merültek fel
olyan problémák, hogy egyes részek
olyan területen épültek meg, amelyek
nem az önkormányzat tulajdonában
vannak. A testület értetetlenül áll ezen
jelzés el´́ott, mert többeknek feladata lett
volna a tervezéskor és a kivitelezéskor
ezt ellen´́orizni. Az üzemszer´́u használat-
bavétel érdekében ezt a  helyzetet is ke-
zelni kell. Erre vonatkozik a földmér´́o
mérnök felkérése, a pontos vázrajz alap-
ján lehet rendezni a tulajdonviszonyo-
kat. A munkára benyújtott szerz´́odéster-
vezetet a testület elfogadta.
Korábban a testület ajánlatot kért a Pe-
t´́ofi utcában lév´́o 4 darab veszélyes fe-
ny´́ofa kivágására. Az ajánlat megérke-
zett a Green Lombtalanító Kft.-t´́ol. A
cég 300.000 Ft-ért vállalja a munkát.
A PVB ülésen elhangzott javaslat sze-
rint szerz´́odéstervezetet kell kérni.
Ezen túl a villamos hálózat lekapcso-
lása is szükséges a munka idejére, amit
csak az önkormányzat kérhet. Ebben
az el´́ozetes egyeztetés megtörtént. A
határozat elfogadásra került. 
A Magyar Falu Program keretében le-
het´́oség nyílik a temet´́o fejlesztésére.
Az el´́oterjesztés szerint pályázatot kell
benyújtani újabb urnafal építésére. A
PVB ülésen hosszas vita volt a temet´́o
egyéb viszonyaival kapcsolatban, (új
parcellák kialakítása, sírhelyek kimé-
rése, temetkezési rend betartása, stb.)
de mivel ez nem képezte a napirend
részét, ezért ez nem került ismertetés-
re. Arról született döntés, hogy a pá-
lyázat benyújtásához szükséges terve-
zési és projekt-el´́okészítési munkák el-
végzésére árajánlatot és szerz´́odéster-
vezetet kell kérni. Az erre vonatkozó
határozati javaslatot a testület elfogadta.
Egy budapesti magánszemély elektro-
nikus levélben vételi szándékot jelen-
tett be a laktanya több helyrajzi szám-
mal megjelölt részére, illetve a Sz´́ol´́o
utca végén lév´́o területre. PVB össze-
foglalóban elhangzott, hogy a kére-
lemmel kapcsolatban sok dolog nem

ismert - a felhasználás célja, stb, - il-
letve az igényekben út is szerepel, ami
nem eladható. Ezért a bizottság azt ja-
vasolja, hogy a kérelmez´́ovel jöjjön létre
egy egyeztetés, egy bejárás, és az igény
pontosabb megfogalmazása. Addig csak
az igény tudomásulvételér´́ol lehet szó,
konkrét döntés kés´́obb, részletes el´́oter-
jesztés alapján születhet.
Egyebekben Varga Dávid Géza meg-
kérdezte, hogy a fogászati rendel´́ovel
kapcsolatban van-e jelentkez´́o. Mez´́ofi
Zoltán elmondta, hogy többféle tár-
gyalást folytattak. Jelenleg egy megol-
dás látszik megvalósíthatónak. Dr. Lu-
kács Beáta diósjen´́oi fogorvos helyet-
tesként vállalna rendelést Rétságon a
rendel´́oben, heti 15 órában. Ez hetente
2 nap rendelést jelent. Ezt a NEAK
(azel´́ott OEP) is elfogadja.
Heged´́us Ferenc kérdezte, hogy egy
dunakeszi jelentkez´́o miért nem felelt
meg heti 15 órában. 
Dr. Szájbely Ern´́o elmondta, hogy a
fogorvosi állásra jelentkez´́o eddig nem
volt, érdekl´́od´́ok voltak. Elhangzott,
hogy nem mindegy az, hogy a helyet-
tesít´́o orvos tud-e hozni asszisztenst,
mert e nélkül nem lehetséges a rende-
lés. A diósjen´́oi fogorvos hozza a saját
asszisztensét, viszont a másik érdekl´́o-
d´́o számára a városnak kellene bizto-
sítani. Ezen túl a takarítást is meg kell
majd oldani.
Külön polémia folyt arról, hogy mivel
Tolmács és Tereske községek ellátása
is feladata a körzetnek, ´́ok miért nem
vállalnak költséget. Több választ
összefoglalva: a jelenlegi szabályok
szerint ez az ellátási kötelezettség Rét-
ság alapfeladatába tartozik, ez „törté-
nelmileg így alakult”.
Varga Dávid Géza kérdezte, hogy az
északi buszmegállóval kapcsolatos ga-
ranciális igény bejelentésre érkezett-e
válasz. Mez´́ofi Zoltán válaszolt, a bejá-
rás id´́opontja ki lett t´́uzve, és azt köve-
t´́oen a javítások elvégzésre kerülnek.
A testület zárt ülésen tárgyalta a fogá-
szati státuszok lezárása miatti pótel´́o-
irányzat biztosítása cím´́u el´́oterjesz-
tést. Az asszisztensi és a takarítói stá-
tuszok  megsz´́untetése miatt az érintett
dolgozóknak ki kell fizetni a törvény
szerint járó végkielégítéseket, és az
ehhez szükséges fedezetet a költség-
vetésben biztosítani kell. Az elfoga-
dott határozat szerint a végkielégíté-
sekre, illetve egy dolgozó esetében ju-
talomra összesen 3.836.290 Ft + járu-
lék került elfogadásra. A Képvisel´́o-
testület a távozó dolgozóknak jó
egészséget kíván.  

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 28-i ülés
videófelvétele megtekint-
het´́o a következ´́o Youtube
címen:
https://youtu.be/aj5lfiLNo2M

A 2020. augusztus 11-i
ülés videófelvétele megte-
kinthet´́o a következ´́o You-
tube címen:
https://youtu.be/E8XPE_XYbLM

A 2020. augusztus 18-i
ülés videófelvétele megte-
kinthet´́o a következ´́o You-
tube címen:
https://youtu.be/tdo_q8z0wm0
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Tájékoztató

Bérletpénztár elérhet´́oségér´́ol

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a
Piac udvarban 2020. augusztus 24-én épí-
tési munkák kezd´́odtek.

A Piac udvar területe 2020. augusz-
tus 22-én (szombaton) 12,00 órakor le-
zárásra került.

A bérletpénztár nyitvatartási ideje alatt a
kivitelez´́o gondoskodik annak megközelít-
het´́oségér´́ol a REÁL bolt („Gálker") fel´́ol.

A kivitelezési munkák a lakosság ér-
dekeit, a szolgáltatások b´́ovítését szolgál-
ják. Kérem türelmüket, megértésüket.

Az építési munkák nem érintik a Piac
tér üzleteit. 
Rétság, 2020. augusztus 13.

Rétság Város Önkormányzat
Képvisel´́o-testület nevében

Mez´́ofi Zoltán polgármester

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

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

Igény esetén A/4 méretig
szinesben is,  oldalanként 300 Ft.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2020. SZEPTEMBER
Mez´́ofi Zoltán polgármester minden hó-

nap második hétf´́ojén 13.00-17.00 órá-
ig. Szeptemberben 14-én.

Jávorka János alpolgármester minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00.
Szeptemberben 30-án.

Jámbor Lajos jegyz´́o: minden hétf´́on
14.00-17.00 óráig. Szeptemberben 7.,
14., 21., 28-án.

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! 
Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági

Járási 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
 

Iskolakezdési támogatás
2020. évben a Szociális Bizottság
118/2020. számú határozata alapján ismét
lehet´́oség lesz azon általános, közép és a
fels´́ofokú oktatási intézményekben nap-
pali tagozaton tanulók beiskolázási tá-
mogatására, akik nem részesülnek rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményben.
A támogatás összege ebben az évben ta-
nulónként 10.000 Ft.

Az általános iskolások részére a Rét-
sági Általános Iskola által megküldött
névjegyzék alapján készülnek el a „Hatá-
rozatok”, a közép és fels´́ofokú tanul-
mányokat folytató tanulók szeptember 1-
t´́ol kérjenek az oktatási intézményekb´́ol
„beiskolázási igazolást” és azt adják le a
Rétság Városi Önkormányzat szociális
ügyintéz´́ojének. Az ügyintéz´́o azok alap-
ján készíti el a határozatokat. A határo-
zat kézbesítésre kerülnek a tanulók ré-
szére, és átvétele után a „Pénztár” nyit-
vatartási idejében lehet az összeget a hi-
vatalban átvenni.

Az iskolalátogatási bizonyítvány be-
nyújtásának határideje 2020. október 31.

Polgármesteri Hívatal

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 szeptemberben, 18-án
pénteki napon lesz sz´́urés 12.00-15.00-ig.
Id´́opontot lehet kérni a recepción szemé-
lyesen, vagy a 35-550-570 telefonon. Él-
jenek a lehet´́oséggel! A sz´́urés a rétsági
lakosok számára ingyenes. 

Fogorvosi rendelés
Tisztelt Rétságiak!

Tájékoztatjuk az érdekl´́od´́oket, hogy
a fogászati szakrendelés 2020. szep-
tember 2-t´́ol heti kett´́o alkalommal biz-
tosított lesz. 

Rendelési id´́o: szerdai napokon 8 órá-
tól  18 óráig, pénteki napokon 13 órától
18 óráig. Rendel Dr. Lukács Beáta.

Az érvényben lév´́o járványügyi sza-
bályok alapján, minden esetben a beteg-
nek a rendelési id´́oben, el´́ozetes telefon
egyeztetés szükséges. Telefon: 06 35-
350-019.

Óvoda - évkezdés
Tisztelt Szül´́ok! 

Szeretném megköszönni azt a támoga-
tó és türelmes hozzáállást, melyet Óvo-
dánk vizesblokkjának felújítási munkála-
tai alatt kollégáimmal tapasztaltunk.
2020.08.31-én hétf´́on még a A Városi M´́u-
vel´́odési Központ és Könyvtár intézmé-
nyegységében  fogadjuk  a gyerekeket.
El´́oreláthatólag 2020.09.07-t´́ol már min-
den gyermeket, megszépült, korszer´́u in-
tézményünkben, a saját csoportjában vá-
runk szeretettel. Még egyszer köszönöm a
sok biztató jó szót, a rengeteg felajánlott
segítséget! Üdvözlettel, 

Vinczéné Szunyogh Judit
 intézményvezet´́o
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Épül´́o szépül´́o Rétság

Tisztelt Rétságiak!
A napokban igen nagyarányú fejleszté-

sek veszik kezdetét
városunkban. Elin-
dult a régóta várt
„Zöld város” prog-
ram megvalósítása.
Mivel kevesen isme-
rik a részleteket, az
alábbiakban adok
részletes tájékoz-
tatást.

Nem utolsó sorban megjegyezném,
hogy más fejlesztések is folyamatban van-
nak, illetve az indítás kapujában állnak.
Elindult és jól halad a tanuszoda építése.
A képvisel´́o-testület elfogadta a városkar-
bantartási tervet, amelynek tervezési és
kivitelez´́o kiválasztási szakaszában tar-
tunk. (A szerkeszt´́o megjegyzése: A rész-
letes listát a augusztusi Hangadó tartal-
mazza.) Folyik az óvoda felújítása. Meg-
valósítás indítása el´́ott áll az Orgona közi
vízelvezetés. A bölcs´́ode kiviteli tervei el-
készültek, hamarosan indítható a közbe-
szerzési eljárás. Nem kis büszkeséggel
szögezhetjük le azt a tényt, hogy Rétság
lakóterületi részén ilyen mérték´́u fejlesz-
tés eddig még soha nem volt. Ezek együt-
tes értéke közelít a 2 milliárd forinthoz, és
a jöv´́o évre legkés´́obb mind befejezésre
kerül.

A Zöld város program szinte a vá-
rosközpont minden részét érinti vala-
hogyan. A lista a következ´́o:
I. akcióterület: Piac 
— A piac területén egységes megjelenés´́u

üzletsor kerül felépítésre.
— Az ´́ostermel´́ok részére fedett rész ke-

rül kialakításra úgy, hogy a fedél a vá-
sárlók számára is nyújtson védelmet a
csapadék ellen. 

— A piacra két bejárat lesz megvalósítva.
A jelenlegi f´́obejárat biztosítja a gya-
logos- és a teherfogalom számára a be-
jutást, a buszforduló fel´́ol pedig gyalo-
gos bejáró lesz biztosítva.

— A piac teljes közm´́uvesítse megtörté-
nik. A víz, szennyvíz, valamint a gáz
és az elektromos energia vonatkozásá-
ban üzletenkénti, egyedi mér´́ohelyek
lesznek kialakítva.

— Megoldásra kerül a piac teljes terüle-
tén a csapadékvíz elvezetése. 

— Ki lesz építve a szükséges közvilágí-
tás, továbbá a piac teljes területét lefe-
d´́o térfigyel´́o kamerarendszert.

— A piac teljes területe körbe lesz kerítve.
— A Piac udvar el´́otti jelenlegi park he-

lyén parkolók lesznek kialakítva.
— A Piac téren lév´́o - a piachoz vezet´́o út

melletti - beton villanyoszlopot át lesz
helyezve.

— A patakmeder rendezve lesz a teher-

forgalmat lebonyolító hídtól, a piac te-
lek végéig. 

II. akcióterület: 
(Rétság Rákóczi út 47-49. számú ingat-

lanok el´́otti park)
— Fás növényzet megújítása, cseréje. 
— Utcabútorok telepítése (pad, hulladék-

gy´́ujt´́o).
— Közvilágítás kiépítése a parkban.
— Sétálósávok kialakítása. 
— Térfigyel´́o kamerarendszer kiépítése.
— Orgona köz bels´́o végén tereprendezés

és parkolóhelyek kerülnek kialakításra.
Rákóczi 59-53 társasházaknál parkoló és
közleked´́o utak rekonstrukciója.
— A parkon átvezet´́o járda lépcs´́on túli

szakaszának átépítése
Szenior park - vagy közkedveltebb nevén fel-
n´́ott játszótér - kerül kialakításra, az iskolával
szembeni „kisjátszótér” feletti területen.
— Szabadtéri tornaszerek, kültéri fitne-

szeszközök telepítése, utcabútorok és
növények telepítése.

— 1 db ivókút elhelyezése.
III. akcióterület: 
— Középiskola el´́otti járda folytatása az

OTP el´́ott a Nagyparkoló térig, feny´́o-
fák felülvizsgálata, növényzet megújí-
tása. (Ezzel a 2-es úttól zöld sávval
elválasztott, esztétikus és biztonságos
gyalogjárda kerül kialakításra, mint a
középiskola el´́ott.)

— A Templomkert területén lev´́o fás növé-
nyek felújítása, a kivágásra kerül´́o fák
helyére el´́onevelt fák ültetése. Akadály-
mentes megközelítés és bels´́o járda biz-
tosítása, valamint egy épített alap sza-
badtéri oltár alkalmi kitelepítéséhez.

— Korányi utcai játszótér parkosítása, te-
reprendezése, felújítása.

Tisztában vagyunk vele, hogy a munka-
végzés idejére a területek használói néha
kellemetlenséget tapasztalnak, de kérem
és ezennel meg is köszönöm mindenki tü-
relmét. A következ´́o évben már egy más
arculatú, több szolgáltatást biztosító város-
központ szolgálja az ittlakók komfortját.

Mez´́ofi Zoltán polgármester

Piac építési munkái kezd´́odnek a terület el´́okészítésével A piactér és az üzletsorok alaprajza

Nagy ütemben készül a tanuszoda alapozása
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Szent István napok
 (Folytatás az 1. oldalról)

László Attila M´́usorában az ünnepkörhöz
kapcsolódó dalok mellett populáris és szó-
rakoztató énekek hangzottak el.

Az esti nagykoncertre való átszerelés
alatt sem unatkozhatott a közönség, mert
a tér egy másik részén a Garabonciás gó-
lyalábasok szórakoztatták jelenlév´́oket.

Este a nagyszínpadon igazi meglepe-
téssel szolgált a m´́uvel´́odési központ csa-
pata. A Dolly Plusssz együttes lépett fel.
Dolly a magyar könny´́uzenei élet kima-
gasló el´́oadóm´́uvésze. Több formációban
sikerre vitte dalait és csapatát. B´́o másfél
órás él´́o koncerttel méltán arattak hatal-
mas sikert. Ismert slágereket a közönség-
gel együtt énekelték, több ráadást is elérve
a sz´́unni nem akaró tapsokkal.

Az ünnep „fénypontja” ezennel is az
égre festett csillagok, a t´́uzijáték volt. A
megszokott magas színvonalú fényvarázs
összeállítás méltán koronázta a napot.

Augusztus 21-i programok
A Szent István napok második estje is
igen gazdag programot kínált a résztve-
v´́oknek. Miként el´́oz´́o alkalommal,
most is Kelemen Ágnes, a szervez´́o in-
tézmény munkatársa köszöntötte a
megjelenteket és vezette a m´́usort.

Els´́oként a Pet´́ofi Musical Stúdió fiatal
el´́oadóm´́uvészei léptek színpadra. A „... a
zene az kell ...” cím´́u összeállításukban

musical dalok mellett ismert slágereket is
megszólaltattak. Az együttes nem ismeret-
len a rétsági közönség el´́ott. A színházte-
remben több alkalommal látta vendégül
városunk. Éppen negyedszázada, hogy a
studió megalakult, és végez különleges te-
hetséggondozást B´́osze Sándorné, Csilla
fáradhatatlan irányításával.

´́Oket egy újabb nagykoncert követte a
színpadon. A Bon Bon együttes Szolnoki
Péter és Török Tamás mellé - csakúgy mint
el´́oz´́o este - egy teljes zenekar sorakozott fel,
él´́o el´́oadáson mutatva be a legismertebb
dalaikat. Az együttes ezzel a rétsági fellé-
péssel ünnepelte meg 25 éves „szüle-
tésnapját". A koncert itt is a közönség sze-
retetére talált, többszöri ismétlés után adták
át helyüket a következ´́o produkciónak.

Egy igazán kivételes el´́oadásban lehe-
tett része a publikumnak, ám el´́obb a teret
egy kicsit át kellett rendezni. A T´́uzSzín-
ház - T´́uzzsongl´́orök bemutatója valóban
különleges és magával ragadó volt.
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Repül´́onap
Az Extrém Légisport Egyesület a ko-
rábbiakban is szervezett nagyszabású
repül´́onapokat. A nagyközönség számá-
ra úgy t´́unt, hogy kisebb kihagyás kö-
vetkezett be, bár pilóta találkozók,
egyéb rendezvények voltak az elmúlt
években is, de ezek inkább a szakmai
résztvev´́oknek szóltak. 

Augusztus elsejére meghirdetett
nyilvános program látogatottsága iga-
zolja, hogy a közönség igényli az ilyen
látványosságokat.

 Ez a XIII. pilóta találkozó. A nagykö-
zönség számára igazán érdekes dolgok
szombat délután kezd´́odtek. Már a repül´́o-
tér felé haladva felt´́un´́o tarkaság t´́unhetett
fel a Csóványos csúcsa alatt.

Megérkezvén a repül´́otér elejéhez el-
s´́oként a box utcába tekintettünk be. Volt
itt többféle vendéglátás az éhez´́oknek,
szomjazóknak,  de  több  stand  is kínált
információkat, szolgáltatásokat.

Több száz f´́os érdekl´́od´́o tömeg figyel-
te a gépeket és az eseményeket. Ami fi-

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.

Tájékoztató

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat,
hogy a HANGADÓ következ´́o szá-
mának megjelenése 2020. október 5-
én várható.  Az  elektronikus válto-
zat október 3-án lesz elérhet´́o a
www.retsag.hu honlapon 

gyelemre méltó: a gépek. Földön és leve-
g´́oben. 13 óra után sorra jelentkeztek fel-
szállási engedélyért a pilóták, és 5-10 per-
ces bemutatóikkal ejtették ámulatba a né-
z´́oket. Sokféle nem szokványos fordula-
tot, man´́overt láttunk, de volt pl. „kígyó-
vontatás” is egy hatalmas színes csíkkal.
A repüléseket  sorra taps honorálta. Persze
a földön megszemlélhet´́o gépeket is él-
mény volt látni.

 Valóban látványos, érdekes program
volt, amit érdemes volt megrendezni. A
város képvisel´́o-testülete anyagilag is tá-
mogatta a programot.

Klubnap a ligetben
A Városi Nyugdíjas Klub tartott összejö-
vetelt a Hunyadi-ligetben. Régen várták
már az alkalmat, hogy összejöhessenek. 

Már délel´́ott 10 óra magasságában in-
dult a készül´́odés a liget árnyas fái alatt.
Els´́osorban a f´́ozési kellékek, és a gondo-

san elkészített nyersanyagok kerültek a
katlan köré, majd egymást követ´́oen a
bográcsba.  Gulyás készült.  Ezeken a
szabadtéri napokon a cél az együttlét, a
közös program egy tál finom gulyás mel-
lett.

Kb. dél körül el is készült a gulyás.
Ekkorra volt hivatalos a klubtagság na-
gyobb része. Elfoglalták helyeiket az asz-
taloknál, és sorban megkapták a valóban
kivételesen finom étel. Ital is volt b´́oven,
ki mit szeretett: ásványvíz, sör, aki hozott
bort is kortyolgathatott. Az ebéd elfo-
gyasztását követ´́oen sem indult mindenki
haza, hiszen a közös f´́ozés és ebédelés
amellett hogy jó program, csupán egyik
kelléke a klub összejövetelének. Folytató-
dott a beszélgetés, a kötetlen id´́otöltés.

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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Bábjáték és muzsika a ligetben
Ilyenkor nyáron különösen kellemes a
gyermekliget árnyas fái alatt, a külön-
böz´́o korosztályok számára megtalálha-
tó játékeszközök között tölteni a vaká-
ciót. Egy augusztusi délutánon is így
volt. S´́ot egy rendezvény is meghirdetés-
re került, Keresztes Nagy Árpád báb-
színész el´́oadása, „Krisztus Urunk és a
furulya” címmel.

 Nem olyan régen volt már egy bábos
program a nagy juharfa alatt, úgy hogy a
székekkel, sz´́onyegekkel kialakított néz´́o-
tér is árnyékban maradt. Most még többen
látogattak el a programra. Úgy látszik a
közönség megkedvelte ezt a helyszínt,
ahová az intézmény is szívesen szervez
programokat.

Keresztes Nagy Árpád kobzos ének-
mondó, színész, bábm´́uvész járt már váro-

sunkban. Önálló bábos el´́oadással,  és Fa-
bók Mariannal közös produkcióban is. 

Kezdéskor Simon Katalin, a m´́uvel´́o-
dési központ igazgatója mutatta be az est
fellép´́ojét. Keresztes Nagy Árpád Zsám-
békról érkezett. Sok hangszert hozott ma-
gával, és a m´́usor jelent´́os részét a népme-
sei elemeket feldolgozó módon ezen
hangszerek bemutatása tette ki. Hallot-
tunk furulyát, kicsit, nagyobbat, és egy
egész emberest, amelyet t´́olünk északabb-
ra fujará-nak neveznek. Megszólalt a ko-
boz, kett´́o is. De doromb titkait is bemu-
tatta a m´́uvész, amely piciny rezg´́onyelvé-
nek hangját a szájüreg er´́osíti hallhatóra,
hallottunk üt´́ogardont is. A legérdekesebb
talán a „kecskeduda” bemutatása volt, bár
ezen a környéken ismert és kedvelt néhai
népm´́uvészünk, Pál Pista bácsi munkássá-

gán keresztül már sokan hallottak ilyen
dudaszót, de a szétszedve, a részegysége-
ket bemutatva még nem.

Nem maradhatott el a bábjáték sem. A
m´́uvész egy mini színpadon adta el´́o a rövid
„bábdarabot”, ennek ellenére minden moz-
dulat követhet´́o volt távolról is. A m´́usor
végéhez közeledve a gyermekeket táncra
hívta, majd ebb´́ol egy hosszabb menet is
kialakult egyre több gyermeket bevonva.  

Az el´́oadás a „Köszönjük Magyaror-
szág” program keretében valósult meg.

Pénzes Géza kiállítása
Augusztus 29. a Magyar Fotográfia
Napja. Rétságon minden esztend´́oben
kiállítás nyílik ebb´́ol az alkalomból.
Idén Pénzes Géza grafikus, fest´́om´́uvész
hozta el fényképeit galériánkba.

A falakon sorakozó közel 40, példásan
kidolgozott és keretezett fotó között gyü-

lekezett a megnyitó közönsége. A szerve-
z´́o intézmény nevében Kelemen Ágnes
köszöntötte a megjelenteket. Kanyó And-
rás fuvolajátéka emelte ünnepivé az alkal-
mat, melyet a megnyitó beszéd követett, a
kiállító m´́uvész el´́oadásában. Így a legau-
tentikusabb személyt´́ol hallhattuk az éle-

tutat, a fotográfia történetét és egy gyors
tárlatvezetést, ahol több id´́oszakban ké-
szült képek láthatók: portrék, életképek,
tájképek és városképek. Színgazdag, gyö-
nyör´́u felvételek a világ sok tájáról. Min-
den alkotáson pontosan látható, hogy a
fényképez´́ogép keres´́ojében a témát meg-
fogalmazó személy képz´́om´́uvész, aki tö-
kéletes kompozíciós érzékkel választja ki
a valóság egy pillanatát, és ügyel a színek
harmóniájára, gazdagságára.

A kiállítás megtekinthet´́o a m´́uvel´́o-
dési központ nyitvatartási idejében, 2020
szeptember 30-ig.
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Rétsági kalauz

Programajánló
Szeptember 30-ig megtekinthet´́o

a m´́uvel´́odési központ galériájában
Pénzes Géza
grafikus-, fest´́o és fotóm´́uvész
Magyar Fotográfia Napja alkalmából
nyílt kiállítása

Szeptember hónapban megtekinthet´́o
a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri fotókiállítás: 
Fazekas Péter: Az én “természetem”

Szeptember 1. kedd, 17.30 órától
a m´́uvel´́odési központ el´́oadó termében
Kerepl´́os megbeszélés

Szeptember 6. vasárnap, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központban
Ferenczi György 
és az 1s´́o pesti Rackák
könny´́uzenei koncert
Részvétel ingyenes (Helyek érkezés
szerint, korlátozott számban!)
Az el´́oadás a “Köszönjük, Magyaror-
szág!” program keretében valósul meg!

Szeptember 21. hétf´́o, 17.00 órától
A magyar dráma napja
14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Gyermekszínházi el´́oadás: 
a Görbetükör Színház bemutatja a
Janikovszki Éva: Kire ütött ez a gye-
rek és Ha én feln´́ott volnék cím´́u köny-
vei alapján készült
Hányszor mondjam még?! 
cím´́u el´́oadását
Belép´́odíj: 800 Ft
17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
Könyvbemutató - Spangár Antológia,
Spangár-díjak átadása

Szeptember 22. kedd, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Körúti Színház bemutatja
(a március hónapban elmaradt)
A bolond lány
cím´́u krimi-vígjátékot
Camille Sévigné, vizsgálóbíró: Ka-
utzky Armand / Benjamin Beaurevers:
Koncz Gábor / Josefa Lantenay: Pikali
Gerda / Julien Morestan, törvényszéki
írnok: Lipták Péter / Marie-Domini-
que Beaurevers: Placskó Emese / Edo-
uard Lablache, ügyész helyettes: Ga-
lambos Zoltán / Elie Cardinal, ügy-
véd:Oroszi Tamás / Antoinette Sévig-
né: Karaivanov Lilla / Mario, törvény-
széki ´́or: Pecsenyiczki Balázs. 

Díszlet:Ábrahám Péter
Jelmez: PLATHÓ
Rendezte: Galambos Zoltán
„A darab, amit végig izgulunk és végig
nevetünk! Vajon lesz-e akkor is nagy
ív´́u pályája egy frissen Párizsba érke-
zett ifjú vizsgálóbírónak, ha kitart az
igazság mellett? Domján Edit és Már-
kus László legendás kett´́osét két iga-
zán méltó mai utód alakítja.”

Szeptember 26. szombat, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Szívderít´́o nótaeset 
Gy´́ori Szabó József emlékére
Fellépnek: Buváry Lívia, Somogyi
Erika, Kolostyák Gyula, Fej´́os Jen´́o
Zene: Csóka Gyula prímás és Cigány-
zenekara
Belép´́odíj: 800 Ft
Szeretettel várjuk a kedves nótakedve-
l´́oket!

Szeptember 30. szerda, 19.00 órától
Kisudvari koncert: 
Dresch Quartet
A quartet tagjai: Dresch Mihály - sza-
xofon, fúvós hangszerek; Gyányi
Marcell - b´́og´́o; Csízi László - dob;
Lukács Miklós - cimbalom.
Részvétel ingyenes.
Az el´́oadás a “Köszönjük, Magyaror-
szág!” program keretében valósul meg!

El´́ozetes

Október 5-10. között az 
Országos Könyvtári Napok keretébene
l´́oadások, programok a könyvtár olva-
só részlegében

Október 6. kedd, 10.00 órától
a m´́uvel´́odési központ el´́otti emléktáblánál
Megemlékezés aradi vértanúkról

Október 10. szombat, 14.00 órától
a városban és a m´́uvel´́odési központban
Szüreti felvonulás és mulatság

Október 16. péntek, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központban
Azért a kis bolondságért...
Magyar népi pajzánságok
Fabók Mariann el´́oadása
Belépés ingyenes 
(16 éven felülieknek ajánlott!)
Az el´́oadás a Déryné Program hozzá-
járulásával valósul meg! 

Október 23. péntek, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Megemlékezés
nemzeti ünnepünk alakalmából

Október 25. vasárnap
Mindszenty Emléknap

A Vöröskereszt által évek óta rendezett
„Id´́osek Napja” a járványveszélyre való
tekintettel elmarad. Megértésüket kö-
szönjük!

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

és a könyvtárban
Hétf´́o:
HannaDiva Hastánccsoport. 17.00-18.00;

Vezeti: Sz´́oke Johanna.
Kedd: 
Kerepl´́o Néptánc Együttes (5-6.o. és 7-8.o.+ifi).

16.15-18.30; Vezeti: Simon Katalin.
Csillagvirág Néptánc Együttes. 18.30-

19.30; Vezeti: Simon Katalin.
Szerda:
Kerepl´́o Néptánc Együttes (3-4.o. és 7-8.o.+ifi).

16.15-18.45. Vezeti: Onodi Attila
Zúgófa Néptánc Együttes. 19.00-20.00; Ve-

zeti: Simon Katalin.
Alakformáló n´́oi torna.  Januárig szünetel.
Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport. 14.00-16.00-ig;

Vezeti: Putyer Gyuláné.
T´́uzzománc Kör. 17.00-19.00. 

rtv.retsag.net

Naponta 24 órában képújság, 
hirdetésekkel, aktuális információkkal. 

2020. szeptemberi m´́usor
Szeptember 15. kedd 15.55 

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

Szeptember 29.  kedd 18:00  és 21.00 órától
Híradó - riportok, tudósítások 
Ismétlések: 
Szeptember 30., október. 1-2. 18-00 és
21.00 órától, október 3-4. 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.

Nyitvatartás
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár
Könyvtár:

Hétf´́o: 11.00-16.00
Kedd-péntek  9.00-18.00
Szombat 13.00-17.00

M´́uvel´́odési Központ:
Hétf´́o-csütörtök:   8.00-20.00
Péntek:   8.00-21.00
Szombat: 17.00-21.00
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Muzsikáló délután
Akár nyárzáró zenés programnak is te-
kinthetjük azt a kétrészes m´́usort, amit
a m´́uvel´́odési központ szervezett. Egyes
vélemények szerint ugyanis a nyár au-
gusztus végén búcsúzik.

Az els´́o koncert a Vác Civitas Szimfo-
nikus  Zenekar  Rézfúvós Együttesének
el´́oadása volt, szabadtéren. A négy harsonás
m´́uvész különböz´́o korok különféle stílusú
zenedarabjaiból állított össze m´́usort.

 A m´́uvel´́odési központ  árnyékos bejá-
rati terasza tökéletesen megfelelt erre a cél-
ra. A közönség egy része helyet foglalt a
széksorokban. A környez´́o járdákon sétáló

emberek felfigyeltek az eseményre, meg-
álltak, élvezték a ritmust és egyesek távol-
ról tapsoltak is. Így nyerte el igazi értel-
mét a TérZene koncert.

A következ´́o zenés programra közvet-
lenül a rézfúvós m´́usor után az intézmény
aulájában került sor. Farkas Éva Tünde
népzenem´́uvész „Tavaszünnep az erd´́on"
cím´́u m´́usorával kicsiknek és nagyoknak
egyaránt érdekes és szórakoztató történet
köré sz´́ove mutatott be hangszereket, éne-
kelt dalokat. 

A rendezvény a „Köszönjük Magyar-
ország"  program keretében valósult meg.

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 szeptember havi rendezvénye-
ket, amelyek szabadon látogathatók, a
részvétel ingyenes. Tekintettel arra, hogy a
terem-adottságok korlátozottak, ezek az
események népszer´́uek,  sokan  igénybe ve-
szik, el´́ozetes bejelentkezés szükséges:
35/ 550-582 telefonszámon, személyesen
az EFI irodában vagy efi@retsagrendelo.hu.

Szeptember 2. Dohányzás leszoktató
tanácsadás
Szeptember 1., 7., 14., 15., 21., 22.,
29. Jóga
Szeptember 2. Anonim Alkoholisták
Klubja
Szeptember 2., 9. Lelki egészség
szaktanácsadás
Szeptember 2., 9., 16., 23., 30. Ge-
rinctorna
Szeptember 3. Étrendi szaktanácsadás
Szeptember 3., 18. Krónikus betegek
klubja
Szeptember 3., 5., 19. Nordic walking 
Szeptember 11. Gyógytorna szakta-
nácsadás

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

Levendula m´́uhely 2.
Nem olyan régen volt a könyvtárban
egy foglalkozás, ahol levendula buzo-
gányt készítettek a résztvev´́ok a rendel-
kezésre álló anyagokból, segít´́ok közre-
m´́uködésével. Most egy újabb lehet´́oség
sajátkez´́u megvalósítására invitálták az
érdekl´́od´́oket.

A levendula az utóbbi id´́oben igen
kedvelt növény, aminek sokféle felhasz-
nálása lehetséges. Vannak olyan alkalma-
zási módok, amit bármelyik ember meg-
valósíthat, ha kicsi affinitása van a kézi-
munkához, a barkácsoláshoz. Tipikusan
ilyen a levendulapárna készítése. 

Nos a Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár a programhoz ezennel is bizto-
sította a feltételeket, az anyagokat. A m´́u-
velet nem túl bonyolult, ha minden ren-
delkezésre áll, de aki segítséget kért több
szakért´́o kéz is eligazította a m´́uvelet foly-
tatásában.
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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. 
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Felhívás

Az ´́osz 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, nyesedé-
ket, száraz avart szabad. Nem égethet´́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. szeptember 10., 24. csütörtök
2020. október 8., 22. 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. szeptember 3., 17. csütürtök 
2020 október 1., 15., 29. csütörtök

Hulladékudvar
Rétságon 2020. május 11-et követ´́oen ki-
egészített nyitvatartási nappal üzemel: Hét-
f´́o - 10:00-18:00 Kedd - 8:00-12:00. Részle-
tes ismertetés a Hangadó júniusi számában.

Felhívás

Zajos tevékenységekkel 
kapcsolatban

Felhívjuk a rétsági lakosok figyelmét
az önkormányzat 19/2013. számú ren-
deletében foglaltakra, a zajkeltéssel
járó tevékenységek végzésével kap-
csolatban.

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 en-
gedélyezett rendezvények esetében han-
gos tevékenységet folytatni csak este 24
óráig lehet.

A teljes rendelet megtalálható a
www.retsag.hu honlapon. Bízva az állam-
polgárok jogkövet´́o magatartásában ké-
rünk mindenkit, hogy a zajos tevékenysé-
gek végzésénél legyenek figyelemmel a
környéken lakókra, és a fent idézett helyi
jogszabályra.  (A jogszabály megszeg´́oi-
vel szemben 150.000 Ft-ig terjed´́o bírság
is kiszabható.)

Koncert Mészi Flamónál

Van városunk központjában egy gyorsét-
terem. Bár és Grill. A vállalkozó már igen
régen indította, és a választékot, az üzle-
tet, a környezetét folyamatosan b´́ovíti. Ez
a Mészi Flamó, ahol sokan megfordulnak.
Így nyár közepén a „születésnap” alkal-

mából már több éve rendeznek koncertet.
Most éppen a 22. évet ünnepelték ilyen
módon a vendégekkel, a közönséggel.  

Ez alkalommal a Hangszed´́ok és a
Custum Blues Band adták a ritmust és a
dallamot. 


