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Bár a város fölé magasodik a Sz´́ol´́odomb, de
ez a borfakasztó gyümölcs már régen nem
terem a környéken. Mondhatni, hogy ezen a
környéken már csak a szép emléke maradt
az egykori gazdag sz´́ol´́okultúrának. 

Az emlék és a szokások megmaradtak, és ez
ösztönzi a szervez´́oket minden év október ele-
jén, hogy az egykori szüretek befejezését ün-
nepl´́o mulatságot rendezzenek. Így Rétságon is
minden esztend´́oben sorra kerül a hagyományá-
polás mozgalmas programja.

14 óra el´́ott gyülekeztek az érdekl´́od´́ok és
népviseletbe öltözött felvonulók a Nagyparkoló
téren. Sok-sok egykori népi ruhát öltött résztve-
v´́o alkotta a “derékhadat”. A lovas résztvev´́oket
pár ló és utasa képviselte. Most nem volt kisvo-
nat, traktor, vagy teherautó plató a felvonulók
szállítására, és nem volt traktor szépségverseny
sem. A f´́obb okok a vírusvédelem. 

A helyi hagyomány úgy alakult, hogy a szü-
ret alkalmával kerül sor az új kenyér és a ter-
mények megáldására. Tóth Ferenc esperes úr

áldotta meg az összegy´́ujtött gyümölcsöket, ter-
méseket.

Majd elindult a felvonulás, és a helyben szo-
kásos útvonalon kerülte meg a várost, Els´́oként a
lovasok haladtak, majd egy kisteherautón követve
a Rimóci Rezesbanda fújta. A színpompás, jóked-
v´́u népesség több helyen megállt és táncolt. Aztán
a sor haladt tovább, majd visszatérve a Nagypar-
koló térre ugyancsak táncra perdültek.

Kisvártatva elkezd´́odött a színpadi bemutató
sorozat. A m´́uvel´́odési központ egy versenyt
hirdetett azzal a céllal, hogy minél többen ké-
szítsenek dekorációt, kapudíszt lakhelyük elé.
Itt került sor a díjátadásra, a díjat Hessz Henri-
etta nyerte.

Következtek a táncos produkciók, melyet a
Zúgófa és Csillagvirág együttes közös m´́usor-
száma nyitott. Vendégcsoportok is érkeztek. A
budakalászi Lenvirág Együttes Lenmamik cso-
portja, és a Forgatós Kamara Néptáncegyüttes.
Zárásaként a Kerepl´́o Néptáncegyüttes fiataljai
léptek a deszkákra.
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Városházi tudósítások

A képvisel´́o-testület munkatervben nem
tervezett, de fontos döntések meghoza-
tala érdekében október 08-án ülést tar-
tott. A tanácskozáson 6 f´́o vett részt. 4
témában került megtárgyalásra el´́oter-
jesztés, melyeket el´́oz´́oleg a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság (PVB) véle-
ményezett. 

Els´́oként a bölcs´́ode építés közbeszer-
zésével kapcsolatban kellett döntést
hozni. Ez a téma már többször szere-
pelt a napirendek között. Az
ülésen a Képvisel´́o-testület jó-
váhagyta az Ajánlattételi felhí-
vást és a Közbeszerzési doku-
mentumot, valamint döntött az
ajánlattételre felkérend´́o vállal-
kozások listájáról. A Képvisel´́o-
testület a piackutatás eredmé-
nyeként 5 céget javasol felkérni aján-
lattételre. Mez´́ofi Zoltán polgármester
konkrétan felsorolta a határozatban sze-
repl´́o cégeket. Az err´́ol szóló határozatot
egyhangúlag elfogadta a testület.
Következ´́o téma régészeti megfigye-
lésre szóló szerz´́odés jóváhagyása
volt. Korábban is volt ilyen téma, ak-
kor a Piac építése kapcsán. Most a
Zöld Város projekt akcióterületeire ja-
vasolt a Dornyay Béla Múzeum meg-
figyelést. A PVB ülésen többen kife-
jezték értetlenségüket, hogy a mély-
építési feladatot nem tartalmazó mun-
kákra miért kell ilyen régészeti vizsgá-
lat, például egy járda építésére is. Volt
akinek az volt a véleménye, hogy a
múzeum így próbálja kiegészíteni hiá-
nyos forrásait. A szerz´́odés tervezet 5
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett,
elfogadásra került.
Harmadikként a szociális t´́uzifa jutta-
tásával kapcsolatos szerz´́odések szere-
peltek napirenden. Mint minden év-
ben, így 2020-ban is pályázott és nyert
a város szociális t´́uzifa juttatásához tá-
mogatást. Két szerz´́odés megkötésér´́ol
szólt az el´́oterjesztés. Egyik a fát szál-
lító erdészettel, a másik a helyi vállal-
kozóval, aki a telephelyre beérkezett
tüzel´́ot a szerz´́odés alapján kiszállítja
a kérelmez´́oknek. A két szerz´́odés egy-
hangúlag elfogadásra került.
A gazdálkodási jogkörök szabályzatát
is módosította a testület. Különféle
okok miatt kellett módosítani a doku-
mentumot, így személyi változások és
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
megsz´́unése miatt. A módosított sza-
bályzatot egyhangú szavazással elfo-
gadta a Képvisel´́o-testület.

Ugyancsak munkatervben nem terve-
zett, de fontos kérdések eldöntésére ok-
tóber 22-én került sor a képvisel´́o-testü-
let összehívására. Itt 14 napirend került
megtárgyalásra és további 2 el´́oterjesz-
tésben zárt ülésen hoztak döntést. Ez
alkalommal is a PVB el´́ozetesen megtár-
gyalta a napirendeket. Az ülésen mind a
7 képvisel´́o résztvett. A döntések többsége
egyhangú szavazással került elfogadásra,
az ett´́ol eltér´́oeket jelezzük.

Els´́oként a fogorvosi állásra ér-
kezett pályázat került megtár-
gyalásra. A PVB elnöki össze-
foglalóban elhangzott, hogy
Dr. Bed´́o Gyöngyi pályázata
megfelel a kiírásnak, érvényes.
A pályázó fogszakorvos közal-
kalmazotti jogviszonyban kí-

vánja ellátni feladatát, teljes munkai-
d´́oben. A pályázatban is jelzett szolgá-
lati lakásra igényt tart. A lakás felújí-
tásra szorul, addig egy másik napi-
rendben (zárt ülés 2.) átmeneti megol-
dást biztosít számára a testület. A ki-
nevezés határozatlan id´́ore szól, 3 hó-
nap próbaid´́o kikötésével. Mint a PVB
összefoglalóban elhangzott, a fogor-
vosn´́o a PVB ülésen részt vett és be-
mutatkozott. A pályázatot egyhangú-
lag elfogadta a testület. (A november
2-t´́ol érvényes rendelési id´́or´́ol szóló
tájékoztató az 7. oldalon.)
A következ´́o téma is a fogorvosi állás
betöltésével kapcsolatos. Tekintve,
hogy a fogorvos közalkalmazottként
dolgozik, a kinevezési jogot a képvi-
sel´́o-testület gyakorolja, ennek megfe-
lel´́oen módosítani kellett az 1/2019.
(II. 13.) számú helyi rendeletet. Ennek
megfelel´́oen 1 f´́o közalkalmazott or-
vos, 1 f´́o közalkalmazott asszisztens és
1 f´́o fél állású, Munka Törvénykönyv
alapján alkalmazott takarítói munka-
kör került be a rendeletbe, amely egy-
hangú szavazással került elfogadásra.
A Napközi Otthonos Óvoda csapa-
dékvíz elvezetés problémája egy ko-
rábbi ülésen merült fel, mely szerint
egyes munkákra nem volt megfelel´́o
árajánlatkérés, és testület általi szerz´́o-
déskötés. A helyzetet orvosolandó ár-
ajánlatkérésekre került sor, amelyek
megérkeztek. Jávorka János hozzászó-
lásban elmondta, a jöv´́ore vonatkoztat-
va a felújításoknál olyan felmérések-
nek kell készülnie, amely a teljes terüle-
tet és feladatot tartalmazza, akkor nem
utólag jelentkeznek igények. Ennek
alapján a Balázs és Medgyesi Kft.-t bíz-

ta meg a csapadékvíz elvezetés még
megoldatlan problémáinak kivitelezé-
sére, bruttó 2,9 millió forint értékben.
Az összeget a költségvetés módosítá-
sakor át kell vezetni. A határozat 7
egyöntet´́u szavazattal került elfoga-
dásra.
A DM Concept 2020 Kft. területbérlé-
sér´́ol szóló el´́oterjesztés volt a követ-
kez´́o napirend, amelyr´́ol hosszabb vita
is kialakult. A PVB összefoglalóban
elhangzott, hogy Demeter Magdolna
szóban és írásban kifejezte igényét, a
laktanyai 02/4 helyrajzi számon lév´́o
volt honvédségi javítóm´́uhely bérlésé-
re, kés´́obb megvásárlására. Az  1231
m2 terület´́u volt javítóm´́uhely és az
el´́otte lév´́o 500 m2-es terület bérlésé-
r´́ol van szó.. A jelenlegi önkormányza-
ti rendelet szerint a bérleti díj összesen
111.078 Ft havonta. A csatolt bérleti
szerz´́odés jogászok által átnézett és
pontosított. Jelenleg csak a bérletr´́ol
lehet dönteni. A testület kérte, hogy a
bérl´́o jelenjen meg a bizottsági, illetve
a testületi ülésen, de erre egyel´́ore nem
került sor..
Jávorka János alpolgármester kiemel-
te, hogy a jelenleg érvényes önkor-
mányzati szabályozás szerint, ezen a
területen ipari tevékenység nem vé-
gezhet´́o.
Dr. Szájbely Ern´́o hozzászólásban kér-
dezte, hogy a 2020. szeptember végén
bejegyzett Kft.  Rétságon, a Zrínyi ut-
ca 7. szám alatt lett bejegyezve. Hol
van ez a székhely? Elmondta, hogy az
ipari tevékenység engedélyezése bo-
nyolultabb dolog, azt kimondani, hogy
akkor módosításra kerül a helyi jog-
szabály, nem járható út. Az épület Tol-
mács közigazgatási területén van. Át
kell gondolni, hogy milyen tevékeny-
séget enged a város, mert a korábbiak-
ban megfontolt céllal született olyan
döntés, hogy kulturális, sport és egyéb
humán tevékenység végezhet´́o a lakta-
nya területén. Az ipari tevékenység
okkal lett ebb´́ol kizárva. Ha valamikor
megvalósul például egy id´́osek szociá-
lis otthona, vagy egyéb hasonló intéz-
mény, zavaró lehet mondjuk a hangos
ipari tevékenység, a nagy forgalom.
Ezen túl ott van a Járóbeteg- szakellá-
tó, a Katasztrófavédelem, itt épül
Ment´́oállomás, amelyek már így is je-
lent´́os forgalmi terhelést jelentenek. A
tevékenység, mikrobuszok átalakítása
lakókocsivá, talán nem jelent nagyobb
zaj- és forgalom terhelést, de ennek
tükrében át kell gondolni a kés´́obbi
ipari tevékenységek esetleges engedé-
lyezését. Nem lenne kívánatos, hogy a
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volt laktanya egy ipari zónává válna.
Ez nem szolgálja a város érdekét, és a
kés´́obbi fejlesztéseket nagymértékben
korlátozhatja.
Mez´́ofi Zoltán elmondta, hogy a ren-
dezési terv nem vonatkozik erre a te-
rületre, különleges övezetbe van sorol-
va, de nem is a város rendezési terve
tartalmazza ezt, hiszen itt Tolmács
jogszabálya az érvényes. Egy testületi
határozat döntött korábban a lehetsé-
ges felhasználási módokról.
Heged´́us Ferenc hozzászólásban el-
mondta, hogy a Zrínyi út 7. az ´́o vizsgá-
lóállomása, jelenleg ideiglenesen itt ala-
kította ki az irodáját a DM Concept 2020
Kft. Példákat mondott lakóterületen
végzett autóipari tevékenységre, ahol
nincs lakossági panasz. Gyorsítani kel-
lene, hogy hasznosítani lehessen az
egész területet. Elmondta, hogy a bérl´́o
szeretné a területet lezárni a sorompónál
elektronikus vezérlés´́u kapuval, és kár-
tyával léphetne be, aki arra jogosult. A
város lakóinak figyelmét felhívta, hogy
a továbbiakban ott nem lehet olajcserét
végezni szabálytalanul.
Varga Dávid egyetértett azzal, hogy a
telephely további hasznosításánál meg
kell gondolni, hogy milyen munka vé-
gezhet´́o, és az ipari tevékenységek kö-
zött is differenciálni kellene a környe-
zeti hatások tekintetében.
A bérleti szerz´́odést egyhangúlag elfo-
gadta testület, és megbízta a polgármes-
tert, hogy október 26-i hatállyal aláírja.
A PraeMedic Kft. adott be kérelmet egy
másik laktanyai 356/56 hrsz. ingatlan
200 m2-es részének bérlésére, els´́osor-
ban raktározásra, illetve alkalmanként
autóvillamossági szerelésre. A bérl´́o vál-
lalja az épület hibáinak javítását. PVB
ülésen hiányolták a bérleti szerz´́odést,
ami nem érkezett meg, így a testület
csak elvi hozzájárulást tudott adni egy-
hangú szavazással, a végleges szerz´́o-
désr´́ol kés´́obb lehet majd szavazni.
Az Oroszi Bau Kft. fordult kérelem-
mel a Képvisel´́o-testülethez. A cég vé-
gezte az óvoda bels´́o felújítását. Mivel
azonban az eredeti szerz´́odésben nem
szerepl´́o pótmunkák is elvégzésre ke-
rültek, ezek megtérítésére adott be
600.000 Ft igényt. A PVB összefogla-
lóban elhangzott, hogy a bizottsági
ülés helyenként nem volt indulatoktól
mentes. Jogilag is furcsa ez, mert nem
volt írásbeli megrendelés, sem az ön-
kormányzat részér´́ol egyéb felkérés.
Az óvodai dolgozók kérésére a mun-
kát megcsinálta a vállalkozó és kéri
ennek kifizetését. A vállalkozó a bead-
ványban arra hivatkozott, hogy más-

hol az ilyen pótmunkák elszámolásá-
ból nem volt probléma. Nálunk más-
hogy mennek a dolgok - mondta a
PVB elnöke - helyi rendeletünk alap-
ján árajánlat elfogadása a képvisel´́o-
testület hatásköre. 
Jávorka János hozzászólásában el-
mondta, hogy a bizottsági ülésen nem
volt jelen a kivitelez´́o, a felmér´́o és a
m´́uszaki ellen´́or. Korábban a m´́uszaki
tartalom fel lett méretve, arra készült
a pályáztatás, és erre kapott megbízást
a vállalkozó. Fontos, hogy körültekin-
t´́o legyen a felmérés, hogy az ilyen
eseteket el lehessen kerülni.
Heged´́us Ferenc szerint a zuhanytálca
kialakítása veszélyes, azt alakítsa át a
kivitelez´́o.
6 igen szavazat mellett, 1 tartózkodás-
sal azt fogadta el a testület, hogy rész-
leges költségvetést kér a pótmunkák-
ról, és annak ismeretében hoz végle-
ges döntést.
Következ´́o napirendben a sport-
egyesületek támogatásáról szólt. Az ön-
kormányzat döntésének értelmében
minden esztend´́oben pályázatot kell ki-
írni, ez februárban megtörtént. Az erre
szabályos pályázatot benyújtók része-
sülhetnek támogatásban. A beérkezett
pályázatokról a munkaterv szerint már-
cius 31-i ülésen kellett volna dönteni, ez
azonban a vírushelyzet miatt elmaradt.
Így került a téma az októberi ülés napi-
rendjére. Összesen 3 pályázat érkezett, a
Rétsági Árpád Egylett´́ol, a Rétsági Judo
Clubtól és a Rétság Városi Sport Egye-
sülett´́ol. A PVB elnöki összefoglalóban
elhangzott, hogy a civil szervezetek már
kaptak id´́oarányos támogatást. A bizott-
ság az Árpád Egylet részére 400.000 Ft,
a Judo Club részére 200.000 Ft támoga-
tást és díjmentes kistornaterem haszná-
latot, az RVSE részére 400.000 Ft. tá-
mogatási összeget javasol.
A témáról és az arányokról hosszan
tartó vita következett. Ennek lényegét
a Hír-Háttér rovatban tesszük közzé a
6.   oldalon.
Módosító javaslatok után a következ´́o
döntés született: Árpád Egylet 450.000
Ft - 7 igen szavazattal, Judo Club
250.000 Ft és teremhasználat - 7 igen
szavazattal, RVSE részére volt módosító
indítvány 1.5 millió forintra, ez 3 igen és
4 tartózkodás mellett nem nyert elfoga-
dást, a végszavazásban 400.000 Ft ke-
rült megállapításra, ezt 4 igen 1 nem és
2 tartózkodással szavazta meg a testület.
Következ´́o napirend szintén sporttá-
mogatásról szólt, de erre a pályázati
id´́oszakban nem nyújtottak be igényt.
A Duna-Ipoly Sportegyesület Szobon

bejegyzett szervezet, a N´́otincsi-tónál
m´́uköd´́o csoportban rétsági gyermek-
ek is sportolnak. Ezért az el´́oterjeszt´́o
indítványa 400.000 Ft támogatás volt,
amit a PVB ülésen 1.000.000 forintra
javasoltak emelni. Itt is vita alakult ki,
javarészt összehasonlítva az el´́oz´́o na-
pirendben kialakult támogatási össze-
gekkel összefüggésben. A vita lénye-
gét ugyancsak a Hír-Háttér rovatban
foglaljuk össze. Végül módosító javas-
lat elfogadásával 500.000 Ft támoga-
tást állapított meg a testület 4 igen sza-
vazattal 3 tartózkodás ellenében.
A Rákóczi út 32-es számú épület (volt
középiskola) tet´́ojavítására és a f´́utést
szolgáló kazánok cseréjére korábbi
testületi ülésen - a felmérés megtörtén-
te után - kértek 3 árajánlatot. A tet´́oja-
vításra egy ajánlat érkezett a Norton
Trend  Kft. részér´́ol 987.425 forint ér-
tékben. A kazánok cseréjére olyan aján-
lat érkezett, hogy a Polgármesteri Hiva-
talban lev´́o, már nem használt, de még
m´́uköd´́oképes kazánok beépítésével le-
hetne megoldani a kérdést. Medgyesi
Péter helyi vállalkozó 2.225.000 Ft
összeg´́u ajánlatot adott. A munkák el-
végzésér´́ol szóló szerz´́odéseket egy-
hangúlag megszavazta a testület.
Az általános iskolai étkez´́o megépíté-
sének kérdése több alkalommal volt a
testület el´́ott. El´́oz´́o üléseken olyan
döntés született, hogy mérnökkel vég-
zett helyszínbejárást követ´́oen készül-
jön el´́oterjesztés a kérdésr´́ol, az iskola-
épületet a tornateremmel összeköt´́o fo-
lyosó melletti szabad területen létesí-
tend´́o iskolai étkez´́o vonatkozásában.
Jámbor Lajos jegyz´́o elmondta, hogy a
megszólítandó 3 cég megkeresés alap-
ján vállalta, hogy a helyszín megtekin-
tését követ´́oen árajánlatot adnak, 2 cég
a tervezést is vállalta. A harmadik cég
esetében Kovács Miklós tervez´́ot´́ol ja-
vasolja a tervezést megrendelni. 
Jávorka János alpolgármester elmond-
ta, hogy a létesítés építési engedély
köteles. Ezen túl több szakhatóságnak
is részt kell venni az engedélyezésben.
Továbbá azt is tisztázni kell, hogy a
konyha delegál oda személyzetet, vagy
más megoldást kell találni, és egyéb
részleteket is egyértelm´́uvé kell tenni.
Végül olyan döntés született, hogy a
70 fér´́ohelyes, tálalóval ellátott konté-
neres étkezdét a fent jelzett helyen
meg kívánja építeni az önkormányzat.
A helyszíni egyeztetést követ´́oen a 3
cégt´́ol és  Kovács Miklós tervez´́ot´́ol
kért árajánlatok és szerz´́odéstervezetek
beérkezése után tudja meghozni a dön-
tést a testület. Ezt 7 f´́o megszavazta.
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Szavazást követ´́oen Heged´́us Ferenc
bejelentette, hogy szerinte a kijelölt te-
rületen szennyvízközm´́u van átvezetve
és két akna is van, erre figyelemmel
kell majd lenni.
Oszter Sándor fordult kérelemmel a
rétsági Képvisel´́o-testülethez. A kérel-
mez´́o diósjen´́oi telke melletti tó fenn-
maradási engedélyezési eljárásához, a
szomszédok hozzájárulása szükséges.
Az érintett területen van egy DMRV
által üzemeltetett terület, amelynek
osztatlan közös tulajdonosa Rétság vá-
ros is. Olyan döntés született, hogy Di-
ósjen´́o Önkormányzatát felhatalmazza
Rétság Város Önkormányzata, hogy a
mesterséges tó fennmaradása ügyében
nevében és helyette eljárjon. Ezt egy-
hangúlag megszavazta a testület.
Ugyanakkor kezdeményezés hangzott
el, hogy a Diósjen´́on, illetve Rétságon
egyaránt közös tulajdonban lév´́o terü-
letek további sorsát illet´́oen kezd´́odjön
egyeztetés a két önkormányzat között.
A Zöld Város projekthez úgynevezett
SOFT programokat kell szervezni. Er-
r´́ol még nem született döntés. Ez köte-
lez´́o eleme a pályázatnak. Erre 3 ár-
ajánlat bekérése kötelez´́o, így megne-
vezésre került 3 lehetséges szervezet,
akikt´́ol árajánlatot és szerz´́odésterve-
zetet kell kérni. Ezt egyhangúlag meg-
szavazta a testület.
A Zöld Város programhoz kapcsoló-
dott egy második szavazás is, mely
szerint a program “mérföldkövei” ha-
táridejének megváltoztatását az irányí-
tó hatóságnál kezdeményezni kell.
A Balassagyarmati Kórház fordult az
önkormányzatokhoz, hogy nyújtsa-
nak segítséget a vírusveszély miatt
megnövekedett feladataik ellátásá-
hoz, a hozzájuk vezényelt egész-
ségügyi dolgozók munkafeltételei-
nek biztosítására. Erre az Egészséges
Palócországért Alapítványon keresz-
tül van lehet´́oség. Az Alapítvány már
más alkalommal is részesült támoga-
tásban. A javaslat szerint Rétság
ezen költségekhez 1.000.000 forint-
tal járul hozzá, amelyet 7 szavazattal
fogadott el a testület.
Következ´́o napirend a nyugdíjas klu-
bok igénye volt, amit a TKB bizottság
terjesztett el´́o. Mindkét helyi civil
szervezet kirándulások megszervezé-
séhez kért támogatást, a beadványban
részletezett költségterv szerint. Egy-
hangú döntés szerint mind a Városi
Nyugdíjas Klub, mind a Hunyadi Já-
nos Nyugállományúak Klubja a maxi-
málisan adható 150.000 Ft támogatás-
ban részesült.

Egyebek cím alatt Jámbor Lajos jegy-
z´́o adott tájékoztatást a bölcs´́ode köz-
beszerzésével kapcsolatban. 
Jávorka János alpolgármester megkö-
szönte azt a munkát, amit Dr. Szájbely
Ern´́o , Mez´́ofi Zoltán és Jámbor Lajos
a fogászati ellátás miel´́obbi megszer-
vezése érdekében végeztek.
Varga Dávid több helyi lakó igényét
jelentette be fakivágás szándékáról.
Jámbor Lajos jegyz´́o válaszolt a felve-
tésre. A fakivágási kérelemnek vannak
szabályai, van egy nyomtatványa,
amin be lehet a kérelmet nyújtani, il-
letékbélyeg felragasztásával. Ezt kö-
vet´́oen lehet szakért´́ok által megvizs-
gáltatni a kérelmet és dönteni benne.
Fát kivágni csak vegetációs id´́o után
lehet. Mez´́ofi Zoltán elmondta, hogy
ebben a kérdésben rendet kell tenni és
betartani a vonatkozó törvényi el´́oírá-
sokat. Varga Dávid a pótlások fontos-

ságára is felhívta a figyelmet.
Varga Dávid további felvetése, hogy a
Jászteleki út folytatásánál lév´́o földút
fákkal ben´́ott az évek során, az arra
járók magánszemélyek területét hasz-
nálják. Javaslat hangzott el ezen utak
helyreállítására. Más hozzászóló a faki-
vágást követ´́oen kitermelt fát szociális
t´́uzifa céljára kiosztandónak javasolta.

A tanácskozás zárt ülésen folytatódott,
ahol két napirend került megtárgyalásra.

Els´́oként közalkalmazottak bérének
megállapítására került sor. A pályáza-
tot megnyert fogorvos, valamint asz-
szisztensének javadalmazásáról szüle-
tett döntés.
A következ´́o téma ugyancsak a fogor-
vosi ellátás biztosításával függ össze.
A szolgálati lakás felújításáig a Képvi-
sel´́o-testület lakhatási támogatás biz-
tosításáról döntött Dr. Bed´́o Gyöngyi
fogszakorvos részére.

Hír-Háttér
Az október 22-i képvisel´́o-testületi ülésen
a sporttámogatásokkal kapcsolatosan két
téma is szerepelt. Mindkett´́o hosszas vitát
váltott ki. Ezekkel kapcsolatban elhang-
zott hozzászólásokat foglaljuk össze.

Sportszervezetek támogatása

Varga Dávid PVB elnök: (A városházi tu-
dósításnál leírtak szerint ismertette a PVB
javaslatát.)

Mez´́ofi Zoltán polgármester: Abból az
elvb´́ol kiindulva, hogy a civil szervezetek
számára is vita nélkül megszavazta a tes-
tület az el´́oz´́o évi juttatás 50%-át, módo-
sító javaslatom ugyanezen rendez´́o elv
kapcsán: Árpád Egylet részére 450.000 Ft.
Judo Club részére 250.000 Ft., az RVSE
esetében az el´́oz´́o évi támogatás 50 %-a,
tehát 1,5 millió a javaslatom.

Dr. Szájbely Ern´́o: Az év elején jóvá-
hagytunk egy költségvetést a városnak,
ebben meghatároztuk a sportegyesületek
támogatására fordítandó összeget is. A
költségvetés elfogadásra került, ezek az
összegek jóvá lettek hagyva. A tavaszi ví-
rusos helyzet miatt lehet, hogy bizonyos
rendezvények elmaradtak ugyan, de nem
biztos, hogy a támogatások felezése a jó
megoldás. A költségvetésben a helyi
sportegyesületeket támogatjuk. Nagyon
kevés helyen tudja ezt megtenni az önkor-
mányzat ilyen mértékben. Sajnálatos
ugyanakkor, hogy ez minden évben nem-
kívánatos vitákat szül. A Hivatal tájékoz-
tatása szerint a pályázatot benyújtott
egyesületek egész évi kiadásaikat elszá-
molhatják, függetlenül azok dátumától.

Az egyesületek  részletes költségvetést
nyújtottak be, átlátható a m´́uködésük, is-
merjük a bevételeiket és kiadásaikat egya-
ránt. A Judo Clubnál is zajlott az élet, az
Árpád Egyletnél is a legtöbb rendezvény
megvalósult. Az RVSE esetében - vírus ide
vagy oda - a bajnokság zajlott. Azok a ki-
adások, melyeket beterveztek, megtörtén-
tek, a bírói díjaktól kezdve, a sportorvosi és
nevezési díjakig, az utazási költségekig. Je-
lenleg a megyei szinten átszervezett bajnok-
ság miatt messzebbre is  kellett utazniuk. A
közüzemi számlákat is ki kellett fizetniük.
Ugyanúgy zajlott az élet, mintha nem lett
volna vírus. A tervezett összeg 3 millió fo-
rint volt. A fele összeg is kevés ahhoz, hogy
a tényleges kiadásaikat fedezze. Ha már a
támogatási összeget a költségvetésben jóvá-
hagytuk, akkor ezt a támogatásokra kellene
fordítani. Összeírtam, hogy 221 rétsági tagja
van ezeknek az egyesületeknek. Ez igen te-
kintélyes létszám. A PVB javaslata a 3 egye-
sületnél mindösszesen 1 millió forint, ez
aránytalanul kevés, ett´́ol többet érdemelnek.
Az RVSE-vel kapcsolatban pedig nem sze-
rencsés büntetni egy egész egyesületet, mert
olyan vezet´́oje van, aki ezért vagy azért va-
lakinek nem szimpatikus. Így nem lehet
osztani a támogatást. Ezt a javaslatot nem
tudom támogatni.

Mez´́ofi Zoltán meger´́osítette, hogy az
egyesületek m´́uködtek, és akkor is vannak
fix költségek, ha esetleg részleges volt a
m´́uködés.

Jávorka János alpolgármester: Utalnom
kell a következ´́o napirendre a pénzek elosz-
tásával kapcsolatban. A PVB ülésen az
RVSE-vel kapcsolatban elmondtam, hogy
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vannak  bizonyos személyek között ellen-
tétek, amiben egy képvisel´́onek sok tenni-
valója nincsen. Egy egyesületet nem lehet
azért büntetni, mert néhány tagját egyesek
nem szeretik. A civil szervezetek már több
tíz éve dolgoznak a város területén színe-
sítve a város sport, kulturális életét. Ezt
támogatni kell, most is át kellene gondolni
az összegeket a képvisel´́oknek. A követ-
kez´́o napirendben szerepel egy nem rétsá-
gi egyesület a kérelme. Ha megnézitek a
PVB által javasolt számokat, a 3 helyi
egyesület ugyanazt kapná egész évre,
mint az egyetlen nem rétsági kérelmez´́o 2
hónapra. Az egyesületek vezet´́oséget a
tagság választja. Rendkívül aránytalan a
PVB javaslata. Hangsúlyozom, hogy pá-
lyáztatás útján kerül sor a támogatások
megítélésére. Határid´́ore beadták a pályá-
zatukat, részletes mellékletekkel. El´́oz´́o
évi tevékenység, bevétel, kiadás, prog-
ramtervezet, stb. Erre került eddig megál-
lapításra a támogatási összeg. 

Varga Dávid: Ez a 221 ember és a hoz-
zátartozója igen er´́os kampányalap lehet,
gondoltam, hogy ez el´́ojön. A polgármester
által javasolt összegek, a doktor úr által is-
mertetett létszámokkal úgy alakulna, hogy
az Árpád Egyletre fejenként 3000 Ft, a Judo
Club fejenként 10000 Ft az RVSE esetében
fejenként 30000 Ft jutna. Soha nem tudom
megérteni, miért kell egy olyan egyesületet
támogatni, akik semmit nem tudnak felmu-
tatni, a többi egyesülettel szemben. Olyan
összeggel támogatnánk, amit sok Megyei II,
Megyei I-es csapat nem kap. Ezen kívül kap
egy focipályát és egy öltöz´́ot bérmentve,
van egy ingatlana a Faház, tagdíjat szednek,
az éves költségvetésük meghaladja az 5 mil-
lió forintot, akkor mir´́ol beszélünk? E mel-
lett elszámol pár százezer forintot pályakar-
bantartásra. Lehet arra kihegyezni, hogy
nekem személyes ellentétem van Salgai
Gyurival. Nincs személyes ellentétem. Az
pofátlanság, amit ´́o m´́uvel. Nem akarok át-
menni személyeskedésbe. Személyével sem-
mi bajom nincs, de az a megoldás, ami itt fel
lett vázolva, biztosan aránytalan. Miért kap-
jon egy focista folyamatosan 30 ezer forint
évi támogatást, miközben folyamatosan
csúsznak le és semmit nem tudnak felmutat-
ni? Milyen rendezvényeken vettek részt az
elmúlt 20 évben? A megszavazott keretösz-
szeg az összes sportegyesület számára van
megszavazva. Meddig toljuk még Salgai
Gyuri szekerét? Ha eddig minden egyesület
m´́uködött, akkor bizonyították, hogy az ön-
kormányzat nélkül is tudnak m´́uködni.

Dr. Szájbely Ern´́o: A m´́uködést a saját
pénzükb´́ol el´́olegezték meg, úgy m´́uköd-
nek. Lehetetlen összehasonlítani az egye-
sületeket, mert a tevékenységek teljesen
mások. Más az az egyesület, amelyik egy

bajnokságban vesz részt, minden héten
meccset kell játszania, bírói díjat kell fi-
zetnie, utaznia kell minden második héten
a teljes csapatnak. Ezek nagy költségek,
amit nehéz összehasonlítani olyan egye-
sületekkel, akik nem vesznek részt baj-
nokságban. Azt, hogy ki az egyesület ve-
zet´́oje, azt nem keverném az egyesület tá-
mogatásának kérdésével. Egyébként tud-
juk, hogy országosan is kiemelt támoga-
tást kap a futball. A pályázatban konkrétan
le vannak írva a számok. Nyitott könyv,
hogy mire fordítják az összeget. Szerin-
tem ez az egyesület támogatás híján meg
fog sz´́unni. Nem tudom, hogy ezt érde-
mes-e felvállalni? 

Heged´́us Ferenc: Egész éjszaka égnek
a villanyok a sportöltöz´́oben, nem tudom
milyen megbeszélés folyik.

Mez´́ofi Zoltán: Kérem a személyeske-
dést mell´́ozni. Különösen, hogy nincsenek
itt az egyesületek képvisel´́oi, akik reagálni
tudnának róla.

Varga Dávid: Mi, amikor aktívan spor-
toltunk, nem kaptunk pénzt a díjugratáshoz.
Ha valaki kap valamit, azt köszönje meg.
Mi lesz akkor, ha megsz´́unik az egyesület,
nem biztos, hogy sokat vesztünk. Támogas-
suk ´́oket ésszer´́u keretek között. 

Dr. Szájbely Ern´́o: Nem fenyegetésként
hangzott el, csak lehet´́oségként vetettem fel.
Szeretném megjegyezni, hogy korábban a
bizottsági ülésre meg lett híva minden pá-
lyázó. Ez most nem történt meg. Úgy be-
szélgetünk, hogy a másik félnek nincs lehe-
t´́osége tisztázni a felvetéseket.

Heged´́us Ferenc: Van az RVSE, van
száztizenvalahány tagja. Mennyi rétsági
gyerek futballozik benne? Nehogy már
tagként elvárják az önkormányzat támo-
gatását. A támogatás arra kell, hogy effek-
tíve a gyerekekre kell. A feln´́ottek támo-
gassák az egyesületet. Nem tudom mit tá-
mogatunk? Hány rétsági gyereket támo-
gatunk, ez a lényeg.

Szavazás eredménye a Városházi Tu-
dósításokban.

Duna-Ipoly Sportegyesület
 kérelme

Mez´́ofi Zoltán: Rétsági gyerekek vannak
abban az egyesületben 26 f´́o, a többi más
településekr´́ol tev´́odik össze. Az a támoga-
tás, amit megszavaz a testület, hogyan jut el
a rétsági gyerekekhez, az nem lesz mérhet´́o.

Varga Dávid: Ez már egy el´́oz´́o évben
is szóba került ez a támogatás, azóta emel-
kedtek a költségek. Ezek uszodabelép´́o,
tanmedence bérlés, úszásoktatás, busz-
költség. PVB ülésen elhangzott, hogy a
tornaterem bérlése miért így alakul. El-

hangzott, hogy aktívan foglalkoztatják a
gyerk´́ocöket, versenyekre járnak, jól érzik
magukat. A közösségi médiában is látha-
tók. A javaslatként elhangzott összeget a
PVB 1 millió forintra javasolja emelni. ´́Ok
tavaly is kértek, de már nem kaptak, ezért
ezt két év támogatásnak is vehetjük.

Dr. Szájbely Ern´́o: Rettenetesen
aránytalan  a javaslat. Err´́ol az egyesület-
r´́ol nem tudunk semmit. Annyit, amennyi
az el´́oterjesztésben le van írva, hogy mire
kéri. Nem ismerjük az egyesület m´́uködé-
si kiadásait, nem ismerjük a bevételeit,
nem tudjuk, hogy van-e tagdíj, ezt mind
meg kellene nézni. Pályázatot nem nyúj-
tottak be. Korábbi döntés szerint az önkor-
mányzat pályázat alapján a rétsági sport-
egyesületeket támogathatja, ilyen alapon
a következ´́o napokban bejöhet az ország-
ból bármelyik sportegyesület, amelyiknek
rétsági tagja van. Biztos, hogy van még
ilyen. Sok helyen lehetnek még rétságiak,
teniszt´́ol, kézilabdától kezdve többféle
sportágban. Most bejön egy kérelem, én is
azt mondom, hogy támogassuk, de nem 1
millió forinttal. 26 rétsági tagnak adnánk
1 millió forint támogatást, ugyanakkor a
helyi egyesületekben sportoló 221 rétsági-
nak ugyancsak egymilliót. Ez vicc. Ezt
nem gondolhatják komolyan. Támogassuk
ezt az egyesületet is, de az arányokra figyel-
jünk oda. Vegye a fáradságot az egyesület
és adjon be pályázatot a részletes adatokkal.
Nem hasraütés-szer´́uen bemondok egymil-
lió forintot. Ez annyira komolytalan, hogy
ilyet még nem is hallottam.

Jávorka János alpolgármester: Retten-
t´́oen eltér´́o aránytalanság van az el´́oz´́o na-
pirendben elfogadott és a mostani javaslat
között, ezt én nem tudom elfogadni. Állí-
tólag tavaly is volt kérelem, de ilyen be-
adványról nem tudok. Beszélgetések vol-
tak, beadvány nem történt. Én készítettem
az el´́oterjesztést. Én 400 ezer forintot reá-
lisnak tartottam. Ha gyermeklétszám alap-
ján osztanánk el, akkor nem 30 ezer jönne
ki, hanem közel 40 ezer.

Mez´́ofi Zoltán polgármester: Egyetér-
tek, hogy a javaslat aránytalan.

Varga Dávid: Lehet hogy én rosszul
látom a sporttámogatásokat, de az a véle-
ményem, hogy itt a kajak-kenu egyesület-
nél van foglalkozva a gyerekekkel, és jól
csinálják a dolgokat. Van olyan egyesület,
ami nem így m´́uködik. Van különbség
egyesület és egyesület között. Szerintem
támogatható, attól hogy Szobra van beje-
gyezve vagy N´́otincsre, akkor is vannak
ott rétsági gyermekek is. Az is lehet, hogy
nem is tudják kihasználni a keretösszeget.
Módosító javaslatot követ´́oen a szavazás
végeredménye a Városházi tudósítások
szerint.
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Polgármesteri tájékoztatók

Vírushelyzet

Lapzárta után érkezett

Tisztelt Rétsági Polgárok!
 Tájékoztatom

Önöket, hogy a mai
naptól a 479/2020.
(XI. 3.) Korm. ren-
delet kijárási korlá-
tozást és rendezvé-
nyekre vonatkozó
védelmi intézkedé-
seket vezetett be.

Éjfél és reggel 5
óra között - néhány kivétellel - minden-
ki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási
helyén vagy a szálláshelyén tartózkod-
ni. 
Kivételek:
a) munkavégzés céljából, 
b) a munkavégzés helyére történ´́o közle-

kedés céljából, 
c) a munkavégzés helyérül a lakóhelyre, a

tartózkodási helyre, illetve a szállás-
helyre történ´́o közlekedés céljából
vagy 

d) egészségkárosodással, életveszéllyel
vagy súlyos kárral fenyeget´́o helyzet
esetén, valamint életvédelmi céllal le-
het közterületen tartózkodni.

A rendezvények korlátozása miatt a
Városi M´́uvelïdési Központ és Könyv-
tár szervezésben tervezett, zárt térben
tartandó programok elmaradnak.

A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár intézmény továbbra is látogat-
ható azzal a feltétellel, hogy a látogatók
kötelesek egymástól 1,5 m távolságot
tartani. Az el´́oírások betartását a rend´́or-
ség ellen´́orzi. Az el´́oírásokat be nem tar-
tók 100.000 Ft-tól 1.000.000 Ft-ig terjed´́o
bírságot fizethetnek.

Sportrendezvényeken is kötelez´́o a 1,5
m-es távolság betartása.

November 2-tól lépett hatályba az a
jogszabály, mely szerint az éttermekben
is kötelezï a maszkviselés.  

Az Operatív törzs tájékoztatása alap-
ján a gyakorlatban azt jelenti, hogy példá-

ul egy étteremben addig maszkot kell vi-
selni, amíg az asztalhoz érünk vagy onnan
felállva mosdóba megyünk, de levehet´́o a
maszk az asztalnál ülve. Olyan vendéglá-
tóhelyeken, büfékben, szórakozóhelye-
ken, ahol állva, illetve bárpultnál fogyaszt
valaki ételt vagy italt kizárólag a fogyasz-
tás id´́otartamára leveheti a maszkot, de ha
csak beszélget éppen, akkor viselnie kell
a maszkot.

A mai naptól ismét kihirdetésre ke-
rült a veszélyhelyzet. Országosan, így
Nógrád megyében is a fert´́ozöttek száma
tovább növekedett.

Ismételten felhívom a figyelmet az
egészségügyi szabályok betartására! 

Vigyázzunk egymásra! 
Rétság, 2020. november 04.

Mez´́ofi Zoltán polgármester

Folyamatos a városépítés
Tisztelt Rétságiak!

Korábban is beszámoltam róla, milyen
városfejlesztési munkák folynak Rétság te-
rületén. Azt tapasztaltam, hogy az egyes
munkaterületen él´́o állampolgárok megért´́o-
en fogadták a munkát végz´́o cégeket. Pozitív
hozzáállásukat ezúttal is köszönöm, a fejlesz-
tés egyes területeinek átadása után jelent´́o-
sen javul az érintett közterületek komfortja.
— Amikor ez a lapszám megjelenik, már

használatba vehették a lakók a Rákóc-

zi út 53-59 el´́otti útépítést és parkoló
kialakítást. Nagy adóságot törlesztet-
tünk ezzel a munkával, az évtizedek
óta lehetetlen helyzet megoldásával. 

— Ugyancsak használható már az Orgo-
na köz nyugati végén készített parkoló
és a javított út.

— Tart még a kivitelezés a Piac el´́otti te-
rületen, ahol a parkoló kész, az útbur-
kolat a Piacot épít´́o céggel összehan-
goltan kerül befejezésre. 

— A Zöld város program további terüle-
tein kezd´́odött munka. A városköz-
pontban, a Nagyparkoló tér és az OTP
fiók el´́ott a Templom kerten keresztül
készül új akadálymentes járda, és ez-
zel együtt átalakításra kerülnek a nö-
vényszigetek is. Ezzel a fejlesztéssel
elérjük, hogy az út jobb oldalának
most már teljes szakaszán a Mez´́o ut-
cától a Postáig lehet gyalogosan köz-
lekedni a 2-es úttól elválasztva. 
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— Ami még ennek a projektnek az útépí-
tési része, a Templom kertben kialakí-
tandó m´́utárgyak, melyek lehet´́ové te-
szik a szabadtéri szertatásokat.

— Parképítési munkák tavaszra marad-
nak a megjelölt akcióterületen.

Egyéb folyamatban lév´́o fejlesztések:
— A Piac területén már láthatók az épül´́o

üzletek körvonalai, állnak a falak. 
— A tanuszoda a terveknek megfelel´́o

ütemben készül. 
— Kész vannak a tervei az Orgona köz

vízelvezetésének. 
— A bölcs´́ode estében rövid id´́on belül

kiválasztható a kivitelez´́o.
— A 32 hektáros területen megtörtént az

els´́o lépés, a gaz és bozótirtás, a maj-
dani lakótelkek kialakítása érdekében.

— A gimnázium épületében a tet´́ojavítás
és kazáncsere folyik. 

— Árajánlatkérés folyik az iskola étkez-
de megvalósításra. A tervezett étkezde
az iskolához kerül majd csatolásra. 

Mez´́ofi Zoltán polgármester

Fogászati rendelés

Bemutatkozás

Dr. Bed´́o Gyön-
gyi vagyok, fog-
szakkorvos. 1991-
ben szereztem fogor-
vosi diplomát a Sem-
melweis Orvostudtu-
dományi Egyete-
men. 1998-ban
ugyanezen intéz-
ményben szakvizs-
gát tettem fog- és

szájbetegségek szakterületen. Hosszabb
ideig dolgoztam Gy´́orben alapellátásban,
majd pár évet Bakonyszentlászlón és Sop-
ronban. 2011-t´́ol Hollandiában, majd Bel-
giumban vállaltam munkát és szereztem
tapasztalatot protetika területén (teljes
protézisek, kombinált munkák, ill. hidak
készítése) Egy feln´́ott és egy kamasz fiam
van. A kisebb most 16 éves aki Magyar-
országon szeretné folytatni tanulmányait,
ezért hazaköltöztünk. Szabadid´́omben ér-
dekel a sport, az utazás, az olvasás és más
kultúrák megismerése. Kérem, fordulja-
nak hozzám bizalommal.

Dr. Bed´́o Gyöngyi fogszakkorvos

Fogorvosi szolgálat 
rendelési id´́o 2020. november 2-t´́ol

Rendel: Dr. Bed´́o Gyöngyi fogszakorvos
Hétf´́o: 7,00-13,00
Kedd: 7,00-13,00
Szerda: 7,00-13,00 13,30-19,30
Csütörtök: nincs rendelés
Péntek: 13,00-19,00

Telefon: 0635-350-019
A rendelési id´́o vége el´́ott 1 órával új beteg
fogadására már nincs lehet´́oség.

Kérjük a Kedves Betegeket, hogy a
járványügyi szabályokat a rendel´́oben
betartani szíveskedjenek!
— A váróteremben egyszerre 6 beteg tar-

tózkodhat!
— A váróteremben a szájmaszk viselése

kötelez´́o!
— Belépéskor kézfert´́otlent´́o használata

kötelez´́o!

II. sz. háziorvosi szolgálat
rendelési id´́o 2020. november 2-t´́ol

Rendel: Dr. Rádi László Zoltán
Hétf´́o: 9,30 -11,30
Kedd: 13,00 - 16,00
Szerda: 8,00 - 10,00
Csütörtök: 9,30 - 11,30
Péntek: 9,30 - 11,30

Telefon:  06-35-350-687

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 novemberben, 20-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. 

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.

Képvisel´́o-testületi ülés

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete a kihirdetett veszélyhelyzet
és rendkívüli jogrend alapján nem ülé-
sezik. A halaszthatatlan döntéseket a
polgármester hozza. Ezek elérhet´́ok a
www.retsag.hu oldalon

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.
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Aradi h´́osök emlékezete

Városunkban már évtizedes hagyomá-
nya van annak, hogy megemlékeznek az
1848-49-es szabadságharc h´́oseir´́ol, és a
13 vértanúról, akik életükkel fizettek ha-
zánk szabadságáért vívott harcban.

Ma már elfogadott városi ünnepséggé
lépett el´́o ez az alkalom. Tekintettel arra,
hogy van emlékhelye a szabadságharcnak
Rétságon - konkrétan a m´́uvel´́odési köz-

pont falán - ezért jó pár éve ide került
megszervezésre az emlékezés. A jelenlegi
vírusveszélyes helyzetben, érthet´́o módon
az iskolások most nem csatlakoztak a kö-
zös emlékezéshez, de így is jónéhányan
összegy´́ultek a f´́ohajtásra.

 Rétság közvetlen környékén voltak
harci események 1849-ben, és sajnálato-
san voltak áldozatai is. Ezért lett elhelyez-

ve az az emléktábla-együttes, ahol a ne-
vek is szerepelnek. 

A méltóságteljes emlékezést a Him-
nusz hangjai vezették be, majd Szájbely
Zsolt szavalata következett. Mez´́ofi Zol-
tán mondott beszédet, melyben kiemelte a
környékünkön történt hadm´́uveleteket is.
Majd els´́oként a város koszorúját Mez´́ofi
Zoltán polgármester és Jámbor Lajos
jegyz´́o helyezte el az emléktábláknál, ´́oket
intézmények, társadalmi szervezetek kö-
vették. 

Magyar népi pajzánságok
A m´́uvel´́odési központ színháztermében
lazán ülve, maszkban helyezkedtek el a
néz´́ok. Talán néhányan éppen a vírus-
veszély miatt maradtak távol, az amúgy
- a Déryné program keretében - belép´́o-
jegy nélkül látogatható el´́oadásról. Pe-
dig érdekes témát dolgoztak fel a ven-
dégm´́uvészek, kiváló el´́oadásban. 

A pajzán történeteknek van irodalma
és hagyománya. Elég például a Dekame-
ron népi változatásra, a Paraszt dekame-
ronra gondolni. Nem is lehet felsorolni
hány ismert író, költ´́o dolgozta fel a sze-
relem testi megnyilvánulását szókimondó,
vagy rafináltan körbeírós, de egyértelm´́u
utalásokkal. Közvetlen közelünkben is él
egy irodalmi alkotó, Karaffa Gyula, aki
Csúnnyamesék címmel adott közre e
tárgykörbe sorolódó történeteket. 

Kétségtelen tény, hogy a magyar nyelv
igen változatos. Bizonyos dolgokat trágár
szókimondással b´́oséges szókészletb´́ol is
el´́o tudnak adni, akik úgy beszélnek “mint
a kocsis”. De a n´́o n´́oiességér´́ol, a férfi
férfiasságáról, és a kett´́o találkozásáról le-
het úgy is mesélni, hogy egyetlen szó nem
hangzik el, amit ma durvának, vagy trá-
gárnak min´́osítenénk. Hát ez az este, ahol
Fabók Mariann és Keresztes Nagy Árpád
elevenített meg a néphagyományban “fel-
n´́otteknek” terjed´́o meséket, ez utóbbi
nyelvezettel okozott humoros, emlékeze-
tes pillanatokat.

A két m´́uvész nem ismeretlen a rétsági
közönség számára. Fabók Mariann több-
ször volt vendég ezen a színpadon a Ke-
repl´́o Néptánc Egyesület meghívására.
Keresztes Nagy Árpád pedig a gyermek-

ligetben tartott az ´́osz folyamán zenés-bá-
bos el´́oadást, de korábban is fellépett már
nálunk.

Érdekes el´́oadás volt, amiben nem
csak a szövegek megfelel´́o hangsúlyozása
volt a m´́uvészi munka próbaköve. Itt igen
sokoldalúnak kellett lenni az el´́oadónak,
hiszen egyszerre színész, bábszínész, és
mesemondó énekes. S´́ot hangszereket is
mesteri módon szólaltattak meg. És ezek-
nek a készségeknek az együttese tette kü-
lönlegessé az estet.
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Kreatív délután - tökfaragás és mécses készítés
Több éve már hazánkban is terjed a
szokás, hogy a kertekben nagyméret´́ure
n´́ott, és sem állati takarmányozásra,
sem sütésre nem alkalmas, s´́ot kifejezet-
ten dísztökként termesztett fajtákat
mécsestartónak formázva kirakják a
bejárathoz, a kertekbe, és egyéb helyen
világítani az ´́oszre már beköszönt´́o söté-
tedésben. 

Azt a vitát most nem nyitjuk ki, miszerint
ez nem magyar szokás, de tény, hogy a m´́u-
vel´́odési központ az utóbbi években szerve-
zett közösségi kreatív, kézimunkás lehet´́osé-
get mindazoknak, akik maguk akarják elké-
szíteni ezt a mókás ´́oszi alkalmatosságot. Az
is tény, hogy az internet tele van faragási
mintákkal, érdekes ötletekkel, egyes helye-
ken tökszépségversenyt is rendeznek.

Így aztán ebben az évben is benépese-
dett az el´́otér. Nem voltak annyian, mint
el´́oz´́o esztend´́okben, aki eljött is szigorú
maszkviselési szabályokat betartva fogott
munkához, és készültek a rémíszt´́o arcot
formáló alakzatok. Mert hát a cél a rémí-
tés. A rossz szellemek elrémítése. De
nem feltétlen kellett kést ragadni, lehe-
tett szelídebb módon is csatlakozni a
szokás továbbéltetéséhez. El´́okészített
rajzokat lehetett színezni, vagy saját
képalkotásokat létrehozni. A m´́uveletek
végén az elhelyezett mécsesekkel ké-
szülhettek a szelfik, az emlékképek.
Egyszóval jó mulatság volt.

Vírusmentesen az Enbi segítségével
A Hangadó korábbi hírt adtunk arról,
hogy egyik rétsági üzem a vírusveszé-
lyes id´́oszak kezdetén elkezdett arc-
maszkokat gyártani, amikor nem lehe-
tett hozzájutni. A polgármesteri hivatal
megrendelésére ezek eljutottak magán-
személyekhez, intézményekhez. 

Most egy másik gyár szerepvállalásá-
ról kaptunk hírt, amir´́ol szívesen tájékoz-
tatjuk a Tisztelt Olvasót.

A Hungary Enbi Kft helyi gyárába ér-
kezve már látható volt, hogy itt komolyan
veszik a védekezést. Maszk és fert´́otlení-
tés nélkül nincs belépés. Bakacsi István
pénzügyi és kontrolling vezet´́o és Zséde-
nyi Magdolna HR vezet´́o fogadott. Rövid
tájékoztatójukból sok hasznos dolog kide-

rült. A gyárban bevezettek a maszkok
mellett EnbiGuard nev´́u arcpajzsot, ami
sokkal kényelmesebb, a folyamatos hasz-
nálatot biztosítja, és más el´́onyei is nyil-
vánvalóak. Például pontosan lehet látni a
kommunikáló személy arcát, száját, más
véd´́oeszközzel együtt is használható - sze-
müveg, arcmaszk, stb. Biztosabb leveg´́o-
áramlást nyújt használójának, ami akár
egésznapos viselésnél sem okoz kellemet-
len érzést. Megtudtuk, hogy ez a nagyon
fontos eszköz nem itt készül, hanem a né-
metországi Enbi gyárban. A fejlesztésben
az amerikai, német és a magyar leányvál-
lalatok mérnökei m´́uködtek közre.

Mindez nem lenne különleges hír, ha
csak az üzemen belül volna lehet´́oség az

arcpajzs használatra. Azonban két fontos
információ sokak számára érdekes lehet.
Az els´́o, hogy a cég a településsel régóta
fennálló jó kapcsolatot is fontosnak tartva
az arcpajzsokból díjmentesen juttattak
több rétsági közintézmény számára ele-
gend´́o mennyiséget. Konkrétan: Rétsági
Általános Iskola, Óvoda - minden pedagó-
gus és munkatárs számára -, Városi M´́u-
vel´́odési Központ és Könyvtár, Polgár-
´́orség, gyermekorvosi és a háziorvosi ren-
del´́ok, a véd´́on´́oi szolgálatok, a rétsági
ment´́oállomás, a Járóbeteg-szakellátó
Központ, és az orvosi ügyelet. Az ado-
mány összértéke meghaladja a 200.000
forintot.

Más területen is részt vesznek a világ-
járvány kezelésében. Konkrétan több neves
gyártó által el´́oállított lélegeztet´́ogépek fon-
tos alkatrészeit gyártják itt Rétságon. 
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Rendeletek, jegyz´́okönyvek

Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvi-
sel ´́o-testület által alkotott rendeletek tel-
jes szövege és mellékletei, a www.ret-
sag.hu oldalon az Önkormányzat feje-
zetben érhet´́ok el. Ugyanígy a helyi jog-
szabályok egységes szerkezetbe szer-
kesztett szövege, és a jegyz´́okönyvek is
megtalálhatók.

A képvisel´́o-testület nyílt üléseinek
jegyz´́okönyvei, illetve a zárt ülések határo-
zatai az ülést követ´́o 15 napon belül elérhe-
t´́ok a www.retsag.hu weblapon, az Önkor-
mányzat fejezetben.

A 2020. október 22-i
ülés videófelvétele megte-
kinthet´́o a következ´́o You-
tube címen:
https://youtu.be/nNJGhdeHXcM

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2020. NOVEMBER

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

Jávorka János alpolgármester minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00.
Novemberben 25-én.

Jámbor Lajos jegyz´́o: minden hétf´́on
14.00-17.00 óráig. Novemberben 2.,
9., 16., 23.m 30-án.

Felhívjuk a figyelmet, hogy koronaví-
rus intézkedések esetén el´́ozetes telefon
egyeztetés szükséges, illetve els´́osorban
telefonon, e-mailben keressék a hivalat
vezet´́oit.

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!
Cím: Rétság Táncsics utca 18.

Megemlékezés ’56 október h´́oseir´́ol
1956 októbere dics´́oséges id´́oszakként
került be a magyarok történelemköny-
vébe. Az egyetemisták mozgalmának
felemel´́o hatására nép felkelt és jogo-
kat, normális életlehet´́oséget, szabad-
ságot követelt magának. Sajnálatos

tény, hogy ez a forradalom is elbukott,
mint annyi más szabadságremény ezer
éves történelmünkben, de mégis válto-
zások következtek, és hatása máig él´́o
seb és remény itt a Kárpát-medencé-
ben.

Országszerte megemlékezések
idézik a múlt dics ´́o pillanatait. Rét-
ságnak azonban van saját történel-
me is 1956-os események kapcsán.
Így itt még nagyobb figyelmet kap a
h´́osökre emlékezés. Több helyszínen,
több méltóságteljes ünnepi alkalom
rendez´́odött. 

 Október 23. 
A forradalom évfordulója alkalmával ed-
dig minden évben színháztermi ünnepség
szervez´́odött. 

A mostani veszélyhelyzetre tekintettel
ilyen nem lehetett. De a szervez´́ok megta-
lálták a módját, hogy szabad térben le-
gyen mód felidézni a múltat, f´́ot hajtani a
h´́osök el´́ott. A m´́uvel´́odési központ bejára-

tánál készült egy installáció a világban
mindenütt jelképpé vált lyukas zászlóval,
korabeli újságkivágásokkal, fotókkal. Itt
gyülekeztek az emlékez´́ok. Mez´́ofi Zoltán
polgármester üdvözölte a megjelenteket,
hosszabb beszéd helyett ´́o is elhelyezte
mécsesét a “h´́osök oltára” el´́ott. Sokan kö-
vették a jelenlév´́ok közül intézmények,

szervezetek képviseletében, de magánsze-
mélyek is.

Október 25. 

Rétság és Fels´́opetény hagyományosan
október utolsó vasárnapján emlékezik
meg Mindszenty József bíboros kisza-
badulásáról, és mártír ezredesr´́ol, Pá-
linkás Pallavicini Antalról.

 A megemlékezés Fels´́opetényben kez-
d´́odött, a Munkás Szent József templom-
ban, ahol Dr. Varga Lajos püspök úr ce-
lebrált misét, és mondott emelkedett be-
szédet. Tekintettel a kinti zord id´́ojárásra

Balla Mihály országgy´́ulési képvisel´́o is
itt mondta el a kastélyparkba tervezett
mondatait. Innen a résztev´́ok az Almássy
kastély falán elhelyezett emléktáblákhoz
vonultak. Ahhoz a táblákhoz, amelyek a
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bíboros fogvatartásának helyén - konkrétan
az a terem alatt ahol tartózkodott - állítanak
emléket. Itt koszorúzásra került sor.

Rétságon a h´́osök tiszteletére el´́obb a
Mindszenty-Pallavicini szoborcsoportnál
gyülekeztek mindazok, akik a járvány és

a zord id´́ojárás ellenére választották az
együttes a tiszteletadásnak ezt a formáját.
Kisvártatva megszólalt  a harang. Száj-
bely Zsolt szavalata után Mez´́ofi Zoltán
polgármester üdvözl´́o szavait követve a
Sors szimfónia (Ludwig van Beethoven 5.

(c-moll) szimfónia, op. 67.) hangjai mel-
lett helyezték el koszorúikat szervezetek
képviseletében és magánszemélyek. Kö-
zöttük Pallavicini Borbála, a mártír katona
lánya, aki minden évben megtiszteli meg-
emlékezésünket.

A következ´́o állomás a laktanyai Emlékpark
 

A parkkal szemben lév´́o, volt parancs-
noki épületben töltött egy éjszakát a
kiszabadított bíboros. (Els´́o rétsági lá-
togatása a plébánia volt.) Ezt a moz-
zanatot a “parancsnoki épület” falán
lév´́o emléktábla ´́orzi. 

A parkban egy kopjafa állít emléket
Pallavicini Antalnak, és egy börtönfalra
emlékeztet´́o kompozíció fekete márvány-
táblával Mindszenty Józsefnek.

Kürtszót követ ´́oen a Himnusz hang-
jai után Vigyinszki Attila szavalata idéz-

te a forradalmi hangulatot. Majd Mez´́ofi
Zoltán polgármester mondott bevezet´́o
köszönt´́ot, ´́ot követte Kocsi László ezre-
des, a Honvédelmi Minisztérium képvise-
letében elhangzott beszéde. Majd intéz-
mények,  társadalmi  szervezetek  helyez-
ték el koszorúikat  a két emlékm´́unél, il-
letve magánszemélyek is tisztelegtek a
h´́osök emléke el´́ott. A Szózat elhangzását
követ´́oen a kürtös a Katonai takarodó el-
csendesül´́o  hangjaival  búcsúztatta a
megjelenteket.
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Rétsági kalauz

Programajánló

November 29. vasárnap, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ el´́ott
Adventi gyertyagyújtás 1. - hit
 

El´́ozetes
 

December 6. vasárnap, 16.00  órától 
Mikulásjárat
a Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület
szervezésében
 

December 6. vasárnap, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ el´́ott
Adventi gyertyagyújtás 2. - remény

December 13. vasárnap, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ el´́ott
Adventi gyertyagyújtás 3. - öröm

December 20. vasárnap, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ el´́ott
Adventi gyertyagyújtás 4. - szeretet

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

zeti: Bagyinszki Anikó.
Szerda:
Nyelvoktatás. 17.30-19.00; Börzsöny

Nyelvstúdió.
Csütörtök:
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. novemberi m´́usor

November 25. szerda 18:00 és 21.00 órától
Híradó - riportok, tudósítások 
Ismétlések: 
November 26-27, 18-00 és 21.00 órától,
November 28., 29. 10.00 órától

A Hiradó régebbi adásai megtalálhatók a
www.youtube.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

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 november havi rendezvényeket,
amelyek szabadon látogathatók, a részvé-
tel ingyenes. Tekintettel arra, hogy a terem-
adottságok korlátozottak, ezek az esemé-
nyek népszer´́uek, sokan igénybe veszik, el-
´́ozetes bejelentkezés szükséges: 35/ 550-
582 telefonszámon, személyesen az EFI
irodában vagy efi@retsagrendelo.hu.

November 03., 10, 17, 24, 28. Jóga 
November 05., 12., 18., 19., 26., Lel-
ki egészség szaktanácsadás. 
November 5., 12., 19., 26. Dohány-
zásról leszoktató tanácsadás 
November 9., 16. Gógytorna szakta-
nácsadás 
Nobember 12.  Étrendi szaktanácsadás
November 12. Krónikus betegek klubja
November 14., 21. Nordic walking
November 04., 06., 11., 13., 18., 20.,
25., 27. Gerinctorna  Online órák
18.00 órától EFI Gerinctorna Rétság,
erre rákeresve a facebookon tudsz
csatlakozni

A programokról további részletek
és az iroda egyéb szolgáltatá-
sairól információ az iroda hon-
lapján: http://efi.retsagrendelo.hu.

Bemutatkozott
 a 21. század

Különleges programra invitáló plakát,
egy interaktív lehet´́oséget ígér a 3D
nyomtató bemutatására. 

Pál Bence, a drégelypalánki m´́uvel´́o-
dési ház munkatársa hozott egy ilyen gé-
pet és válaszolt minden kérdésre. A ren-
dezvény a Digitális Jólét Program kereté-
ben valósult meg.

Az a kifejezés talán nem elég jó, hogy
nyomtató, hiszen itt nem arról van szó,
hogy beteszünk egy papírt, vagy más hor-
dozót, és a másik oldalon kijön a fotó,
vagy a szöveges dokumentum. A f´́o kü-
lönbség, hogy ez a gép - a nevéhez h´́uen
- nem kétdimenziós, hanem három. Fej-
leszt´́oi arra alkották, hogy tárgyakat lehes-
sen vele nyomtatni.

A technológia el´́ozményei már az
1980-as évekig nyúlnak vissza. Valójában
azonban kereskedelmi forgalomban be-
szerezhet´́o gépek, és a hozzájuk szükséges
programok, már ennek az évezrednek az
eredményei. Ma már akár 70.000 forinttól
beszerezhet´́o ilyen eszköz.

Hogyan m´́uködik? Gyakorlatilag nem
tintával nyomtat, hanem egy vékony m´́u-
anyag szálból felmelegítés után “folyat” a
munkaasztalra tizedmilliméter vastagságú
anyagot. majd a következ´́o réteget hason-
ló módon erre rakja fel, ilyen módon tér-
beli tárgyak is el´́oállíthatók. Ilyeneket lát-
tunk is a bemutatón. Egy óra különféle
szerkezeti elemeit, fogaskerekeket, alap-
lapokat, stb. Különféle szín´́u szálakat le-
het beszerezni. A géppel olyan egyedi al-
katrészek is legyárthatók, amelyikb´́ol pél-
dául egyetlen darab kell, vagy nehezen
beszerezhet´́o, esetleg még nem is létezik
csak a mérnökök számítógépén. A kész
termék kemény m´́uanyag lesz, de drágább
modellek fém tárgyakat is létre tudnak
hozni. (Egy átlagos típus 20x20x20 centi-
méteres méreten belül.)

Itt a munka indításának f´́o eszköze egy
olyan program, amivel a 3D tárgyakat le-
het tervezni.  A megtervezett munkada-
rabról készül egy modellfájl. A többi már
hasonlóan m´́uködik, mint más perifériák,
meg kell nyomni a print gombot és elindul
a m´́uvelet.

Figyelem! A vírushelyzeti intézkedések
függvényében a tervezett programok és
a nyitvatartási id´́o változhatnak.
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Elmélkedés az Országos Könyvtári Napokról
Október havában már az ´́Osz csodás ár-
nyalatai uralják életünk, a természet las-
san nyugovóra tér, bár a nyár még hajnali
fényként dereng az emlékezet horizont-
ján, de a nappalok egyre rövidülnek, az
id´́o pedig csíp´́ossé válik. A nyár önfeledt,
szertelen perceit felváltják a csendesebb,
mereng´́obb pillanatok, melyek ideálisak
ahhoz, hogy elménket az olvasás önfeledt,
lélek-melenget´́o ajándékával kényeztes-
sük. A könyvtárak mindig izgatottan vár-
ják ezt az id´́oszakot, hiszen ekkortájt meg-
telnek a tudás és a kultúra palotái, nem
véletlen tehát, hogy erre a csodás, szín-
pompás id´́oszakra esik ezen intézmények
legnagyobb ünnepe, az Országos Könyv-
tári Napok!

A rétsági Városi M´́uvel´́odési Központ
és Könyvár munkatársai is tavaszi virág-
ként nyiladozó örömmel várták e jeles na-
pokat. A 2020-as esztend´́o, bár nem egé-
szen úgy alakult, ahogy azt az év kezdetén
sokan elképzeltük, mégis, dacára a világot
gyötr´́o eseményeknek, e pár napban min-
den intézményünkbe látogató, és intézmé-
nyünkben dolgozó ember kicsit kiszakad-
hatott a mindennapok mocsarából, s önfe-
ledten, közösen ünnepeltük az emberiség
emlékezeteként él´́o, csodálatos “palotá-
kat”: a könyvtárakat! Országunkban több
mint 3700 nyilvános könyvtár m´́uködik,
mely intézmények e napok folyamán szin-
te egyazon szívként dobbannak, s éltetik
az emberi tudást és kultúrát!

Az el´́oadássorozatot Varga Nándorné
nyitotta meg szívhez szóló szavaival,
amelyekkel az olvasás és a kultúra fontos-
ságát méltatta. Programjaink közül els´́o-
ként, október 06-án, kedden, Szabó Klára
el´́oadása volt megtekinthet´́o. A már min-
denki által ismert és elismert ismeretter-
jeszt´́o sorozat, a hazánkban tevékenyke-
d´́o, fontos dolgokat létrehozó, ám kevésbé
ismert hölgyek élettörténetét, munkássá-
gát tárja fel, maradandó élménnyel gazda-
gítva azokat, akik meghallgatják. A “Ma-
gyar nagyasszonyok a történelem tükré-
ben” el´́oadássorozat immár kultikusnak
tekinthet´́o a rétsági könyvtár életében,

ezért is volt megtisztel´́o, hogy Szabó Klá-
ra örömmel bólintott rá arra, hogy bele-
vonjuk ismeretterjeszt´́o sorozatát az Or-
szágos Könyvtári Napok programjaiba.
Ez alkalommal, Hugonnai Vilmáról, az el-
s´́o magyar orvosn´́or´́ol hallhattunk rendkí-
vül érdekfeszít´́o történeteket, és ismerhet-
tük meg általa a n´́ok társadalmi helyzetét
a 19. és 20. század fordulóján. Szabó Klá-
ra szinte visszahívta az életbe a hajdani
korok szerepl´́oit, el´́oadása hús-vér ember-
ként tárta elénk a fáradhatatlan orvosn´́o
történetét, melyet Pekáryné Mindszenti
Csilla és Szájbely Zsolt el´́oadása is tovább
színesített, hiszen kettejük által bepillan-
tást nyerhettünk egykori levelezéseken
keresztül, Hugonnai Vilma küzdelmeibe.
Azonban nem csupán a neves orvosn´́or´́ol
alkothattunk érdekfeszít´́o képet, hanem
személyén keresztül jobban megismer-
kedhettük a kor eseményeivel is, legyen
szó bár a szabadságharcról vagy a kiegye-
zésr´́ol. Az el´́oadás végeztével, mindenki a
tudástól felfrissült lélekkel távozott, bízva
abban, hogy Szabó Klára el´́oadássorozata
a kés´́obbiekben is folytatódni fog.

Október 08-án, csütörtökön tovább
folytatódott a rendezvénysorozat, mely-
nek soron következ´́o el´́oadója, a sokunk
által ismert és elismert geológus, Szenthe
István volt. Az el´́oadás az “Ismerjük meg
környezetünk érdekességeit” címet visel-
te, s végig h´́uen tükrözte azt. Szenthe Ist-
ván személye mindig is garancia volt az
érdekfeszít´́o el´́oadások létrejöttére, nem
történt hát ez másképp most sem. A ké-
pekkel gazdagon illusztrált el´́oadás kalan-
dos túrára invitálta a jelenlév´́oket, akik
megismerhették a Bánkon zajló fontos
geológiai munkálatokat, szinte a kezde-
tekt´́ol. Elmondta, hogy a kutatás lassan
bár, de biztosan halad, köszönhet´́oen a re-
mek, elhivatott csapatnak, akik nem csu-
pán a föld mélységeibe szállnak alá, h´́os
Dante-ként, de ez által a történelem kü-
lönböz´́o pillanataiba is betekintést nyer-
hetnek. Elmesélte milyen egyéb munkála-
tok zajlanak a kutatás biztosítása érdeké-
ben, majd hosszasan beszélt a barlang él´́o-
világáról, a mélységben megbúvó denevé-
rekr´́ol is. El´́oadását még érdekesebbé tet-
ték a vetített képek a barlangról, s annak
rejtett zugairól, az ott él´́o különböz´́o fajtá-
jú denevérekr´́ol. Továbbá elmondta azt is,
hogy hála a fáradhatatlan és elhivatott csa-
patnak, valamint a példátlan társadalmi ösz-
szefogásnak, mely nem csupán anyagi mó-
don, de a szükséges eszközök beszerzésével
is segíti munkájukat, lassan elérik céljukat:
minden valószín´́uség szerint már nagyon

közel járhatnak egy feltételezett földalatti
csarnokhoz, amely b´́oséges termálvíz for-
rásként és kiváló turisztikai látványosság-
ként is szolgálhat majd a jöv´́oben. Mun-
kájukhoz sok sikert kívánunk!

Az Országos Könyvtári Napok zárása-
ként egy rendkívüli, különleges élmény-
ben lehetett része a közönségnek, amelyet
Eisenmann Tündének köszönhettünk. A
“Hangfürd´́o, tibeti hangtál terápia” cím
alatt megrendezett, már-már spirituális ér-
zéseket ébreszt´́o terápia, szinte kiszakítot-
ta a jelenlév´́oket a valóságból, így közö-
sen egy csodálatos bels´́o útra indulhattunk
a békesség szigetére. A szokásostól eltér´́o-
en itt nem székeken foglalt helyet a kö-
zönség, hanem földre terített matracokon,
takarókon heverve várták a különleges él-
ményeket. Lényegében egy már-már
misztikus légkört teremt´́o hangverseny ré-
szesei lehettünk: a nyugalom hangjai
ugyanis ezúttal rendkívüli aprólékosság-
gal megmunkált hangtálakból érkeztek,
melyek úgy sorakoztak egymás mellett,
mint a békesség mesés hangjaira “szomja-
zó” vendégsereg. Az est végeztével, úgy
hiszem, valamennyi jelenlév´́o - vendég és
el´́oadó egyaránt - lélekben felfrissülve tá-
vozott, és igyekezett életébe beiktatni a
hangtálak által elhozott, földöntúli nyu-
galmat. 

A 2020-as esztend´́o, bár sok problémát
hozott magával, mégis, úgy hiszem, az
Országos Könyvtári Napok hidat ékeltek
a gondok völgy-katlanjai közé, és segítet-
tek, ha csak pár napra is, elfeledni a min-
dennapok ránk nehezed´́o árnyékait. 

Szájbely Zsolt
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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 elszál-
lítással 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´́uj-
t´́o edények (kukák) helyein. Zsákot a Zöld
Híd szakemberei osztanak ki, kihelyezett
telt zsákok helyett újat hagynak a helyszí-
nen, illetve díjmentesen beszerezhet´́o Rét-
ságon a Paletta Trade (Sipos bolt) üzlet-
ben. Az elszállításra kéthetente kerül sor,
az alábbi id´́opontokban:

2020. november 5., 19. csütörtök
2020. december 3., 17., 31. csütörtök

Figyelem!
A szelektív hulladékgy´́ujt´́o szigetekb´́ol
a jöv´́oben csak a József Attila utca (nap-
közi konyha udvar), illetve a
Tölgyfa utcai üzemel! Csak
üvegpalackok elhelyezése le-
hetséges! További informáci-
ók a www.zoldhid.hu  oldalon

Zöld hulladék elszállítás
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. 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!
A közelg´́o téli id´́ojárásra tekintettel felhív-
juk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a
köztisztasági és környezetvédelmi felada-
tok ellátásáról szóló rendelet alapján az
ingatlanok el´́otti járdák tisztántartását, sí-
kosságmentesítését, hóeltakarítását az in-
gatlan tulajdonosa, illetve használója kö-
teles elvégezni.

A szórakoztató-, vendéglátó és árusítá-
si helyek, üzletetek el´́otti járdaszakaszt a
használó köteles folyamatosan tisztán tar-
tani. Az ingatlan el´́otti közterület, illetve
járdaszakasz hóeltakarításának elmulasz-
tásáért 30.000 Ft-ig terjed´́o pénzbírság
szabható ki. Kérjük, hogy az önkormány-
zati rendelet alapján folyamatosan szíves-
kedjenek gondoskodni a tulajdonukban,
illetve használatukban lév´́o ingatlan el´́otti
járdaszakasz hóeltakarításáról, tisztításá-
ról, síkosság mentesítésér´́ol. 

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató
Többek érdekl´́odésére közöljük az önkor-
mányzati hóeltakarítás rendjét. Négy
ütemben történik. 
1. ütem a katasztrófavédelem (ment´́ok, t´́u-

zoltók, orvosi ügyelet, járóbeteg) és a
Kossuth utca Rákóczi út torkolata a
buszok miatt. 

2. ütem a közintézmények körüli út és jár-
daszakasz 

3. ütem: olyan utcák, ahol jelent´́os emelke-
d´́o van (Rózsavölgy, Sz´́ol´́o, Körtefa) 

4. ütem: minden más terület
 Intenzív, vagy tartós havazás esetén a

3-4 ütem között is visszamennek a gépek
a katasztrófavédelem, buszpályaudvar és
eü ellátás területére, illetve a közintézmé-
nyekhez. Itt is tudatjuk, hogy gépi hóto-
lásra csak 6 cm-nél nagyobb hóvastagság-
nál kerülhet sor. 

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!

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

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


