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Körúti Színház - A bolond lány
A Körúti Színház által városunkban rende-
zett bérletsorozatának márciusi el´́oadása ke-
rült színre szeptemberben.

Marcel Achard: A bolond lány cím´́u krimi-
vígjátéka került színre. 1960-ban a párizsi szín-
házi élet egyik legnagyobb szenzációjaként rob-
bant be a m´́u, melyet 1964-ban Magyarorszá-
gon is színpadra állítottak. A legendás el´́oadást
Márkus László és Domján Edit f´́oszereplésével
sokan emlegetik. Több színház is m´́usorra t´́uzte
az id´́ok folyamán, hiszen a siker garantált. A
francia szerz´́o m´́uve valóban megunhatatlan és
minden korban kap sajátos jelentést. Nem csak
szerelmi háromszögek jelennek meg hanem
gyilkosság van a háttérben. Azért van a mai
ember számára is komoly üzenete, mert ez a
“játék nem játék”. A vizsgálóbírót mindvégig
aközötti döntések szorongatják, hogy gazdag és
sikeres párizsi karrierje legyen, vagy hivatásá-
hoz híven az igazságot derítse ki mindenáron.

Nem csak a szerelmi viszonyok a kuszák,
hanem a gyilkosság is. A gyanúsítottak csak úgy
cserél´́odnek, miközben érdekes dolgok derül-
nek ki az amúgy szolidnak hitt polgári világ
kulisszái mögül.

A színház minden színm´́uvészét már jól is-
meri a rétsági publikum. Tény, hogy kiváló sze-
repl´́ogárda alkotta a szereposztást. Kautzky Ar-
mand, Pikali Gerda, Koncz Gábor, Mérai Kata-
lin. Bár közhelynek t´́unhet, igazán ki lehet je-
lenteni, hogy az el´́oadás fergeteges volt. 

A fináléban a többszörös vastaps közepette
Galambos Zoltán, a színház igazgató-rendez´́oje
elmondta, hogy készülnek a következ´́o évadra,
és szívesen jönnének Rétságra újabb bérlettel.
Ebben az ügyben folyamatos kapcsolatban van
a m´́uvel´́odési központ igazgatójával, és ahogy a
veszélyhelyzet megengedi újra üdvözölhetjük
még nem látott darabokkal a helybeliek ked-
venc társulatát.
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Városházi tudósítások

Szeptember 15-én tartott ülést Rétság
Város Önkormányzatának Képvisel´́o-
testülete, melyen 6 f´́o vett részt. A tanács-
kozást egy héttel megel´́ozte a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság (PVB) ülése. Ez
alkalommal 17 téma került megtárgya-
lásra, és mindegyik határozati javaslat 6
egyöntet´́u igen szavazattal lett elfogadva.
(További két el´́oterjesztésr´́ol zárt ülésen
született döntés)

Els´́oként a 2020. évi költségvetési ren-
delet módosítására került sor.
Ez tulajdonképpen technikai
jelleg´́u átvezetéseket tartalmaz,
id´́oközben kapott állami támo-
gatások és a testület pénzügyi
kihatással járó korábbi határo-
zatainak beépítésével. PVB el-
nöki összefoglalóban szerepelt,
hogy a vírushelyzet miatti rendkívüli
jogrendben születtek jelent´́os kiadási
tételek, melyek most beépítésre kerül-
nek. 
Dr. Szájbely Ern´́o hozzászólásban fel-
hívta a figyelmet, hogy a testületi dön-
tések hatására az idei évre tervezett
tartalék 162 millió forinttal csökkent.
Oda kell figyelni a továbbiakban, hi-
szen a tartalék összege ad fedezetet
sok, erre az évre tervezett feladatra. 
A rendelettervezet elfogadásra került.
Másodikként a költségvetés els´́o fél-
éves teljesítésér´́ol készült beszámoló
szerepelt. A PVB elnöki összefoglaló-
ban elhangzott, hogy fegyelmezett
gazdálkodást folytat az önkormányzat,
az intézmények m´́uködése maximáli-
san biztosított volt. Megemlítette to-
vábbá, hogy a kiemelt feladatokból
megvalósításra kerülnek dolgok, vala-
mint, hogy a táblázatok az el´́oírtnál
sokkal b´́ovebb, részletes információt
nyújtanak. A beszámoló elfogadásra
került.
Következ´́o napirendben a Napközi
Otthonos Óvoda 2019/2020. nevelési
évr´́ol szóló beszámolója mellett másik
4 határozatot is elfogadott a testület.
Ezek között a képvisel´́o-testület to-
vábbra is biztosítja a szakmai munka-
közösség vezet´́ojének pótlékát, havi
10.150 Ft + járulékok összegben. A
munkaközösség évek óta jól m´́uködik.
Ugyancsak támogatta a testület az SNI
gyermek gyógypedagógiai ellátásához
szükséges megbízási szerz´́odés meg-
kötését heti 2 órára, 3500 Ft óradíjjal.
Külön határozatot hozott a testület az
óvodai csoportok száma és a dolgozói
létszám tekintetében. Továbbra is 4

gyermekcsoport lesz az óvodában, a
beírt létszám 111 f´́o. Az Óvoda 8 óvó-
n´́ovel és a munkájukat segít´́o 6 mun-
katárssal láthatja el a feladatát.
Az Óvoda benyújtotta intézkedési ter-
vét a járványügyi helyzettel kapcsolat-
ban, melyet az EMMI útmutatása, va-
lamint a munkatársak és a szül´́ok vé-
leménye alapján készítettek el. Több-
féle óvintézkedést tartalmaz a terv
mindenki biztonsága érdekében.

Jávorka János hozzászólásban
elmondta, hogy az Óvoda nyá-
ri hónapjaiban sokféle felújítás
elvégzésre került. Megköszön-
te az Óvoda dolgozóinak, a
szül´́oknek és más szervezetek-
nek a megért´́o együttm´́ukö-
dést.

Iskolai étkezde létesítésével kapcsola-
tos napirend kapcsán Jámbor Lajos
jegyz´́o elmondta, hogy egyeztetésre
kerül majd sor egy tervez´́ovel. Amint
elkészíti a programtervet, akkor lehet
az ügyben továbblépni. Elfogadásra
került, hogy a javaslat k´́oépületre és
konténerépületre is adjon megoldási
javaslatot, úgy, hogy az étkezde épüle-
te az iskola épületével egybeépítve le-
gyen megvalósítható.
Rétság Város Településrendezési Esz-
közök felülvizsgálatával kapcsolatban
került el´́oterjesztésre javaslat. A PVB
összefoglalóban elhangzott, hogy az
ügyben már 2016-ban volt el ´́oter-
jesztés, és a testület döntött is a ren-
dezési terv felülvizsgálatáról, meg-
újításáról. Err´́ol szerz´́odés is szüle-
tett, és ugyancsak szerz´́odés került
megkötésre a f ´́oépítésszel. Ezeket a
szerz´́odéseket aktualizálni kell, és
ezt követ´́oen lehet egyeztetni az el-
képzeléseket, és a település fejl´́odé-
sét szolgáló javaslatokat.
Dr. Szájbely Ern´́o hozzászólásban el-
mondta, hogy a 2016-os szerz´́odés-
kötés után a tervez´́o mérnök várta,
hogy megkapja az iránymutatást a
terv alapjaival kapcsolatban, amely
nem történt meg. Reméli, hogy most
ez a folyamat fel fog gyorsulni és
lesz mib´́ol érdemi munkát végeznie
a tervez´́onek. 
Jávorka János hozzászólásában idézte
a határozat tartalmát, mely szerint a
“rendezési tervet felül kell vizsgálni”.
Az akkori döntés más kitételt nem tar-
talmazott. A végrehajtás maradt el. A
most megszavazott határozat tartal-
mazza, hogy a képvisel´́o-testület to-

vábbra is fontosnak tartja a rendezési
terv felülvizsgálatát, ahol az szüksé-
ges, annak módosítását, valamint a
megfelel´́o településfejlesztési koncep-
ció elkészítését.
A Vis Major munkacsoport beszámo-
lójában három téma szerepelt, ame-
lyekben döntést hoztak, melyek a tes-
tület meger´́osít´́o határozatával válnak
érvényessé.
Ezek között az Óvoda terasz felújítása,
továbbá egy ívókút létesítése és a nap-
vitorla beruházásokkal kapcsolatos te-
end´́okr´́ol a PVB beszámolóban el-
hangzott, hogy az ivókút már elké-
szült, a terasz burkolását és a napvitor-
la felszerelését pedig rövidesen befe-
jezik. A benyújtott ajánlat alapján a
GABARKO-BAU Kft. kapott megbí-
zást, kerekítve bruttó 9 millió Ft. ér-
tékben.  Különböz´́o kiegészít´́o mun-
kák is felmérésre kerültek.
Jóváhagyta a testület a fogorvosi tevé-
kenység helyettessel történ´́o ellátására
vonatkozó szerz´́odéseket. Ennek meg-
felel´́oen heti két alkalommal, összesen
heti 15 órában, Dr. Lukács Beáta Ka-
talin látja el egyel´́ore a fogorvosi tevé-
kenységet Rétságon, a Korányi utcai
rendel´́oben.
A Piac építésénél kötelez´́o régészeti
megfigyelésre szerz´́odést kell kötni ar-
ra hivatott szervezettel. A salgótarjáni
Dornyay Béla Múzeummal megkötött
szerz´́odést a testület jóváhagyta.
Korábban értékbecslést kért a város
egy, a tulajdonában lév´́o építési telek-
re. Az értékbecslés elkészült, és ennek
megfelel´́oen a Képvisel´́o-testület érté-
kesítésre kijelölte a Jászteleki utca 12.
szám alatti telket, bruttó 6.731.000 Ft
értékben. (Az értékesítési felhívás az
5. oldalon olvasható.)
El´́oz´́o soron kívüli testületi üléseken
döntött a testület a 356/44 helyrajzi
számú ingatlan (a volt laktanyában a
n´́otlen tiszti) bérbeadásáról a bérl´́o
azon szándékával, hogy meg kívánja
vásárolni az ingatlant. Ehhez érték-
becslést rendelt meg a testület az OTP
Jelzálogbank Zrt.-t´́ol.
Ugyancsak egy korábbi döntés alapján
érkezett árajánlat a temet´́oi urnafal
építésével (b´́ovítésével) kapcsolatos
pályázathoz. A képvisel´́o-testület pá-
lyázat írására a Nyugat-Nógrád Tér-
ségfejleszt´́o Nonprofit Kft. 50.000 Ft
+ ÁFA, valamint a m´́uszaki el´́okészí-
tésre Urbán László egyéni vállalkozó
50.000 Ft-os árajánlatát elfogadta.
Hozzászóló elmondta, hogy reméli, a
pályázat nyer, és akkor 48 új urnafül-
kével b´́ovül a temet´́o.

    2020. OKTÓBER     HANGADÓ    

    2   



Belterületi ingatlan kimérésér´́ol szólt a
következ´́o el´́oterjesztés. Ez a Piac ud-
vari építkezés helyének pontosítása
okán vált szükségessé. A sarokpontok
kit´́uzésére, a munka miel´́obbi megkez-
dése érdekében, megbízást kapott
Dombai Gábor geodéta 70.000 Ft ér-
tékben, melyet a testület utólag jóvá-
hagyott.
A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár által benyújtott el´́oterjesztés
a szeptemberre tervezett nótaest szer-
z´́odését tartalmazta. Ez a rendezvény
több éve nagy érdekl´́odés mellett em-
lékezik meg Gy´́ori Szabó József nóta-
énekesr´́ol, aki a rétsági temet´́oben
nyugszik. A vírushelyzetre való tekin-
tettel a Képvisel´́o-testület egyhangú
szavazással úgy döntött, hogy a prog-
ram jelen körülmények között ne le-
gyen megtartva.
A közbeszerzések lebonyolításához a
törvény által el´́oírt közbeszerzési bi-
zottságot kell választani és m´́uködtet-
ni, a rendeletben meghatározott szak-
ért´́ok bevonásával. Itt konkrétan a böl-
cs´́ode építési munkáival kapcsolatban
lesz feladatuk. A következ´́o személyek
kerültek megválasztásra. 1.) Kramlik
Károly elnök, 2.) Ludányi Ákos tag,
3.) Márkus Pál - szakértelem: közbe-
szerzés, 4.) Majoros Sándor - szakér-
telem: m´́uszaki tartalom, 5.) Kelemen-
né dr. Zagyvai Zsanett - szakértelem
jog, 6.) Bulejsza Jánosné tag - szakér-
telem pénzügy.
A Képvisel ´́o-testület korábbi dön-
tése értelmében a követelések állo-
mányáról (kintlév´́oségek) negyedé-
vente tájékoztatni kell a testületet.
A benyújtott el ´́oterjesztés az elmúlt
id´́oszak tapasztalatait foglalta
össze. A PVB összefoglalóban el-
hangzott, hogy több kategóriában
is csökkentek a tartozások. A testü-
let a következ´́o szöveggel fogadta
el a tájékoztatót. “A Képvisel ´́o-tes-
tület a követelésállomány csökken-
tése érdekében valamennyi érintet-
t ´́ol - a jogszabályokban rögzített le-
het ´́oségek figyelembevétele mellett
- továbbra is aktív közrem´́uködést,
és számokban is kimutatható ered-
ményes munkát vár.”
A Rákóczi út 32. számú épület (volt
középiskola) tet´́oszerkezete megron-
gálódott, több helyen is beázik. A PVB
vitában elhangzott, hogy tartós megol-
dást a teljes tet´́oszerkezet cseréjével
lehetne elérni. A javítás azért is nehéz-
kes, mert a ma már nem használt pala-
fedés van az épületen. Végül olyan ál-
lásfoglalás született, hogy a hiba mi-

el ´́obbi elhárítására 3 vállalkozótól
kell ajánlatot kérni. Jámbor Lajos
jegyz´́o ismertette a PVB ülés után
felkutatott vállalkozókat és elérhet´́o-
ségeiket. A testület elfogadta, hogy
az állagmegóvó javításra t ´́olük kell
ajánlatot kérni. Egyetértés volt ab-
ban is, hogy a közeljöv´́oben más
ügyben is itt lév´́o építészmérnökök-
kel meg kell nézetni az épületet, és
véleményüket kikérni a tet´́oszerke-
zet állapotával és szükséges mun-
kákkal kapcsolatban.
Mez´́ofi Zoltán polgármester a korona-
vírus járvány második hulláma miatti
védekezésr´́ol készített el´́oterjesztést.
(Az ülés után kiadott tájékoztató az 5.
oldalon található.) A javaslat egyrészt
az, hogy megel´́ozési okból kerüljön
bezárásra a buszváró helyisége, más-
részt kerüljön rendszeresen fert´́otlení-
tésre a buszforduló területe és a Városi
M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár el-
´́otti közterület, valamint, hogy az in-
tézményvezet´́ok tegyenek meg min-
dent a járvány miatt szükséges speciá-
lis szabályok betartása érdekében.
Hozzászólásban Mez´́ofi Zoltán felhív-
ta a figyelmet a maszk viselésének
fontosságára, illetve a csoportos rész-
vételt jelent´́o helyek látogatásának
csökkentésére.
Dr. Szájbely Ern´́o hozzászólásban el-
mondta, hogy ez a vírus sajnos nagyon
fert´́oz´́oképes, ezért egy fert´́ozött em-
ber több másik embert is meg tud be-
tegíteni. A jelenlegi helyzetben nem
tudunk többet tenni, mint fokozottan
fert´́otleníteni, a maszkot szabályosan
viselni és kerülni a tömeges találkozá-
si lehet´́oségeket. A jelenlegi vírus a
fiatalabbak körében terjed jobban, de
rajtuk keresztül elkerül az id´́osebb
korosztályhoz is. A vírus utóhatása-
ként sajnos rendkívül komoly szervi
elváltozások fordulnak el´́o, sokszor
még egy könnyen gyógyult betegnél
is. Ez a betegség nem hasonlítható az
influenzához, de a kett´́o együtt még
veszélyesebb, ezért javasolt majd az
ingyenes influenza oltást igénybe
venni.
Az Óvoda csapadékvíz elvezetésével
kapcsolatos el´́oterjesztés kapcsán el-
hangzott, hogy több sebb´́ol vérzik ez a
történet. Több munkafolyamat is elin-
dult, és nem tudni, hogy ki kért áraján-
latot és ki rendelte meg a munkákat.
Ami biztos, hogy a testület által sem-
milyen szerz´́odés nem került jóváha-
gyásra, márpedig a testület jogköre
szerz´́odést kötni. A hosszasabb vita
után az rajzolódott ki, hogy itt 3 mun-

kafolyamat is indult. Ebb´́ol az óvodai
ivókutat épít´́o cégt´́ol kértek árajánla-
tot, de megrendelés nem történt.
Azért sem, mert az árajánlat nem tar-
talmazza a teljes csapadékvíz elveze-
tést, csak az udvar felé es´́o tet ´́oolda-
lon levezet ´́o es´́ocsatornák bekötését
a vízelvezet´́o rendszerbe. A helyszíni
egyeztetésnél az épület és az udvar
más részeinek vízelvezetésére is kér-
tek árajánlatot. Röviden összefoglal-
va: több félreértés okán nincs érvé-
nyes szerz´́odés, de a csapadékvíz el-
vezetés egy részét a vállalkozó elvé-
gezte. Végül olyan döntés született,
hogy a három részre bontott munka-
fázisból a már elvégzett munka - mi-
vel egymillió forint alatt van - kerül-
jön kifizetésre. A másik két munka-
szakaszra pedig kerüljenek bekérés-
re a szabályok szerinti árajánlatok,
amelyekr´́ol majd a testület dönt.
Lejárt határidej´́u határozatokról szó-
ló beszámolónál egy kérdés merült
fel az északi buszmegállók garanciá-
lis munkáival kapcsolatban. Válasz-
ban elhangzott, hogy a végzett mun-
kát a testület által megbízott m´́uszaki
ellen´́or feladata ellen´́orizni, továbbá,
hogy a javítás után a garancia újra-
kezd´́odik. Jávorka János elmondta,
hogy az els´́o hibák a tervezésnél tör-
téntek, továbbá, hogy az építési nap-
lóban semmiféle bejegyzés nincs az
esetlegesen felmerül´́o hibákkal kap-
csolatban. Ez egyértelm´́uen a m´́usza-
ki ellen´́or felel´́ossége.
Egyebek napirendnél a képvisel´́ok
közérdek´́u ügyben kérhetnek intézke-
dést, vagy tehetnek bejelentést.
Heged´́us Ferenc két témát tett szóvá.
Egyik állítása szerint a Hangadó cí-
m´́u városi lap nem a valóságot tartal-
mazza. 
Másik állításában kifogásolta, hogy
egyes internetes honlapokon azt állí-
tották, hogy ´́o üldözte el a fogorvost,
állítása szerint ez nem igaz. Szóvá tet-
te, hogy most a helyettesítés megszer-
vezésénél nem az került megbízásra
aki nála is érdekl´́odött.
A kijelentésekre Mez´́ofi Zoltán pol-
gármester válaszolt. 
A Hangadóval kapcsolatban elmondta,
hogy ebben a formában ez túl általá-
nos állítás, ha konkrét felvetése van a
Hangadóban megjelentekkel kapcso-
latban, akkor azt írásban összegy´́ujtve
mutassa be. ´́O éppen ellenkez´́oleg lát-
ja, korrekt a lap tartalma.
A fogorvosi rendeléssel kapcsolatban
meger´́osítette, hogy Heged´́us képvise-
l´́onek szerepe van az 50 éve praktizáló
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Képvisel´́o-testületi ülés

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkaterv szerinti követke-
z´́o KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybe-
kötött ülését november 24. kedd 16,00
órakor tartja. PVB ülés id´́opontja: no-
vember 17. kedd 16.00 óra. El´́oterjeszté-
sek benyújtásának határideje: november
6. péntek 12.00 óra

Tervezett napirendek:  1) Az Ön-
kormányzat 2020. évi költségvetésének
módosítása. El´́oterjeszt´́o: Mez´́ofi Zoltán
polgármester. 2) Beszámoló az Önkor-
mányzat 2020. évi költségvetése id´́oará-
nyos teljesítésér´́ol. El´́oterjeszt´́o: polgár-
mester. 3) A helyi adók mértékének meg-
állapítása. El´́oterjeszt´́o: jegyz´́o. 4) Tájé-
koztató Bursa Hungarica ösztöndíj pályá-
zat elbírálásának eredményér´́ol. El´́oter-
jeszt´́o: jegyz´́o. 5) 2020. évi földhaszonbér
megállapítása. El´́oterjeszt´́o: polgármester.
6) Beszámoló helyi adók és egyéb köve-
telések állományáról, behajtásuk helyze-
tér´́ol. El´́oterjeszt´́o: polgármester. 7) Be-
számoló a testület lejárt határidej´́u határo-
zatainak végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben 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 Önkormányzat
menüpont alatt. Amennyiben fontos dönté-
sek meghozatalára munkatervben nem ter-
vezett soronkívüli ülés kerül összehívásra,
az id´́opont és a napirendek ugyancsak a vá-
rosi honlapon lesznek elérhet´́ok.

fogorvos döntésében.Véleménye sze-
rint ezért Heged´́us Ferenc képvisel´́o-
nek le kellene mondania.
Dr. Szájbely Ern´́o az állítás több ré-
szét tételesen cáfolta és meger´́osítet-
te, hogy amint azt a márciusi el ´́oter-
jesztésében is leírta, elege lett a
rendszeres zaklatásból. Megunta a
sok alaptalan vádat. Soha nem volt
három asszisztens!Az is jelent vala-
mit, hogy 2013. óta az önkormányzat
minden dolgozója jelent´́os bérkiegé-
szítést és béremelést kapott, egyedül
az én megbízási szerz´́odésemben
foglalt díjam nem változott az eltelt
7 év alatt, maradt bruttó 380 ezer forint.
Ennyiért nem lehet fogorvost találni
most sem. A szolgálatot mindig is az
önkormányzat m´́uködtette, én a megbí-
zási szerz´́odéssel kizárólag a fogorvosi
tevékenységet láttam el. Amikor a szer-
z´́odésem felmondásra került, meg lett
hirdetve az állás. Volt 3 érdekl´́od´́o, akik-
nek megmutattam a rendel´́ot. Egy ér-
dekl´́od´́o komolytalan volt, egy f´́onek
nincs meg a nyilvántartásba vétele. A
harmadik volt a fiatal kolléga Dunake-
szir´́ol, aki teljes munkaid´́oben nem tudta
volna ellátni a feladatot, csak heti 15
órában. Mondtam neki, hogy írja ezt le,
és adja be ezekkel a feltételekkel a pá-
lyázatot, de azóta nem jelentkezett. Nem
igaz tehát, hogy el lett küldve! Másik
gond volt, hogy a kolléga nem tudott
volna asszisztenst hozni magával, a je-
lenlegi helyettesítésnél viszont ez is biz-
tosítva van.
A válaszok után Heged´́us Ferenc nehez-
ményezte a polgármester megjegyzését,
mi szerint le kellene mondania, elmond-
ta, hogy sok pénzt hozott a városnak,
majd min´́osíthetetlen hangnemben sze-
mélyeskedett a polgármesterrel, aki ezt
követ´́oen megvonta a szót és az ülést (a
nyílt részét) bezárta.

Zárt ülésen két témát tárgyalt a Képvi-
sel´́o-testület

Els´́oként a Bölcs´́ode megvalósításával
kapcsolatos döntések születtek meg,
egyrészt a közbeszerzési eljárás indí-
tásáról, másrészt a kivitelezésre felké-
rend´́o vállalkozások listájáról. Döntött
továbbá a testület a pályázat megvaló-
sításához szükséges, jelent´́os öner´́o
biztosításáról.
Korábbi testületi ülésen egy képvisel´́o
tájékoztatást kért túlmunkavégzéssel
és ki nem vett szabadságokkal kapcso-
latban. A jegyz´́o elkészítette a tájékoz-
tatót. Olyan döntés született, hogy
munkajoghoz ért´́o szakemberek bevo-
nása szükséges a fenti tárgyban törté-
n´́o döntéshozatalhoz.

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. szeptember 15-
i ülés videófelvétele megte-
kinthet´́o a következ´́o You-
tube címen:
https://youtu.be/7we-qPSFn5c

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

Hivatal nyitvatartás

Tisztelt Rétsági Polgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Polgár-

mesteri hivatal szeptember 23. naptól vár-
hatóan október 7-ig néhány eset kivételé-
vel kizárólag elektronikus ügyintézéssel
dolgozik.

Az intézkedés várható id´́otartama két
hét. Azokban az ügyekben, amelyben nél-
külözhetetlen a személyes megjelenés
(például anyakönyvi esemény) az ügyin-
téz´́ovel történt el´́ozetes telefonos egyezte-
tést követ´́oen, az egészségügyi szabályok
betartásával léphet be a Hivatalba. 

Kérem Önöket az egészségügyi szabá-
lyok betartására. Vigyázzunk egymásra!

Rétság, 2020. szeptember 23.
Mez´́ofi Zoltán polgármester

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2020. OKTÓBER
Mez´́ofi Zoltán polgármester minden hó-

nap második hétf´́ojén 13.00-17.00 órá-
ig. Októberben 12-én.

Jávorka János alpolgármester minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00.
Októberben 28-án.

Jámbor Lajos jegyz´́o: minden hétf´́on
14.00-17.00 óráig. Októberben 5., 12.,
19., 26-án.

Felhívjuk a figyelmet, hogy koronavírus
intézkedések esetén el´́ozetes telefon egyez-
tetés szükséges, illetve els´́osorban telefo-
non, e-mailben keressék a hivalat vezet´́oit.

Bursa Hungarica

Rétság Város Önkormányzata kiírta a
2021. évre a Bursa Hungarica Fels´́ookta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

A részletes kiírás a város honlapján -
www.retsag.hu - és a városháza hirdet´́o
tábláján megtalálható, illetve letölthet´́o a
www.emet.gov.hu honlapról.

A pályázat benyújtásának határide-
je: 2020. november 5.

Tájékoztató

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat,
hogy a HANGADÓ következ´́o szá-
mának megjelenése 2020. november
5-én várható.  Az  elektronikus válto-
zat november 3-án lesz elérhet´́o a
www.retsag.hu honlapon 
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Vírus információ
Mez´́ofi Zoltán polgármester 2020. szeptember 23-án kiadott közleménye

Tisztelt Rétsági Polgárok!

A koronavírus jár-vány második hul-
lámában a megbetegedések száma napi
rekordokat dönt.

Városunkban, a második hullám-
ban már két vírusfert´́ozött személyt re-
gisztráltak. Jó hír, hogy az els´́o megbe-
tegedett jól van, már tünetmentes, né-
hány nap múlva feloldásra kerül a kar-
anténja. Mindkét megbetegedettnek
miel´́obbi gyógyulást, jó egészséget kívá-
nok.

2020.szaptember 21-t´́ol (hétf´́ot´́ol) ha-
tályba lép a járványügyi készültségi id´́o-
szak védelmi intézkedéseir´́ol szóló
431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet. 

A lakosságot érint´́o fontosabb változá-
sokra hívom fel a figyelmet.
1. A száj és az orr kötelez´́o eltakarása

A hatodik életévét be nem töltött kis-
korú kivételével mindenki köteles:
— a tömegközlekedési eszközön, 
— a vendéglátó üzlet vendégei kivételé-

vel az üzletben történ´́o vásárlás, illetve
az üzletben történ´́o munkavégzés so-
rán,

— a bevásárlóközpontok területén, 
— közm´́uvel´́odési intézményekben (vá-

rosunkban a Városi M´́uvel´́odési Köz-
pont és Könyvtár), közintézmények-
ben, 

— a postán, 
— minden olyan helyiségben, amelyben

tömegközlekedési eszközre várakoz-
nak,

— egészségügyi intézmények területén 
orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot,
illetve textil vagy más anyagból készült
maszkot viselni.

A maszkot szabályosan, az orr és a
száj eltakarásával kell viselni. Már nem
felel meg az elvárásoknak a sál vagy
egyéb ruhadarabokkal történ´́o arctakarás.

2. A zenés, táncos rendezvények meg-
tartására és a vendéglátó üzletek
nyitva tartására vonatkozó rendel-
kezések

Rendezvények esetében változatlan a sza-
bályozás, a jelenlév´́ok létszáma - beleért-
ve az ott foglalkoztatott személyeket - egy
id´́oben nem haladhatja meg az 500 f´́ot.

Változott azonban a rendezvények id´́o-
tartama, vendéglátóhelyek és szórakozóhe-
lyek nyitva tartása. A rendezvény helyszí-
nén - az ott foglalkoztatottak kivételével -
23.00 óra után 06.00 óráig tilos tartózkodni.
A vendéglátóhelyek 6,00 órától maximum
23,00 óráig tarthatnak nyitva. 

Felhívom a figyelmet arra, hogy a fenti
szabályok betartását a rend´́orség ellen´́orzi.
A szabályokat be nem tartók szabálysértést
követnek el, pénzbírsággal súlythatók.
3. A térítési díj ellenében igénybe vehet´́o

egyes egészségügyi szolgáltatások
térítési díjáról szóló, módosított
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet
alapján: 

— 2020. október 1. naptól az 2020. és
2021. években az influenza elleni véd´́o-
oltás térítésmentesen vehet´́o igénybe. 

— 2020. szeptember 21-t´́ol (hétf´́ot´́ol) a
PCR tesztek hatósági ára 19.500 Ft,
mely tartalmazza mintavétel árát is.
Fizetni csak annak kell, aki önszántá-
ból készíttet tesztet, vagy külföldr´́ol
hazatérve nem szeretne két hétig ható-
sági karanténban lenni. A külföldr´́ol
hazatér´́ok továbbra is két negítív PCR
teszt után mentesülhetnek a hatósági
karantén alól.

— Amennyiben a háziorvos, a kórház vagy
a járványügyi hatóság rendeli el a PCR
teszt elkészítését, a lakosnak részére a
vizsgálat továbbra is ingyenes.

Szinte már mindenki ismeretségi körében
van vírusfert´́ozött. Fegyelmezett magatar-
tást kérek mindenkit´́ol. Fokozottan tartsuk
be a tavasszal megismert egészségügyi
szabályokat!
— Mossunk kezet gyakran és alaposan!
— Tartsuk a 1,5 m-es véd´́otávolságot!
— Hordjunk maszkot!
— Kerüljük a zsúfolt helyszíneket, cso-

portosulásokat!
— Tartsuk be a látogatási tilalmat a kór-

házakban, és az id´́osotthonokban!
— Akinek tünetei vannak, ne menjen kö-

zösségbe, maradjon otthon és telefo-
non értesítse háziorvosát!
Rétság, 2020. szeptember 20.
Vigyázzunk egymásra!

Mez´́ofi Zoltán polgármester

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 nappali tagoza-
ton tanulók beiskolázási támogatására, akik
nem részesülnek rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben. A támogatás összege
ebben az évben tanulónként 10.000 Ft.

Az általános iskolások részére a Rétsági
Általános Iskola által megküldött névjegy-
zék alapján készülnek el a „Határozatok”, a
közép és fels´́ofokú tanulmányokat folytató
tanulók szeptember 1-t´́ol kérjenek az okta-
tási intézményekb´́ol „beiskolázási igazo-
lást” és azt adják le a Rétság Városi Önkor-
mányzat szociális ügyintéz´́ojének. Az ügy-
intéz´́o azok alapján készíti el a határozato-
kat. A határozat kézbesítésre kerülnek a ta-
nulók részére, és átvétele után a „Pénztár”
nyitvatartási idejében lehet az összeget a hi-
vatalban átvenni.

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

Polgármesteri Hívatal

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.

Október 1., 15. Krónikus betegek
klubja
Október 1., 7., 14, 21. Lelki egész-
ség szaktanácsadás
Október 2., 9. Dohányzás leszoktató
tanácsadás
Október 3., 10., 24. Nordic walking 
Október 6., 13., 20., 27. Jóga
Október 7., 14., 21., 28. Gerinctorna
Október 8. Étrendi szaktanácsadás
Október 15. Gyógytorna szaktanácsadás

A programokról további
részletek és az iroda egyéb
szolgáltatásairól informá-
ció az iroda honlapján:
http://efi.retsagrendelo.hu.
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Hogyan viselje helyesen a maszkot?
UNICEF Magyarország felhívása

Bármely típusú maszk csak helyes vise-
let mellett hatékony. Az elmúlt napok-
ban az utca emberét figyelve az a meg-
látásom, hogy az emberek többsége he-
lyesen hordja a maszkot, viszont néhá-
nyan nem így tesznek.

Az egyik leggyakoribb hiba az, hogy
a maszkot csak a szájunk elé tesszük, és
az orrunk szabadon van. Az emberek álta-
lában orrlégz´́ok, hacsak nincs eltöm´́odve
az orruk, vagy valamilyen orrlégzési aka-
dály ezt meggátolja. Ha tehát az orrunkon
vesszük a leveg´́ot és azon is fújjuk ki,
akkor amennyiben valaki tudtán kívül
hordozza a vírust, azt közvetlenül a saját
maszkjára fogja fújni, ott landol egyre na-
gyobb mennyiségben. Amikor ez az em-
ber a száján keresztül fújja ki a leveg´́ot
vagy akár csak beszél, a maszk felszínén
gyülekez´́o vírusok még nagyobb számban
fognak a leveg´́obe kerülni. A maszk levé-
tele után a kézre is nagyobb számú vírus
kerül, amivel a nem megfelel´́o kéztisztítás
esetén a környez´́o tárgyak érintésével to-
vább növeljük a fert´́ozés átadásának ve-
szélyét.

Másik gyakori hiba, hogy a maszkot a
száj alá letolva szüneteltetik annak hasz-
nálatát.

Most lássuk, hogy mi a maszkhasz-
nálat helyes módja, legyen az bárme-
lyik típusú maszk!

El´́oször is, a maszk felhelyezése el´́ott
mindig moss kezet szappanos vízzel leg-
alább 20 másodpercig vagy használj viru-
cid (vírusöl´́o), alkoholos kézfert´́otlenít´́ot.

A maszkot mindig úgy tedd fel, hogy
az az orrodat és a szádat is teljesen fed-
je, az arcodhoz illetve az orrodhoz a lehe-
t´́o legjobban illeszkedjen. Ezzel elérhet-

jük, hogy a réseken a leveg´́onek és így az
esetleges kórokozóknak a ki- és beáram-
lása a lehet´́o legkisebb legyen.

A felhelyezés után ne nyúlkálj a
maszkhoz. Ne nyúlj az arcod szabadon
lév´́o részéhez és a szemedhez sem.

A maszk levétele el´́ott mindig mosd
meg vagy fert´́otlenítsd a kezed. Csak ez-
után vedd le. Ezután a mosható maszkot
legalább 60 fokon mosd ki, lehet´́oség sze-
rint vasald. Az eldobható, egyszer haszná-
latos maszkot elvileg ki kell dobni, mert
bizonyos kutatások szerint a vírus a masz-
kon akár hét napig is kimutatható.

A CDC (Járványvédelmi és Járvány-
megel´́ozési Központ) ajánlása szerint a
gyerekeknek két éves kor felett ajánlott a
maszk viselése a járvány terjedésének
csökkentése érdekében. A maszkot min-
dig a szül´́o tegye fel, illetve nagyobb gye-
rekeknél feln´́ott felügyelje hogy helyesen
legyen felvéve.

Olyan gyerekre, aki magától nem tud-
ja levenni a maszkot, nem szabad használ-
ni (vagy olyan feln´́ottre, akinek légzési
problémái vannak, nincs tudatánál, vagy
bármi egyéb oknál fogva nem tudja leven-
ni a maszkot). A gyerekeknek azért aján-
lott a maszk viselése, mert ´́ok ugyan tü-
netmentes hordozók lehetnek, de a beteg-
ség terjedését gátolni tudják. A gyerekeket
figyelmeztetni kell, hogy ne rágják vagy
nyalogassák belülr´́ol a maszkot.

A maszk nem ad százszázalékos vé-
delmet, ezért az egyéb óvintézkedéseket
is szigorúan be kell tartani, így a higié-
nés szabályok mellett a távolságtartást.
Ezeket az intézkedéseket a járvány eny-
hülésével még jó ideig szem el´́ott kell
tartani.

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.

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.

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 októberben, 16-án pén-
teki 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. 
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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

A 112-es segélyhívó használata
Ha mégis megtörténik a baj - Nógrád Megyei Rend´́or-f´́okapitányság

A Biztonság Hete program keretében a
Nógrád megyei rend´́orök a 112-es se-
gélyhívószám helyes használatára hív-
ják fel a figyelmet.

A 112 az Európai Unió tagállamainak a
nap 24 órájában hívható segélyhívó száma,
amelynek hívásával azonnali segítség kap-
ható a készenléti szervekt´́ol (Rend´́orség,
Ment´́oszolgálat, Katasztrófavédelem).

A 112-es segélyhívó szám minden
nyilvános, vezetékes és mobiltelefonról
ingyenesen hívható. A legtöbb mobiltele-
fonon a 112-es szám a billenty´́uzár felol-
dása nélkül is hívható. Abban az esetben
is lehet 112-es hívást kezdeményezni, ha
nincs hálózat a mobiltelefonon.

Hazánkban Miskolcon és Szombathe-
lyen alakították ki a hívásfogadó közpon-
tokat, ahol a hívásfogadó operátorok fo-
gadják és szükség esetén onnan továbbít-
ják a bejelentéseket az illetékes, intézked´́o
készenléti szervek részére. Itt Nógrád me-
gyében ez a Nógrád Megyei rend´́or-f´́oka-
pitányság Tevékenység Irányítási Köz-
pontja, amelynek a Salgótarjáni Rend´́or-

kapitányság épülete ad otthont.
A 112-es segélyhívószám felhívását

követ´́oen a hívásfogadó központ operáto-
ra jelentkezik, aki az alábbi alapinformá-
ciókat fogja megkérdezni:
— a bejelent´́o neve, telefonszáma;
— az esemény helyszíne;
— mi történt, kinek van szüksége segít-

ségre;
— az esemény kapcsán felmerül-e vala-

kinél közvetlen életveszély;
— esetleges sérültek száma, a sérülés(ek)

foka;
— az esemény folyamatban van-e vagy

már lezajlott.
Nagyon fontos, hogy a segélyhívó számok
rendeltetést´́ol eltér´́o használata és a valót-
lan bejelentés is szabálysértésnek min´́osül
és pénzbírság megfizetését vonhatja maga
után. Az indokolatlan hívások túlterhelhe-
tik a rendszert, veszélybe sodorva azok-
nak az életét, akik valóban a rend´́orség,
ment´́oszolgálat vagy a katasztrófavéde-
lem segítségére szorulnak.

police.hu

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.

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

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

Hirdetmény
Rétság Város Önkormányzata értékesí-
teni kívánja a Rétság, 779 hrsz-ú, ter-
mészetben Rétság Jászteleki utca 12.
szám alatti 862 m2 közm´́uvesített épí-
tési telkét.

A telken lakóház építhet´́o. 
A Képvisel´́o-testület 4 éves beépí-

tési kötelezettséget ír el´́o, melynek nem
teljesülése esetén élni kíván a visszavá-
sárlás jogával.

A telek ára: 5 300 000 Ft +1 431 000
Ft, összesen 6.731.000 Ft.

Vételi szándékot 
— írásban, Rétsági Polgármesteri Hi-

vatal (2651 Rétság, Rákóczi út 20.)
vagy 

— elektronikusan a hivatal@retsag.hu
e-mail címre

2020. október 31. napig lehet benyúj-
tani.

Több jelentkez´́o esetén licittárgya-
lásra kerül sor, melynek id´́opontjáról
valamennyi érdekl´́od´́ot értesítünk.

Rétsági Polgármesteri Hivatal

Figyelem!!!!
Rétság belterületén 2020. szeptember 24-t´́ol

RÁGCSÁLÓIRTÁS 
miatt MÉREG került kihelyezésre Felhív-
juk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a
megjelölt területeken kihelyezett mérgek
miatt fokozottan figyeljenek gyermekeik-
re és háziállataikra! 

Rétsági Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató
Rendelés a 2-es számú háziorvosi 
körzetben 2020. október 1-31-ig

Rendel: Dr. Kovács István háziorvos
(Tel.: 06-30-6198139)

Hétf´́o: 10:00 - 11:30
Kedd: 13:00 - 14:30
Szerda: 09:00 - 10:30
Csütörtök: 09:00 - 10:30
Péntek: 08:00 - 09:30

A rendelésre lehet´́oség szerint eé´́ozetes
egyeztetést követ´́oen, a vírusvédelmi sza-
bályik betartásával lehet jelentkezni.

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

kicsinyítéssel, nagyítással.
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Óvoda felújítás
Mint arról korábban beszámoltunk,
nagy felújítási munkák kezd´́odtek az
óvodában nyár közepén.  Szeptember
második hétében birtokba vehették az
ideiglenes körülményekb´́ol visszaköltö-
z´́o gyermekek. Hátra volt még több ud-
vari feladat, amit a benti élet zavarása
nélkül lehetett végezni.

Most örömmel jelenthetjük, hogy egy
újabb nagyobb lépéssel az udvaron terve-
zettek jelent´́os része megvalósult. A terasz
csempéit fel kellett vésni, mert alkalmat-
lan lett volna újabb burkolat felrakására.
A megtisztított felületre kerültek az ütés-
csillapító gumilapok. A korlátokat festés
el´́ott le kellett csiszolni sok, leperg´́o fes-

tékrétegt´́ol. Így lehetett megszabadítani,
hogy az újabb festés után tartósan ´́orizze
felületét. Átfestésre kerültek az oszlopok,
burkolatot kaptak a lépcs´́ok. A pár hete
már használatba vett ivókút környéke is
ütéscsillapító burkolatot kapott. Az össz-
hatás valóban leny´́ugöz´́o.

Egy teljesen új “létesítmény” is került
az udvarra. El´́oször csak nyolc fémcsövet
láthattunk kin´́oni a gyepb´́ol, majd amikor
a beton alattuk megkötött rákerültek a
napvitorlák. Ami er´́os napsütésben árnyé-
kot ad, cseperész´́o es´́oben pedig védelmet.
Az sem elhanyagolható, hogy egy impo-
záns új látványelem.

A gyermekek már birtokba vették a

megújított tereket. Olyan képeket viszont
ezennel nem tudunk mutatni. Az óvoda
betartja a lehet´́o legtöbb szabályt, amivel
a vírus terjedése megel´́ozhet´́o. Így hát
olyan id´́opontban lehetett fotózni az udva-
ron, amikor az óvodások nem voltak ott.
Mondanám, hogy érdemes megnézni, de
ha valaki nem elégszik meg az utcai kerí-
tésen bekukucskálással, akkor bizony vár-
nia kell a veszélyhelyzet mérsékléséig,
hogy valamilyen óvodai program alkal-
mával belülre is kerülhessen. Kárpótlásul
képekkel mutatjuk meg, milyen is belülr´́ol
a megújult terület.

 Van még hátra feladat. Ahogy az lenni
szokott egy ilyen nagy munkánál menet
közben jelentkeznek új igények. Itt példá-
ul az es´́ovíz elvezetése. Ennek egyik része
már elkészült, a terasz fel´́oli tet´́ocsatornák
vize föld alatt van elvezetve. De még két
“akcióterület” hátra van. A gazdasági ud-
var vízelvezetése, és az udvar kerítésénél
a vízkezelés, hogy az ne bukjon át a mel-
lette lév´́o ingatlanokra. Mindezekkel a
munkákkal nyugodtan mondhatjuk, hogy
hosszú id´́ore korszer´́u, friss, esztétikus
épületben folyik Rétságon az óvodai ne-
vel´́o munka. Ahogy Mez´́ofi Zoltán polgár-
mester a hátralév´́o munkákat tárgyaló tes-
tületi ülésen elmondta, közel 50 millió fo-
rintos korszer´́usítésr´́ol van szó. Ebb´́ol 5
millió a Magyar Falu pályázatból szárma-
zik, a többit a korábbi években megtaka-
rított keretb´́ol, saját költségvetéséb´́ol a vá-
ros állja.
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Elkezd´́odött a Zöld város megvalósítása
A “Zöld város” pályázati program ke-
retében, a város önrészével együtt
mintegy 550 millió forintból újulnak
meg utak, parkok, létesül piac. Mind-
err´́ol már régóta hallani, hiszen a kép-
visel´́o-testület több alkalommal fog-
lalkozott a tervezéssel, pályázattal, és
a kivitelez´́ok kiválasztásával. Most
végre történik valami, mondaná az ut-
ca embere. 

A munkaterület átadásával elindult a vá-
rosközpont megújítása. Az utóbbi id´́oszak
legjelent´́osebb fejlesztése történik, részben
pályázati forrásból, és a város megtakarított
pénzéb´́ol. A teljes listát itt nem ismertetnénk,
de a szeptemberi Hangadó cím´́u városi lap-
ban Mez´́ofi Zoltán polgármester részletes tá-
jékoztatást tett közzé arról, mi minden válto-
zik az elkezdett munkákkal. Jelenleg két ak-
cióterületen indult el a munka.

Az els´́o helyszín a piac építése. 
Ezt a beruházást a Pritamin Trend Kft.

nyerte meg a közbeszerzési pályázaton. A
sarokpontok kit´́uzését követ´́oen az alapok
kijelölése történt meg. Id´́oközben régésze-
ti szemlét is kellett tartani, nehogy valami
´́oskori lelet tetejére épüljön a piac. A na-
pokban elkezd´́odtek a Piac el´́otti parkoló
alapozási munkái

Valószín´́uleg a következ´́o lapszámok-
ban már látványosabb képriporttal is szol-
gálhatunk.
Rákóczi úti parkolók

A második helyszínen, a Zöld város
programban érintett terület legészakibb
részén indult el a munka. Ez a Rákóczi út
53-59 el´́otti terület, ahol sokszor áldatlan
állapotok uralkodtak a földutas megköze-
líthet´́oség miatt. Az autók meg ott parkol-
tak ahol tudtak. Most a nagyobb fák meg-
tartásával a területen lév´́o növények eltá-
volításra kerültek, és megfelel´́o alapozás-
sal új út és sok-sok parkolóhely létesül.

A parkok, járdák utak építését a Gre-
en-Goes Kft. nyerte el közbeszerzési eljá-
rás keretében.

Ismét megemlítjük, hogy a további
munkaterületek felsorolása a szeptemberi
Hangadóban megtekinthet´́o. Amennyiben
újabb akcióterületen indul munka a követ-
kez´́o hónapban arról is beszámolunk.

Egy induló építkezésr´́ol, fejlesztésr´́ol
nehéz látványos képeket készíteni, hiszen
a kezdeteknél felmérés, kit´́uzés folyik, és
nem annyira látványos els´́o lépések. Az
alábbi képeken mutatunk fotókat a pár
napja tapasztalt helyzetr´́ol. 
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Men´́o Menza 
a Rétsági Általános Iskolában

Városunk általános iskolája 2018 májusá-
ban indította el sikeres rendezvénysoroza-
tát a “Men´́o Menzák a Rétsági Általános
Iskolában” címmel, az EFOP-1.8.5-2017.
sz. pályázat keretében az egészséges táp-
lálkozás népszer´́usítése érdekében. 

A programokon szerencsésen találko-
zott a gyerekek lelkes érdekl´́odése, nyi-
tottsága, pedagógusaink szakértelme, kre-
ativitása és a nemes cél: az rohanó min-
dennapokba egészséges ínyencségek, ét-
kezési kultúrát mélyít´́o események csem-
pészése. Bialkó Tímea dietetikus, Hu-
gyecz József mesterszakács és Puruczki
István fitnesz bajnok biztosították a szak-
mai hátteret a színes programok megszer-
vezéséhez és lebonyolításához. A projekt
a gyerekek étkezési szokásainak felméré-
sével indult. Az eredményekre alapozva
rendszeres dietetikai szaktanácsadást biz-
tosítunk, az érdekl´́od´́o szül´́ok, gyerekek és
az iskola dolgozói részére. Nagy sikere
volt az iskola osztályai által rendezett sa-

látanapoknak: egymással versengve hív-
tak meg “testvérosztályokat”: finom, esz-
tétikus és minden esetben egészséges
szendvicsekkel, saláta- gyümölcs-és hús-
tálakkal, süteményekkel kápráztatták el
egymást. Hasonló szempontok alapján
rendeztük meg többek között az Egész-
séges Mikulás, Egészséges Karácsony és
Egészséges Farsang napokat, a Szilvás-
gombóc-napot és a Lecsó versenyünket.
Hagyományteremt´́o célzattal szerveztük a
Tök Jó Napot, amit f´́oz´́oversennyel kötöt-
tünk össze. A telephelyünkön és tagintéz-
ményünkben tanuló diákjainkkal, szüleik-
kel és munkatársainkkal való szoros
együttm´́uködés jegyében több rendezvé-
nyünket Tolmácson és Keszegen tartot-
tunk meg, például a Családi Napot vagy a
Palóc F´́oz´́oversenyt. Közel 100 diák vehe-
tett részt 2019 ´́oszén a tihanyi Garda-fesz-
tiválon. A városnézéssel, geotúrával, in-
teraktív foglalkozásokkal tarkított gaszt-
ronómiai esemény, a gardasütés kedves

emlékeket idéz diákjainkban és kisér´́o pe-
dagógusainkban egyaránt.

Az egészséges táplálkozás fontos esz-
méjét dietetikai el´́oadássorozatokon, az
osztályf´́onöki, és szakórákon is kiszélesí-
tettük, ismeretterjeszt´́o kiadványokkal lát-
tuk el tanulóinkat. 

A Men´́o Menza projekt az idei tanév-
ben lezárul, de bízunk benne, hogy egy-
egy sikeresebb rendezvényb´́ol hagyo-
mány válik iskolánkban, s hogy az egész-
séges táplálkozás fogalma vidám élmé-
nyekkel, pozitív gondolatokkal társul
diákjaink formálódó világképében. 

Pap Anna

Szlovák kisebbség napja
A Rétsági Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzat rendszeres és aktív tevékenységet
folytat városunkban. Sajnos az ezévi prog-
ramterveiket alaposan keresztülhúzta a ko-
ronavírus. Így például a nemzetiségi napot
is halasztani kellett, ki tudja meddig.

Azonban e nehéz id´́okben is megtalálták
a módját, hogy egy kisebb összejövetelt tart-
sanak. Az eseményen részt vett Mez´́ofi Zol-
tán, Rétság város polgármestere.

El´́oször a közmeghallgatást tartottak,
ahol Salgai Szilvia, az önkormányzat el-

nöke beszámolt a szlovák közösség eddigi
munkájáról. Itt tájékoztatta a jelenlév´́oket,
hogy az adventi ünnepségüket, ha a lehe-
t´́oségek engedik tervezik megtartani.

Jó pár évvel ezel´́ott a szlovák önkor-
mányzat úgy döntött, hogy a velük kölcsön-
ös el´́onyökkel együttm´́uköd´́oket anyagilag
is segítik. Ebben az évben 6 szervezet ve-
hette át a 25.000 forintos támogatást. Az
óvoda, vöröskereszt, evangélikus gyüleke-
zet, városi nyugdíjas klub mellett az idén az
általános iskolával és a Kerepl´́o Néptánc
Egyesülettel is b´́ovült a kör.

 Ezután következett egy szerényebben
megtartott nemzetiségi nap kulturális része,
Berec Péter harmonikam´́uvész egyházi és
komolyzenei koncertje. Ezt követte a két-
nyelv´́u istentisztelet, melyet Nobik Erzsébet
szarvasi szlovák lelkész mutatott be.
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Rackakoncert a m´́uvel´́odési központban
Különleges körülmények között, különle-
ges koncertre került sor a m´́uvel´́odési köz-
pontban. Az el´́ovigyázatosság mostanság
alapvet´́o szempont. Ezért maszkban kéz-
fert´́otlenítés után lehetett a színházterem-
be lépni, és kell´́o távolságtartással helyet
foglalni.

Öt f´́ob´́ol álló együttes lépett a színpad-
ra, akik magukat úgy nevezték, hogy: Fe-
renczi György és az 1s´́o Pesti Rackák. Az
elnevezés nem valami vicces hóbortból

kitalált pillanatnyi szlogen, hiszen Fe-
renczi György és a Rackajam 2005 óta
zenél együtt.

Sajátos hangvétel´́u feldolgozásokat
hallottunk, különféle hangszerek kíséreté-
ben. Volt itt kürt, többféle szájharmonika,
gitár, egy elektronikus heged´́u, cajon és
billenty´́us. Az elhangzottakat, az együttes
felfogását és az el´́oadás lényegét legjob-
ban a koncert.hu oldalon találtakból ki-
emelve lehet összefoglalni.

Dresch Quartet koncert
A m´́uvel´́odési központ indított egy kon-
certsorozatot, melynek összefoglaló cí-
me “Kisudvari koncertek” lett. A szer-
da esti alkalom mégis az intézmény au-
lájában lett megtartva. Ennek egyszer´́u
oka van. Esett az es´́o.

Az intézmény aulája laza széksorok-
kal berendezve várta a közönséget, akik
maszkban, h´́omérséklet ellen´́orzés után
foglalhattak helyet. A megjelenteket Si-
mon Katalin az intézmény igazgatója kö-
szöntött, és bemutatta az est fellép´́oit.
Majd b´́o másfél órás zenei élményben volt
része a közönségnek.

A zenekar évtizedek óta következete-
sen és magabiztosan járja saját útját a ma-

gyar népzene és az afroamerikai jazz
egyedi keverékével. A zenekar alapítója,
Dresch Mihály a hetvenes években kez-
dett muzsikálni és különféle zenekarok-
ban játszani. Majd saját együttest alakí-
tott. A jelenlegi csapat egy éve dolgozik
együtt. A tagok: Dresch Mihály - szaxo-
fon, fuhun, Lukács Miklós - cintányér
cimbalom, Gyányi Marcell - nagyb´́og´́o,
Csízi László - dob.

Dresch az erdélyi autentikus folk jel-
lemz´́o elemeit emelte be a jazzbe. Zenéje
nem m´́uvi, megéli a népi kultúrát, tudato-
san képviseli az ebben rejl´́o örökséget. A
muzsikájába épített folk tartása adja azt a
fundamentumot, amely biztos alapot nyújt

„A Rackajam együttes m´́usorában
összeolvad a magyar kultúra, és a
rock’n’roll forradalom szeretete. gy fér
össze a kalotaszegi hajnali Pet´́ofi és Gé-
recz verseivel, illetve Hendrix zenéjével.
A rendkívül energikus produkció mosolya
bearanyozza a velük töltött tartalmas, in-
formációban, és humorban gazdag estét.
Számos ponton utal a rock’n’roll forrada-
lom, az amerikai zenei kultúra és a zene-
kar elképzelésének kapcsolatára.”

A koncert a “Köszönjük Magyaror-
szág” program keretében valósult meg.

a jazz szárnyalásához, improvizálásához.
Muzsikája sodró, személyes és intim, er´́o
és hit sugárzik bel´́ole. Munkássága világ-
szerte elismert, nemzetközi szinten az el-
s´́ok között jegyzett muzsikus. Dresch Mi-
hály Liszt Ferenc-díjas, Érdemes m´́uvész
és Kiváló m´́uvész díjakat is elnyerte.
Számtalan lemeze jelent meg. Egy külön-
leges hangszer is megszólalt, amit maga
Dresch Mihály alkotott. Ezt nevezte el fa-
hon-nak. Egy gyalogakácból készült furu-
lyára szerelt szaxofon billenty´́uket, ami ez
által nem csak egyedi instrumentummá
alakult, hanem sokkal jobban használható
a jazz népzenénél vadabb ritmusának, dal-
lamainak megszólaltatására is.

Kétségtelen, hogy egy egyéni hangu-
latú, improvizációkkal tarkított koncert
részesei voltak a jelenlév´́ok. 

A koncert a “Köszönjük Magyaror-
szág” program keretében valósult meg.

    HANGADÓ        2020. OKTÓBER    

11    



Rétsági kalauz

Programajánló
Október 6. kedd, 10.00 órától

a m´́uvel´́odési központ el´́otti emléktáblánál
Megemlékezés aradi vértanúkról
Ünnepi beszédet mond: Mez´́ofi Zoltán
polgármester
Közrem´́uködik: Szájbely Zsolt

Október 5-10. között
az Országos Könyvtári Napok kere-
tében

— Egész héten ingyenes beiratkozási és
internet-használati lehet´́oség!

— Kiemelt tájékoztatás a kézikönyvek
használatáról: Varga Nándorné

Október 6. kedd, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
az OKN keretében
Magyar nagyasszonyok a történelem
tükrében:
Hugonnai Vilma - az els´́o magyar
orvosn´́o
Szabó Klára el´́oadása

Október 8. csütörtök, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
az OKN keretében
Ismerjük meg környezetünk érde-
kességeit! 
Szenthe István el´́oadása

Október 9. péntek, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
Hangfürd´́o: Hangtál terápia
Eisenmann Tünde bemutatója
(Regisztráció szükséges!)

Október 10. szombat, 14.00 órától
Szüreti felvonulás és mulatság
13.30 órától Gyülekezés a Nagyparko-
lóban.
14.00 órától Terményáldás.
14.15 órától Felvonulás, útvonala:
Nagyparkoló - Zrínyi utca - Takarék
utca - Mez´́o utca - Jókai utca - Pet´́ofi
utca - Nagyparkoló. Megállóhelyek:
KRESZ-park, Mez´́o utca eleje és vége,
Pet´́ofi utca közepe.
kb. 16.00 órától Szabadtéri zene és
tánc a Nagyparkolóban. Közrem´́uköd-
nek: Rimóci Rezes Banda, a budaka-
lászi Lenvirág Együttes Lenmamik
csoportja, Forgatós Kamara Néptánce-
gyüttes, a rétsági Kerepl´́o, Zúgófa és Csil-
lagvirág Néptáncegyüttesek. A “szüreti
kapualjdíszítés” eredményhirdetése.
(A vírusveszélyre való tekintettel az
esti bál elmarad.)

Október 15. csütörtök, 14.30-18.30 óráig
a m´́uvel´́odési központ el´́oadótermében
Véradás
Add az élet ajándékát! Legyél Te is
véradó!
A véradáshoz személyi igazolvány,
TAJ- és lakcímkártya szükséges. Vér-
adás el´́ott 1-1,5 órával ajánlott a b´́o-
séges folyadékfogyasztás, illetve tar-
talmas, egészséges étkezés. 
www.ovsz.hu; www.facebook.com/
orszagosverellatoszolgalat/

Október 16. péntek, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központban
Azért a kis bolondságért...
Magyar népi pajzánságok
Fabók Mariann el´́oadása
Belépés ingyenes (14 éven felülieknek
ajánlott!)
Az el´́oadás a Déryné Program hozzá-
járulásával valósul meg! 

Október 23. péntek, 18.00 órától
a Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár el´́ott
Megemlékezés az 1956-os forrada-
lom alkalmából
Néma f´́ohajtással tiszteletadás, gyer-
tyagyújtás

Október 25. vasárnap 
13.00 órától a Börzsönyi úti Mind-
szenti-Pallavicini Emlékm´́unél
14.00 órától
a volt laktanyai Emlékparkban
Mindszenty-Pallavicini Emléknap

Október 29. csütörtök, 16.00 órától
a m´́uvel´́odési központban
Kreatív délután: 
Tökfaragás - mécseskészítés
(Kérjük, hogy faragni való tököt, illet-
ve bébiételes és/vagy bef´́ottesüveget
mindenki hozzon magával! A tökfara-
gáson gyermekek csak szül´́oi felügye-
lettel, a szül´́o felel´́osségvállalásával
vehetnek részt!)

El´́ozetes

November 28. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Kerepl´́o Néptánc Egyesület
András-havi rendezvénye

November 29. vasárnap
a m´́uvel´́odési központ el´́ott
Adventi gyertyagyújtás

Állandó foglalkozások

kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban 
és a könyvtárban

Hétf´́o: 
HannaDiva Hastánccsoport. 17.00-18.00;

Vezeti: Sz´́oke Johanna.
Nyelvoktatás. 17.30-19.00; Börzsöny

Nyelvstúdió.
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.

Alakformáló n´́oi torna. 18.40-19.40; Ve-
zeti: Bagyinszki Anikó.

Szerda: 
Kerepl´́o Néptánc Együttes (3-4.o. és 7-

8.o.+ifi). 16.15-18.45. Vezeti: Simon
Katalin, Onodi Attila.

Nyelvoktatás. 17.30-19.00; Börzsöny
Nyelvstúdió.

Zúgófa Néptánc Együttes. 19.00-20.00;
Vezeti: Simon Katalin, Onodi Attila.

Csütörtök: 
´́Oszirózsa Tánccsoport. 14.00-16.00; Ve-

zeti: Putyer Gyuláné.
T´́uzzománc Kör. 17.00-19.00.
Pilátesz. 18.00-19.00; Vezeti: Bordac Cla-

udia.

rtv.retsag.net

Naponta 24 órában képújság, 
hirdetésekkel, aktuális információkkal. 

2020. októberi m´́usor

Október 27. kedd 18:00  és 21.00 órától
Híradó - riportok, tudósítások 
Ismétlések: 
Október 28-30, 18-00 és 21.00 órától, ok-
tóber 31, november 1. 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.
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Egy antológia margójára

Az idei év sok változást hozott az embe-
rek életébe, hiszen a világra súlyos ár-
nyékként nehezed´́o pandémia átformálta
mindennapjainkat. Ám úgy t´́unik, hogy
vannak a világon olyan fénypontok, érté-
kek, amelyek id´́or´́ol-id´́ore felülkereked-
hetnek a világot sújtó rossz dol-
gokon. Az egyik ilyen érték: a
kultúra. Városunkban idén a köl-
tészet napi rendezvény elmaradt,
ám az ott bemutatni tervezett ní-
vós antológia, az “Üzenetek,
vallomások, strófák”, öt hónap
késéssel ugyan, de elérkezett
hozzánk, mégpedig egy igen je-
lent´́os napon, a Magyar Dráma
Napján, amelyet szeptember 21-
én tartunk. 1883-ban ugyanis ezen a na-
pon volt Madách Imre, Az ember tragé-
diája cím´́u drámai költeményének ´́osbe-
mutatója a Nemzeti Színházban. A Span-
gár András Irodalmi Kör els´́o antológiája
tizenhét évvel ezel´́ott került bemutatásra,
és azóta minden évben lehet´́oséget bizto-
sít a tollforgató embereknek, határokon
innen és túl, hogy bemutathassák alkotá-
saikat az irodalmat szeret´́o közönségnek.
2020. szeptember 21-én a Könyvtár olva-
sórészlege megtelt kultúrára szomjazó
emberekkel. Bár ez a rendezvény eltért a
már megszokott összejövetelekt´́ol, hiszen
a közönség, valamint a fellép´́ok és az in-
tézmény dolgozói, valamennyien igazod-
tak a járvány által megkívánt biztonsági
el´́oírásokhoz, de a kötelez´́o távolságot be-
tartó közönség lelkét szerencsére összekö-
tötte az irodalom aranyfonala. A megje-
lenteknek Simon Katalin intézményveze-
t´́o asszony tartott érdekfeszít´́o el´́oadást a
Magyar Dráma Napjáról, majd Varga
Nándorné köszöntötte a vendégeket, bár a
vendég szó talán nem is jó kifejezés, hi-
szen szinte családtagként vett részt min-
denki a nívós eseményen. A rendezvény
folytatásaként Balogh Antal, “Anti bácsi”
örvendeztette meg a publikumot lírai da-
laival. A csodálatos el´́oadás után az Iro-
dalmi Kör egyik alapítója, Karaffa Gyula
író-költ´́o mondott tartalmas, megfontolan-

dó beszédet az irodalomról és annak fon-
tosságáról. Karaffa Gyula személye már
jól ismert városunkban, hiszen alapító tag-
ja a Spangár András Irodalmi Körnek, va-
lamint neki köszönhetjük a Börzsönyi He-
likon cím´́u internetes folyóiratot, mely

hosszú évek óta ad megjelenési
lehet´́oséget az irodalom és a m´́u-
vészetek különböz´́o területein
alkotó embereknek, így kulturá-
lis szerepe felbecsülhetetlen,
nem csak a régióban, de bátran
mondhatjuk, országosan is. A
tartalmas bevezetés után Mez´́ofi
Zoltán, Rétság város polgármes-
terének megtisztel´́o közrem´́ukö-
désével kerültek átadásra a

2020-as évi Spangár díjak. A felkért szak-
mai zs´́uri értékelte a beküldött jeligés m´́u-
veket. és a hagyományoknak megfelel´́oen
két kategóriában hirdette ki a gy´́ozteseket.
Vers kategóriában idén Rojkó Enik´́o,
“Dobrádyné balladája” cím´́u alkotásáért
vehette át a jól megérdemelt díjat. Az ifjú
tollforgató hölgy bemutatása után, Száj-
bely Zsolt adta el´́o a baljós hangulatú m´́u-
vet, mely nagy hatást gyakorolt a közön-
ségre. Ezt követ´́oen került sor a próza ka-
tegória gy´́oztesének kihirdetésére. Idén,
Szájbely Zsolt vehette át a díszes, Spangár
Andrást ábrázoló, t´́uzzománc plakettet,
gy´́oztes m´́uvét pedig Varga Nándorné tol-
mácsolta a közönségnek, el´́oadásával ha-
talmas sikert aratva. Érdekességképpen
megemlítend´́o, hogy az idei antológiába
27 pályázó küldte be alkotásait, melyek
közül a szakmai zs´́uri összesen 54 m´́uvet
javasolt megjelentetésre. Az emelkedett
légkör´́u esemény zárásaként  az antológi-
ában megjelent m´́uvek alkotói átvehették
az ´́oket megillet´́o tiszteletpéldányokat, va-
lamint az érdekl´́od´́ok is vásárolhattak a
frissen megjelent kiadványból. A jó han-
gulatú, tartalmas estér´́ol mindenki lélek-
ben gazdagodva térhetett haza. Végezetül
álljon itt az antológiában megjelentek
névsora: B. Rózsás Erzsébet; Barta Do-
rottya; Bereczk Imola; Dénes Csaba An-
tal; Dénes Katalin; Dér Adrienn; Dobay
Katalin; Egry Artúr; Eszenyi Istvánné; Fe-
dina Lídia; Fellinger Károly; Garai-Puszta
Ágnes; Harmat Lotte; Horvát Gábor; Kohi
Habib; Kolumbán Jen´́o; Nagy Judit Áfo-
nya; Papp Judit; Pichlerné Kondra Kata-
lin; Rába Ildikó Mariann; Szabó Klára;
Száraz Pál; T. Takács Zsuzsa; Toldi Gá-
bor; Tóth Gabriella. A kötetben megjelent
képek készít´́oi: Fazekas Péter; Girasek
Károly; Mez´́ofi Zsófia; Szájbely Zsolt. 

Szájbely Zsolt

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

Rendezvények függvényében ett´́ol el-
tér´́o id´́opont lehetséges.

Könyvajánló

Fábián Janka
A könyvárus lány

A tizenéves Jul-
csi osztályidegen
szül´́ok kisebbik
gyermekeként az
ötvenes évek Buda-
pestjén n´́o fel. A
zord, ellenséges vi-
lágban szinte az
egyetlen örömet a
könyvek és az ol-
vasás jelentik szá-
mára. Az ötvenha-
tos forradalom véres és zavaros napjaiban
Julcsi menekülni kényszerül, és némi var-
gabet´́u után végül egy amerikai kisváros-
ban, távoli rokonainál köt ki.

Az idegen országban nehezen találja
meg a helyét, és a múlt árnyai is megne-
hezítik, hogy végre boldog lehessen. A rö-
vid, ám annál mozgalmasabb Kennedy-
korszakban a kamasz lány aztán lassan
feln´́o, és megbarátkozik új hazájával. Jul-
csi-Julie-nak már otthon, Magyarorszá-
gon is nagy vágya volt, hogy egyszer
könyvesboltja lehessen. Vajon az álmok
hazájában, Amerikában ez az álom is va-
lóra válik?

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. 
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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 elszállítás-
sal kerül sor. A tiszta állapotú papír, m´́uanyag
és fém italos dobozok az erre a célra rend-
szeresített, díjmentes zsákokban helyezhet´́ok
el kéthetente a hulladékgy´́ujt´́o edények (ku-
kák) helyein. Zsákot a Zöld Híd szakemberei
osztanak ki, kihelyezett telt zsákok helyett
újat hagynak a helyszínen, illetve díjmente-
sen beszerezhet´́o Rétságon a Paletta Trade
(Sipos bolt) üzletben. Az elszállításra kéthe-
tente kerül sor, az alábbi id´́opontokban:

2020. október 8., 22. csütörtök
2020. november 5., 19. 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
Október-november 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).

2020 október 1., 15., 29. csütörtök
2020. november 12., 26. csütürtök 

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.)

KSH - Mez´́ogazdasági összeírás

Tisztelt Gazdálkodók!
2020. szeptember 19. és november 22.

között a Központi Statisztikai Hivatal tel-
jes kör´́u mez´́ogazdasági összeírást hajt
végre.

Kérjük, fogadják bizalommal az iga-
zolvánnyal ellátott összeírókat, legyenek
segítségükre az összeírás gyors és szak-
szer´́u lebonyolításában.

Az adatszolgáltatás a hivatalos statisz-
tikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24.
és 26. §-a alapján kötelez´́o az adatfelvé-
telre kijelöltek számára. (Rétság esetében
126 gazdálkodó, terület.)

Az összeírás célja, hogy jó min´́oség´́u
statisztikai adatokkal valóságh´́u, tárgyila-
gos képet adjon a magyar mez´́ogazdaság-
ról, az ágazatban bekövetkezett változá-
sokról, a gazdálkodók, a versenyszféra, az
állami, civil szervezetek és az unió intéz-
ményei számára.

A pontos adatszolgáltatás nagyon fontos
annak érdekében, hogy a mez´́ogazdasági te-
vékenységet végz´́ok és érdekképviseleteik,
továbbá a kormányzati döntéshozók - a gaz-
dálkodók érdekeit szem el´́ott tartva, jó mi-
n´́oség´́u adatok alapján - megfelel´́oen tudják
döntéseiket meghozni, illetve a különböz´́o
hazai és EU-szint´́u támogatáspolitikákat
megtervezni, ezek hatását felmérni.

KSH. közlemény alapján
Polgármesteri Hivatal

Lakossági felhívás 
a koronavírussal kapcsolatban!

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. ismé-
telten kéri kedves Ügyfeleit, hogy ott,
ahol pozitív teszttel igazolt koronavírusos
betegek vannak, vagy a hatósági karantén
miatt otthon tartózkodnak, a hulladékot
dupla zsákban helyezzék a hulladéktáro-
ló edénybe, amennyiben ez megoldható.

Szíves együttm´́uködésüket köszönjük!


