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Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
Magyarország történetének egyik meghatáro-
zó eseménye, ami egyszerre törekedett az
egyéni szabadságjogok kivívására és a nemzeti
önrendelkezés megteremtésére. A bécsi forra-
dalom hírére a pesti fiatalok a cselekvés útjára
léptek. Reggel a Pilvax kávéházból indultak el
történelmi útjukra. El´́oször az egyetemeket jár-
ták végig. Lefoglalták a Landerer és Heckenast
nyomdájának egyik gépét, és kinyomtatták a
Nemzeti dalt és a Tizenkét pontot. A Nemzeti
Múzeum el´́ott nagygy´́ulést tartottak. A pesti
városháza elé vonultak és a városi tanáccsal
elfogadtatták a tizenkét pontot. Megalakult a
Közbátorsági Bizottmány. Elnöke Irányi Dáni-
el lett. A tömeg Budára vonult, hogy a Hely-
tartótanács engedje szabadon a sajtóvétség mi-
att fogva tartott Táncsics Mihályt, és engedé-
lyezze a Nemzet´́orség szervezését. A tömeg-
hez ekkor már csatlakozott Nyáry Pál, Klauzál

Gábor és a liberális nemesség más képvisel´́oi.
Táncsicsot lelkes diadalmenet kísérte Pestre.
Este a Nemzeti Színházban a Bánk bán dísz-
el´́oadásával ünnepelték a forradalom gy´́ozel-
mét.

A m´́uvel´́odési központ el´́otti emléktáblánál
az emlékez´́ok saját id´́obeosztás szerint helyezték
el koszorúikat a járványügyi szabályok betartása,
az egymásra figyelés, vigyázás érdekében.

Az emlékezés már március 12-én pénteken
elkezd´́odött. Els´́oként a Városi M´́uvel´́odési
Központ és Könyvtár dolgozói helyeztek el
koszorút az emléktáblánál, majd kés´́obb a Vá-
rosi Nyugdíjas Klub és a Hunyadi Nyugállo-
mányúak Klubja hozott koszorút. Hétf´́on foly-
tatódott az egyéni megemlékezés, ahol Mez´́ofi
Zoltán polgármester és Sági Alex gyújtottak
gyertyát. Nem minden emlékez´́o küldött vagy
készített fotót, de reméljük jöv´́ore együtt em-
lékezünk.
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Városházi tudósítások

Az élet- és vagyonbiztonságot veszé-
lyeztet´́o tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megel´́ozése, illetve kö-
vetkezményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében a Magyarország
Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel, a képvisel´́o-testület ülésére
nem kerülhetett sor. A katasztrófavéde-
lemr´́ol és a hozzá kapcsolódó egyes tör-
vények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésé-
ben meghatározott jogkörében eljárva
a halaszthatatlan döntéseket a polgár-
mester hozta meg.

Februárban 12, márciusban -
lapzártáig - 11 döntés született.
Minden esetben a képvisel´́okkel
elektronikus úton egyeztetés tör-
tént, és a határozatok meghozatala
ezek figyelembevételével született.
Februári döntések

Rózsa Attila egyéni vállalkozó az ön-
kormányzat több számítógépes rend-
szerénél átalányban látja el a rend-
szergazdai, karbantartási feladatokat.
2021. esztend´́ore inflációkövetés okán
szerény mérték´́u emelés került a szer-
z´́odésekbe. A Véd´́on´́oi Szolgálat és a
Fogászat szerz´́odéseit a polgármester
aláírta, Polgármesteri Hivatal és az
Óvoda megállapodásának aláírására
felhatalmazta a jegyz´́ot illetve az óvo-
da vezet´́ojét. A gépek számától függ´́o
díjazás a 4 szervezeti egységnél ösz-
szesen 135.128 Ft/hó.
Minden évben születik döntés a költ-
ségvetés alapjainak meghatározására.
Idén meghozott határozatban is a ko-
rábbi évek gyakorlatának megfelel´́oen
kerültek rögzítésre a tervezés alapel-
vei 15 pontban. (Id´́oközben elfogadás-
ra került a 2021. évi költségvetési ren-
delet, amelyb´́ol kivonatot a 4. oldalon
teszünk közzé.)
A napközis étkezde kivitelezésére már
volt egy ajánlatkérés, de a magas ár
miatt egyik pályázat sem volt elfogad-
ható. (Akkor konténeres kialakítással
tervezéssel együtt volt meghirdetve.)
Most arról született döntés, hogy 70 f´́o
befogadására alkalmas épület tervezé-
sére kérnek ajánlatot Kovács Miklós
tervez´́ot´́ol. A helyszínre javaslat ez al-
kalommal is az öltöz´́ok és a tornate-
rem által bezárt terület. A tervez´́oi
ajánlat beérkezését követ´́oen lehetsé-
ges dönteni a tervkészítésr´́ol, majd a
tervek elkészítése után hirdethet´́o meg
a közbeszerzés a kivitelezésre.

Döntés született arról, hogy a Sz´́ol´́o
utca fels´́o végén lév´́o 6 építési telek
kerüljön meghirdetésre. A telkek ára
az ingatlanbecsl´́o által meghatározott
összegben került meghirdetésre, azzal,
hogy a vev´́onek számolni kell a jelen-
leg közm´́uveket nem tartalmazó ingat-
lanok építés el´́otti közm´́uvesítés költ-
ségeivel. A hirdetményre március 10-
ig lehetett jelentkezni.
A Tender Terv Kft. által benyújtott,
Országos Ment´́oszolgálat  mint Enge-
délyes benyújtotta a Rétság, 356/62
hrsz. alatt épül´́o Ment´́oállomás csapa-

dékvíz elvezetésére vonatko-
zó, vízjogi létesítési tervdoku-
mentációit. A vízjogi létesítési
engedélyhez a befogadó nyi-
latkozatot a polgármester elfo-
gadta.
Garázshelyek visszavásárlását
kérte 3 tulajdonos, akiknek az

egykori Költségvetési Üzem mögötti
területen, az Ulicska mellett kijelölt
külterületi „garázssoron” volt kb 20
éve vásárolt ingatlanja. Az akkori ter-
vek szerint a megközelíthet´́oség bizto-
sítva lesz. Ez nem történt meg, így az
egykori vásárlók garázsépítési terve
önhibájukon kívül ellehetetlenült. Ké-
relmük alapján a 011/15, 011/16 és a
011/17 hrsz-ú  ingatlanokat polgár-
mesteri  határozattal  visszavásárolta
az önkormányzat, garázshelyenként
100.000 Ft-ért. Az adás-vételi szerz´́o-
dés elkészítésével megbízták dr. Gás-
pár Zoltán ügyvédet.
A Polgármesteri Hivatalban az aka-
dálymentesítés megvalósítására a ko-
rábbi felújításkor beépítésre került egy
lift. Jogszabály szerint ezt rend-
szeresen ellen´́orizni és karbantartani
szükséges. Ez évt´́ol a feladatra
Thyssenkrupp Elevator Eastern Euro-
pe GmbH-val került sor szerz´́odéskö-
tésre, bruttó havi 20.955 Ft értékben.
A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár jóváhagyásra benyújtotta az
Egyéni véd´́oeszközök juttatási rendjé-
r´́ol készült szabályzatát. A határozat
szerint jóváhagyásra került.
„A Zöld város” pályázati kiírása sze-
rint nem csak építési, létesítési felada-
tok vannak el´́oírva, hanem az egész-
séges környezet lakossággal való
megismertetése is. Ezeket tartalmazza
az un. “Soft” program. Ennek végre-
hajtására kiírt pályázat alapján az Art
Program Kft. összesen bruttó
9.334.500 Ft összeg´́u árajánlata került

elfogadásra és a polgármester aláírta
az err´́ol szóló szerz´́odést.
A tanuszoda létesítésével kapcsolat-
ban felmerült a csapadékvíz megfelel´́o
elvezetése. A Salgóterv Mérnöki és
Környezetvédelmi Kft kérelmére a
2651 Rétság Radnóti utcai (hrsz
356/61) tanuszoda építéséhez szüksé-
ges parkolók, szervízút és járda építé-
sének tervdokumentációja alapján
(MSZ: 2720), a lehulló csapadékvíz,
Rétság 411 hrsz-ú vízmosásba való el-
vezetéséhez, mint az érintett vízfolyás
kezel´́oje a csapadékvíz befogadó nyi-
latkozatot a határozatban a polgármes-
ter megadta.
Jávorka János alpolgármester kezde-
ményezésére és el´́oterjesztésére tör-
tént árajánlat kérés a város területén
lév´́o gyalogátkel´́ohelyek - zebrák -
megvilágításának javítására. Ajánlat-
kérés alapján a Eurovill Kft ajánlata
került elfogadásra, és a szerz´́odés alá-
írásra bruttó 809.117 Ft összeggel.
Ennek keretében  a Rákóczi út 20 sz.
el´́otti gyalogátkel´́ohelyen 1 db a Rá-
kóczi út 39-41 sz. el´́otti gyalogátkel´́o-
helyen 1 db, Rákóczi út 44. sz .el´́otti
gyalogátkel´́ohelyen 2 db közvilágítási
lámpatest cseréjére kerül sor nagy fé-
nyerej´́u Tweet LED lámpatestre. A
munkát a szerz´́odés aláírását követ´́oen
kezdik el és március 31-ig kell elkészí-
teni.

Márciusi döntések
A 2-es számú háziorvosi szolgálat or-
vosi állására pályázat kiírására került
sor. A pályázat széles körben meghir-
detésre került. A benyújtási határid´́oig
2 pályázó adta be jelentkezését. Dön-
tés rövidesen várható.
A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár együttm´́uködési megállapo-
dást kívánt kötni az  ORMOS Intézet
Zrt.-vel, a cég által készített ismeret-
terjeszt´́o filmek vetítésére a Rétsági
Televízióban. Mivel a szerz´́odések
aláírásához képvisel´́o-testületi hozzá-
járulás szükséges, a rendkívüli jog-
rendre való tekintettel a polgármester
engedélyezte a megállapodás aláírását
az intézmény vezet´́ojének. A megálla-
podás kölcsönös el´́onyökre épül, (bar-
ter), így az pénzkifizetést nem igényel.
Ennek keretében a Rétsági Televízió
2021-ben rendszeresen bemutat egész-
ségmeg´́orzési filmeket. A sugárzási
rend a Képújságban és a következ´́o
id´́oszak m´́usora a Rétsági Kalauz ro-
vatunkban megtalálható.
Korábbi döntések alapján értékbecs-
lésre, majd értékesítésre meghirdetés-
re került 10, a város tulajdonában lév´́o
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ingatlan. Tekintettel arra, hogy az in-
gatlanok  státusza  eddig  nem  értéke-
síthet´́o „törzsvagyont” képezett, azt át
kellett sorolni „üzleti vagyonnak”. A
határozat ebben a tárgyban megszüle-
tett.
A városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár a képvisel´́o-testület munka-
tervében el´́oírt határid´́oben benyújtot-
ta beszámolóját a 2020-as év tevé-
kenységér´́ol, és a 2021. évi munka-
tervr´́ol, valamint 2021. évi Szolgálta-
tási tervér´́ol. A dokumentumok elfoga-
dásra kerültek.
A Munkaügyi Központon keresztül 10
f´́o támogatott közfoglalkoztatott alkal-
mazására kapott lehet´́oséget a város.
Az err´́ol szóló megállapodást a polgár-
mester aláírta. Ennek keretében 2021.
március 1-t´́ol 2022- február 28-ig id´́o-
tartamra a 100%-os támogatási inten-
zitású – bér + járuléktámogatás – és
10%-os közvetlen költség´́u, állami tá-
mogatás mellett 10 f´́o közfoglalkozta-
tott alkalmazására kerülhet sor.
A Járóbeteg-szakellátót üzemeltet´́o
nonprofit Kft. (Rétsági kistérségi
Egészségfejleszt´́o Központ Nonprofit
Kft.) benyújtotta a m´́uködésér´́ol, és a
Nonprofit Kft. taggy´́ulésér´́ol, illetve a
2020. évi mérlegbeszámolóról szóló
tájékoztatót. Ezeket a dokumentumo-
kat a képvisel´́o-testület nevében a pol-
gármester elfogadta.
Tánczos Miklós már közel egy eszten-
deje tölti be a Rétsági Rend´́orkapi-
tányság megbízott vezet´́oi tisztségét. A
végleges kinevezéséhez az érintett kép-
visel´́o-testületek hozzájárulása szüksé-
ges.  Dr. Somssich Gabriella Nógrád
megyei rend´́orf´́okapitány véleményével
egyetértve Tánczos Miklós rend´́orezre-
des, rend´́orségi f´́otanácsos kinevezését a
polgármester támogatta.
A keszegi Madách Imre iskola eddig
tagiskolaként a rétsági oktatási intéz-
ményhez tartozott. Most más anyain-
tézmény került kijelölésre, ezért kér-
ték a képvisel´́o-testület hozzájárulását
a tagintézmény kiválásának elfogadá-
sára. A polgármester az elfogadó hatá-
rozatot aláírta.
Rétság Város Önkormányzat pályázott
a Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program TOP-2.1.2-15-NG1
kódszámú, Zöld város kialakítása cí-
m´́u Felhívás keretében támogatott Vá-
rosi közterületek környezettudatos,
család- és klímabarát megújítása Rét-
ságon (Zöld város) projekt megvalósí-
tására. A kivitelezési pályázatok lezá-
rultak, a munka egy része el van vé-
gezve, más része (Piac kialakítása,

parkok létesítése) folyamatban van. A
határozatban részletesen elemzettek
szerint a megnyert 468 102 000 Ft pá-
lyázati összeghez a városnak még
bruttó 83.503.051 Ft forrást hozzá kel-
lett tenni. Ennek indokoltságát és az
önrész összegének elfogadását tartal-
mazza a határozat.
A „Bölcs´́ode létesítése Rétságon”
tárgyban már több közbeszerzési eljá-
rás indult, amelyet a jelent´́os túlárazás
miatt eredmménytelennek kellett nyil-
vánítani. A legutóbbi kivitelez´́oi pá-
lyázatot 13 kivitelezésre alkalmas cég-
nek küldték ki. (Jan.13.) A beérkezett
7 ajánlatot áttekintve – elektronikus
egyeztetés alapján többségi képvisel´́oi
véleménnyel – közbeszerzési eljárás a
Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alap-
ján eredménytelennek lett nyilvánítva.
A Kbt. 75. § (4) bekezdésében foglal-
tak szerint igazolható, hogy a város
rendelkezésére álló anyagi fedezet
összege nem elegend´́o a szerz´́odés
megkötéséhez az értékelés alapján
legkedvez´́obb ajánlatot tett ajánlatte-
v´́ovel sem.
El´́oz´́o években kialakított kedvez-
mény szerint az Önkormányzat a hul-
ladékszállítási díjat minden helyi la-
kostól átvállalta. Ennek a pénzügyi le-
bonyolítására minden esztend´́oben új
szerz´́odést kell kötni. Jelen határozat
szerint Rétság Város Önkormányzat a
2021. évi hulladékszállítás lakossági
közszolgáltatási díját átvállalja. Az
err´́ol szóló szerz´́odés aláírásra került.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2021. ÁPRILIS-MÁJUS
Mez´́ofi Zoltán polgármester minden hó-

nap második hétf´́ojén 13.00-17.00 órá-
ig. Áprilisban 12-én, májusban 10-én.

Jávorka János alpolgármester minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00.
Áprilisban 28-án, májusban 28-án.

Jámbor Lajos jegyz´́o: minden hétf´́on
14.00-17.00 óráig. Áprilisban 12., 19.,
26., májusban 3., 10., 17., 31.

Felhívjuk a figyelmet, hogy koronaví-
rus intézkedések esetén el´́ozetes telefo-
nos egyeztetés szükséges, illetve els´́osor-
ban telefonon, e-mailben keressék a hi-
vatal vezet´́oit.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat,
hogy a HANGADÓ következ´́o számá-
nak megjelenése 2021.  május elején vár-
ható.  Egyidej´́uleg az elektronikus válto-
zatok felkerülnek a honlapokra.

Vírusinformáció

Tisztelt Rétsági Polgárok!
Tájékoztatom Önöket a 104/2021.

(III. 5.) Korm. rendelet alábbi rendel-
kezésére:
2. § (2) A települések belterületén, az ut-

cán és a közterületen - az e rendelet
szerinti kivétellel - mindenki köteles
orvosi maszkot, munkavédelmi masz-
kot, illetve textil vagy más anyagból
készült maszkot (a továbbiakban
együtt: maszk) olyan módon viselni,
hogy az az orrot és a szájat folyamato-
san elfedje.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez
a) a hatodik életévét be nem töltött kisko-

rú, valamint
b) az értelmi vagy pszichoszociális fogya-

tékossággal, illetve az autizmus spekt-
rumzavarral él´́o személy.

Tánczos Miklós kapitány úr a mai napon je-
lezte, hogy a rend´́orjár´́orök tapasztalata alap-
ján többen nem hordanak, vagy nem szabá-
lyosan hordják a maszkot közterületen.

Felhívom figyelmüket, hogy a türel-
mi id´́o lejárt. A rend´́orjár´́or 50.000 Ft
helyszíni bírságot szabhat ki. Ez nem
hiányzik senkinek!

Kérem, hogy a büntetések elkerülése
és mások megfert´́oz´́odésének elkerülése
érdekében a kötelez´́o maszkviselési sza-
bályt betartani szíveskedjenek.

Vigyázzunk egymásra!
Rétság, 2021. március 16.

Mez´́ofi Zoltán polgármester

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 rendkívüli jogrend idején, a képvi-
sel´́o-testület nevében hozott polgármesteri
határozatok elérhet´́ok a www.retsag.hu
honlapon az Önkormányzat rovatban, a
polgármesteri döntések menüpont alatt.
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Helyi rendelet

Rétság Város Önkormányzat 
Polgármesterének 1/2021. (III.10.)

önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 

2021. évi költségvetésér´́ol
(kivonat)

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) be-
kezdés a) és f) pontjában meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az állam-
háztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-
vény 23. §-ában meghatározott feladatkö-
rében eljárva az önkormányzat 2021. évi
költségvetésér´́ol a következ´́o rendeletet
alkotja.

I. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Rétság Város Ön-

kormányzatára, annak bizottságaira, a
Polgármesteri Hivatalra és az önkor-
mányzat felügyelete alá tartozó intéz-
ményekre terjed ki.

2.§ 1.) A Képvisel´́o-testület az önállóan
m´́uköd´́o és gazdálkodó, valamint az
önállóan m´́uköd´́o költségvetési szer-
vek címrendjét a (2) bekezdés szerint
állapítja meg.

2.) Az Önkormányzat költségvetése képe-
zi az önálló címet.

a)  Az önkormányzati feladatok  az I. al-
címet,

b)  A Polgármesteri Hivatal II. alcímet,
c)  A Napközi Otthonos Óvoda III. alcí-

met,
d) A Városi M´́uvel´́odési Központ és

Könyvtár IV. alcímet,
e)  Család és Gyermekjóléti Központ az

V. alcímet alkotja.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§ A Képvisel´́o-testület Rétság Város

Önkormányzatának és az irányítása
alá   tartozó  költségvetési  szervek
bevételi és kiadási f´́oösszegét
2.104.561.045 Ft-ban állapítja meg.

4.§ (1) A Polgármester a 2.104.561.045 Ft
bevételi f´́oösszegb´́ol (forintban)

a) felhalmozás célú bevételt   8 247 900
b) m´́uködési célú bevételt   918 107 070
c) 2020. évi pénzmaradványt  1 148 206 075
d) Egyéb finansz. bevételt     30 000 000

állapítja meg
(2) A 2.104.561.045 Ft kiadási f´́oösszeg

megoszlását kiemelt el´́oirányzaton-
ként az alábbiak szerint állapítja meg:
(forintban)

Beruházás 545 052 710
Felújítás 27 223 199
Fejlesztési célú kiadás összesen 572 275 909
Személyi jelleg´́u juttatás 289 923 685

Munkaadót terhel´́o járulékok 45 492 116
Dologi kiadás 234 620 728
Támogatásérték´́u kiadás 1 820 000
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 15 850 000
Költségvetési szervek támogatása 288 038 651
Szociális ellátás 58 837 100
M´́uködési kiadás 934 582 280
Tartalék 434 410 192
Finanszírozási kiadások 163 292 664
Költségvetési kiadások összesen 2 104 561 045

állapítja meg.
3) Az önkormányzat intézményeinek lét-

szám keretét a 4. számú melléklet
részletezése szerint 69,25 átlaglét-
számban állapítja meg, melyb´́ol a köz-
hasznú és közcélú foglalkoztatottak
létszáma 15 f´́o.

4) Az önkormányzat (forintban)
a) m´́uködési egyenlegét -16 475 210
b) fejlesztési egyenlegét -564 028 009
c) finanszírozási egyenleg 1 014 913 411
d) tartalék összegét 434 410 192

állapítom meg.
(1) A Polgármester az önkormányzati fel-

adatok költségvetésének bevételi és
kiadási el´́oirányzatát az I./1-3. számú
melléklet részletezése alapján az aláb-
biak szerint állapítja meg (forintban)

Bevételi f´́oösszeg 1 812 634 496
El´́oz´́ob´́ol:

M´́uködési bevétel 59 379 212
Támogatásérték bev. 42 692 435
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0
Helyi adó 293 200 000
Átengedett adó 0
Központi támogatás 232 182 772
M´́uködési bevétel össz. 627 454 419
Fejlesztési célú bevétel 8 247 900
Finansz.bevétel 1 146 932 177
Egyéb finansz.m´́uveletek 30 000 000

Kiadási f´́oösszeg 1 812 634 496
El´́oz´́ob´́ol

Személyi jelleg´́u kiadás 88 111 150
Járulék 14 607 982
Dologi kiadás 176 834 736
Pénzbeni ellátás 58 837 100
Támogatásérték´́u kiadás 1 820 000
ÁHT-n k. pe. Átadás 15 850 000
Intézményfinanszírozás 288 038 651
Fejlesztési kiadás 570 832 021
Tartalék 434 410 192
Finanszírozási kiadás 163 292 664

(2) Az önkormányzati feladatok kormány-
zati funkciónkénti el´́oirányzatait a I/1-
3. és I/5-8. számú mellékletek részle-
tezése szerint jóváhagyja.

(3)  Létszámkeretét a I/4. számú melléklet
részletezése szerint 25,5 átlaglétszám-
ban állapítja meg, melyb´́ol a közhasz-
nú foglalkoztatottak létszáma 15 f´́o.

(...)
11.§ (2) A költségvetési évben keletkez´́o

bevételi többlet felhasználásáról a
Képvisel´́o-testület dönt.

(...)

III. A 2021. évi költségvetés végrehajtá-
sának szabályai
19.§ (1) A tervezett és tényleges bevéte-

lek, valamint a meghatározott felada-
tok változása alapján a Képvisel´́o -tes-
tület a költségvetést év közben módo-
sítja.

(2) A kiemelt el´́oirányzatok és címek kö-
zötti átcsoportosítási jog a Képvisel´́o-
testület hatáskörébe tartozik.

(...)
IV. Záró rendelkezések
25.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követ´́o

napon lép hatályba, de rendelkezéseit
2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Gyermekorvos tájékoztatója

Az ismételten kialakult járványügyi hely-
zetre való tekintettel 2021.03.01-t´́ol a
gyermekorvosi rendelésre bejárat  a vé-
d´́on´́oi tanácsadó fel´́ol!

Gyermekorvosi rendelésen való meg-
jelenés mindenképpen telefonos egyezte-
tést igényel, csak id´́opontra  lehet vizsgá-
latra jönni !

Rendelési id´́o:
Hétf´́o:  8-12-ig
Kedd: 10-12-ig
Szerda: 10-12-ig
Csütörtök:  8-12-ig
Péntek:  8-12-ig

Telefon: 35/350-188
Megértésüket, türelmüket, együttm´́u-

ködésüket köszönjük!

Tájékoztató

A Rétsági Járóbeteg-szakellátó 
közleménye

Covid rendkívüli vészhelyzet tájékoztató

Tisztelt Betegeink!
Fels´́obb utasításra a Covid járvány mi-

att intézményünk 2021. március 16-tól
bizonytalan ideig zárva tart, a szakorvo-
si rendelések, a labor vérvételi ellátás szü-
netel.

Az intézményünkben dolgozó házior-
vosok és orvosi ügyelet m´́uködésér´́ol kér-
jük érdekl´́odjenek az adott ellátónál.

Megértésüket köszönjük! További in-
formáció   http://retsagrendelo.hu/
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Zöld hírek

Tisztelt Rétsági Polgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2021.

április 08-tól a DTkH Duna-Tisza közi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
kéthetente ismét elszállítja a zöldhulla-
dékot.

A szolgáltató honlapján az alábbi tájé-
koztató található a zöldhulladék elszállítá-
sával kapcsolatban:

„A zöldhulladékot tavasztól ´́oszig, áp-
rilis 1. és november 30. között szállítjuk el
a lakóingatlanoktól, a gy´́ujtési naptárak-
ban megjelölt napokon.”

2021. március 18-án minden háztar-
tás kapott 2-2 db zöld szín´́u zsákot a
zöldhulladéknak.

2021. április 8-át követ´́oen - a min-
denkori begy´́ujtéssel egyidej´́uleg - a já-
rat max. 2 db zöld szín´́u, lebomló, emb-
lémás cserezsákot biztosít térítésmente-
sen azon ingatlanhasználóknak, akik
kihelyeznek zöldhulladékot.

További kék szín´́u, lebomló, emblé-
más zsákokat az ügyfélszolgálatokon, il-
letve a zsákértékesít´́o partnereknél lehet
beszerezni, átadás-átvételi jegyz´́okönyv
aláírása ellenében, az ingatlanhasználó
vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás
számlafizet´́oje nevére, mely utólag a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordi-
náló és Vagyonkezel´́o (NHKV) Zrt. által
kerül kiszámlázásra.

A kék zsákok átvételekor a helyszí-
nen nem kell kifizetni az átvett zsákok
árát. A zsákok ára - a korábbiakban meg-
határozott változatlan díjon - utólag, az
NHKV Zrt. által kiállított, postai úton
megküldött számlával kerül majd be-
szedésre, mivel a többlet-közszolgáltatás
díjának utólagos kiszámlázása és a díj be-
szedése az NHKV Zrt. jogszabályi hatás-
köre.

Fentiek alapján a kertgondozás során
levágott füvet és egyéb lágyszárú növé-
nyeket, illetve a lehullott faleveleket a
DTkH Nonprofit Kft. által térítésmente-
sen rendelkezésre bocsátott zöld szín´́u
zsákban, az ágnyesedéket pedig maxi-
mum 150 cm hosszú kötegekben össze-
kötve (a gallyak átmér´́oje maximum 6
cm) a zöld zsák mellé kell kihelyezni a
saját ingatlanunk elé, az úttól 1-2 méterre,
a szállítási napot megel´́oz´́o este vagy a
szállításra megjelölt nap reggel 6.00 óráig.

Szállítási alkalmanként, ingat-
lanonként, maximum 2 db ingyenes
zöld zsák, valamint további, korlátlan
mennyiség´́u kék szín´́u, DTkH emblé-
más zsák helyezhet´́o ki.

A többlethulladék elszállítására al-

kalmazott kék zsákok átvételével és
igénybevételével - a közszolgáltatási díj-
ban nem fedezett - közszolgáltatást vesz-
nek igénybe az ügyfelek.  A zsákok ára
magában foglalja a begy´́ujtés, szállítás
és kezelés díját, azaz a zsákok árának
megfizetésével az ügyfelek a többlet-
szolgáltatás díját is megfizetik.

A zöldhulladék gy´́ujtéséhez szükséges
zsákok átvételéhez az alábbi dokumentu-
mok szükségesek:

Lakossági ügyfelek esetében:
— csekkes fizetési mód esetén egy csekk-

szelvény bemutatása, amely önmagá-
ban is tartalmazza az azonosításhoz
szükséges vev´́oazonosítót az átadás-
átvételi nyomtatvány kitöltéséhez,

— nem csekkes fizetési mód esetén a
számla 3. oldala és az azon található
vev´́o- azonosító bemutatása, amely
igazolja a jogos igénybevételt és azo-
nosítja az utólagos számla kiállításá-
hoz szükséges paramétereket.

A korábban megvásárolt kommunális
és zöldhulladék gy´́ujtésére szolgáló zsá-
kok továbbra is elszállításra kerülnek.

Újdonság: 2021. április 8-tól három-
féle hulladékgy´́ujt´́o zsák lesz használat-
ban. Egyrészt a megszokott szelektív
hulladékos zsák, másrészt a zöld szín´́u
zsák a térítésmentesen elszállítandó
zöldhulladéknak (kéthetente maximum
2 db) továbbá a pénzért megvásárolha-
tó kék szín´́u zsák a többlethulladéknak.

A kék szín´́u többletzsákok megvásá-
rolhatók a Paletta Trade Kft-nél (Rét-
ság, Rákóczi út 29.)

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a
szolgáltató a megfelel´́oen el´́okészített,
összekötegelt zöldhulladékot térítés-
mentesen elszállítja.

Tájékoztatom Önöket, hogy Rétság
Város Önkormányzat Képvisel´́o-testü-
lete 2021. évben is átvállalta a lakossági
hulladékszállítás díját. Kiemelem, hogy
a hulladékszállítási díj tartalmazza mind a
zöldhulladék (maximum 2 zsák), mind pe-
dig a szelektív hulladék elszállításának dí-
ját is.

Ehhez képest szomorúan látom,
hogy több ingatlannál 2-3 méteres da-
rabokban, összekötegelés nélkül van ki-
rakva a zöldhulladék, rontva ezzel a vá-
rosképet.

A szolgáltató ezeket a hulladékhal-
mokat nem fogja elszállítani!

Csekély többletmunkával - méretre
vágással és összekötegeléssel - ezek a
hulladékhalmok térítésmentesen elszál-
líthatóvá válnának.

További tapasztalatom, hogy ahol
megjelenik egy szemétkupac, az hamaro-
san n´́oni fog.

A kertes ingatlanok lakóit kérem,
hogy a zöldhulladék-szállítást vegyék
igénybe a kerti nyesedék és lombhulla-
dék égetése helyett. Az égetés lehet´́osége
néhány héten belül országosan, egysé-
gesen tilos lesz.

Tájékoztatásul kigy´́ujtöttem a
2021.március - június havi hulladékszállí-
tási napokat:

március 25. csütörtök kommunális
április 1. csütörtök kommunális, szelektív
április 8. csütörtök kommunális, zöld
április 15. csütörtök kommunális, szelektív
április 22. csütörtök kommunális, zöld
április 29. csütörtök kommunális, szelektív
május 6. csütörtök kommunális, zöld
május 13. csütörtök kommunális, szelektív
május 20. csütörtök kommunális, zöld
május 27. csütörtök kommunális, szelektív
június 3. csütörtök kommunális, zöld
június 10. csütörtök kommunális, szelektív
június 17. csütörtök kommunális, zöld
június 24. csütörtök kommunális, szelektív

Házhoz men´́o lomtalanításra is lehet´́o-
ség lesz ebben az évben is. Ezzel kapcso-
latban az alábbi dátumokat érdemes meg-
jegyezni.
Lomtalanítási igények leadása: 2021.

május 3. - június 4.
Lomtalanítás várható id´́opontja:

2021. május 24. - július 3.
A lomtalanítással kapcsolatos részletes in-
formáció megtalálható https://www. zold-
hid.hu/kozszolgaltatas/lomtalanitas lin-
ken.

A házhoz men´́o lomtalanítás igényl´́o-
lapját a Hangadó újságban eljuttatjuk va-
lamennyi háztartásba.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a
„ZÖLD UDVAR”-ban (Kossuth utca vé-
gén) továbbra is elhelyezhet´́o háztartási
hulladék.

Részleteket a https://www.zoldhid.hu
/kozszolgaltatas/hulladekudvarok linken
lehet olvasni.

Rétság, 2021. március 18.
Mez´́ofi Zoltán
polgármester
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Búcsúzunk Bulejka Andrástól

Mély megdöbbenéssel fogadtuk a hírt,
hogy elhunyt Bulejka András. Hosszú
éveket dolgozott a Polgármesteri Hiva-
talban mint csoportvezet´́o, fontos pro-
jekteket készített el´́o. Kés´́obb több cik-
luson keresztül a Pénzügyi és Városüze-
meltetési Bizottság tagja, és felkészült
szekért´́oje volt. Az Ipari Park Kft. ügy-
vezet´́ojeként is a város és a termel´́o üze-
mek jó együttm´́uködéséért tevékenyke-
dett. 2002-ben Pro Urbe kitüntetésben
részesült.

Közismert személyisége volt Rétság kö-
zéletének, de mindig a háttérb´́ol segítette
szakértelmével a döntéshozókat. Soha nem
törekedett címekre, beosztások elérésére.

„Színvonalas szakmai munkájának,
rátermett egyéniségének igen jelent´́os sze-
repe volt abban a rétsági csodaként emle-
getett iparfejlesztésben, melynek során a
település további fejl´́odését meghatározó
beruházások valósultak és valósulnak
meg jelenleg is városunkban.”  (A Pro Ur-
be díjátadón elhangzott méltatásból.)

Kb. két évtizede a szennyvízcsatorna
beruházás igen jelent´́os feladatainál lebo-
nyolítóként tevékenykedett, elérve ezzel
nem csak a szakszer´́u kivitelezést, hanem
hogy a lakók panaszai, gondjai miel´́obb
kezelve legyenek.

Az utóbbi másfél évtized fejlesztései-
nek gördülékenyebb lebonyolításáért, a
tervek jobb kidolgozásáért sokat tett, mint

a PVB tagja és szakért´́oje. E tevékenysé-
gével sokat segített a Járóbeteg-szakellátó
Központ megvalósításától városközpont
rehabilitáció és a jelenleg is folyamatban
lév´́o Zöld város projekt elékészítésén, de
szinte minden esztend´́oben oroszlánrészt
vállalt a városkarbantartási feladatok
szakszer´́u összegy´́ujtésében és kivitele-
zésre, pályáztatásra alkalmas dokumentu-
mainak elkészítésében.

Emlékét meg´́orizzük. Nyugodjék bé-
kében!  

Közlemény 
a 2021/2022. tanévre történ´́o általános iskolai beiratkozásról

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetésér´́ol
és a veszélyhelyzeti intézkedések hatály-
balépésér´́ol szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendeletre, az általános iskolai beiratkozás
folyamata a 2021/2022. tanítási évre vo-
natkozóan az emberi er´́oforrások minisz-
tere 19/2021 (III. 10.) EMMI határozata
alapján történik.

A személyes beiratkozás id´́opontja: 
2021. április 15. 

(csütörtök) 8.00 órától 19 óráig 
2021. április 16. 

(péntek) 8.00 órától 19 óráig 
A veszélyhelyzetre való tekintettel a

beiratkozás 2021. április l-jét´́ol online
módon is lehetséges a KRÉTA rendszer
e-Ügyintézési felületén keresztül.
Amennyiben az elektronikus úton történ´́o
beiratkozás az érintett szül´́ok számára
nem megoldható, a köznevelési intézmé-
nyek lehet´́oséget biztosítanak a személyes

ügyintézésre is. A személyes megjelenés-
sel történ´́o beiratkozás esetén a járványü-
gyi helyzettel összefüggésben bevezetett
fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

A személyes ügyintézés lehet´́oségé-
r´́ol az érintett iskola ad tájékoztatást.

A beiratkozásról a Balassagyarmati
Tankerületi Központ részletes szül´́oi tájé-
koztatót tesz közzé a https://kk.gov.hu/hi-
rek-balassagyarmati   oldalon, illetve el-
érhet´́o lesz a fenntartásában müköd´́o álta-
lános iskolák honlapján is. 

A körzetes iskolák listáját a
https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/I
ndex   illetve a https://kk.gov.hu/tajekoz-
tato-az-altalanos-iskolai-felveteli-korzetek-
kijeloleserol-2021-2022-es-tanev oldalon
lehet megtekinteni.

Balassagyarmat, 2021. március 16.
Nagyné Barna Orsolya

tankerületi központ igazgató

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.)

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.

Hirdessen a Hangadóban!
Lakossági apróhirdetések közzététele
100 bet´́uig 300 Ft. Ugyanebben a díjban
szerepel, hogy a Hangadó digitális vál-
tozata megjelenik a városi honlapokon
is. További hirdetési lehet´́oséget kíná-
lunk a Rétsági Televízió napi 24 órás
képújság felületén is.
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Fejlesztések városunkban

Tisztelt Rétságiak!
Közösségi médiában rendszeresen

elhangzanak felvetések, amire legjobb
tudásom szerint igyekszem válaszolni.
Kaptam egy átfogó választ igényl´́o kér-
dést, amely véleményem szerint közér-
dek´́u, ezért itt is közzéteszem. Megjegy-
zem, hogy a Hangadó el´́oz´́o számaiban
Mez´́ofi Zoltán polgármester úr rendre
közzétett tájékoztatókat, amelyek az in-
terneten is elérhet´́ok.

A kérdés az volt, hogy „milyen önkor-
mányzati döntések születtek mostanában?
Beruházások, projektek státusza, stb.”

Folyamatban van a „Zöld város” pá-
lyázat kivitelezése, befejezési határid´́o
2021. november 30, ez a Covid-19 helyzet
miatt csúszhat. 

A napokban küldte meg a Közbeszer-
zési szakért´́o, a Közbeszerzési Bizottság-
nak a Bölcs´́odei pályázat megvalósításá-
ra beérkezett ajánlatok értékelését, ame-
lyet véleményezhetnek a képvisel´́ok és a

polgármester dönthet a bizottság javaslata
alapján, ezt követ´́oen lehet majd a nyer-
tessel megkötni a megállapodást és elkez-
d´́odhet a kivitelezés, véleményem szerint
április végén. 

Elkészült az önkormányzat 2020-ban
összegy´́ujtött éves karbantartási felada-
taira a m´́uszaki felmérés és költségbecs-
lési javaslat. A 2021. évi költségvetési
rendelet  elfogadásra került, azt figyelem-
be véve kell dönteni a karbantartási terv-
ben szerepl´́o feladatok végrehajtásáról, a
feladatok elfogadását követ´́oen le kell
folytatni a közbeszerzési eljárást, majd az
alapján a nyertes kivitelez´́ovel meg kell
kötni a szerz´́odést és kezd´́odhet a munka.
Megítélésem szerint valamikor a nyár ele-
jén. 

Elkészült az Orgona-köz területére
vonatkozó csapadékvíz elvezetési terv és
a hozzá tartozó m´́uszaki értékbecslés is.
Véleményem szerint ez is a közbeszerzés
hatálya alá esik, ezért nekem az lesz a

javaslatom, hogy a közbeszerzési javasla-
tot együtt bonyolítsuk le a karbantartási
feladatokkal. 

A karbantartási feladatokkal párhuza-
mosan kell kiviteleztetni a Kossuth utcá-
ban pályázaton nyert járda megvalósí-
tását, amelynek anyagköltségére nyert az
önkormányzat közel ötmillió forintot, az
elkészítés költsége saját forrás lesz, amely
kb. ugyancsak közel van az ötmillió fo-
rinthoz, hiszen az elszámolási határid´́o
2021. december. 

Szintén a karbantartási feladatokkal
párhuzamosan kell elkészíttetni a temet´́o-
ben az urnafal b´́ovítését, amelyre szintén
pályázaton nyert az önkormányzat közel
négymillió forint összeget. 

Több ingatlan értékesítésére érkeztek
ajánlatok a laktanya területére, illetve a
Sz´́ol´́o utcai telkekre vonatkozóan, ezek ér-
tékbecslése megtörtént, az eljárás folya-
matban van. 

Ma kaptam a jó hírt, hogy a Nógrád
Megyei Közútkezel´́o megküldte az önkor-
mányzatnak a buszmegálló tulajdon meg-
osztásával kapcsolatos döntését, ezzel
megkezd´́odhet a forgalomba helyezési el-
járás, a végét´́ol még messze vagyunk. 

Készül a terv az iskolában elkészíten-
d´́o étkezde megvalósítására is, de nem
szeretném elkiabálni, hiszen ennek a vár-
ható költségbecslése 100 millió forintos
nagyságrendet fog képviselni. 

Szó van arról, hogy a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Vagyonkezelési megálla-
podással szeretné hasznosítani a volt
pártbizottság, illetve középiskola épüle-
tét, ez csak egyeztetési szakaszban van.

Jelen id´́oszakban röviden összefoglalt
tájékoztatómat – ahogy id´́oszer´́u – to-
vábbra is kiegészítem a közösségi oldala-
kon és igény szerint ezen lap hasábjain is.

2021. március 18.
Tisztelettel:

Jávorka János alpolgármesterA Zöld város keretében megújult az iskolával szembeni „kisjátszótér”

Növények telepítése a Templomkerti parkban A Korányi utcai játszótér fejlesztése 
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Kutyaiskola Rétságon
Sok kutyabarát van Rétságon és ugyan-
csak népes tömeget számolnak akik tar-
tanak is négylábú, legh´́uségesebb bará-
tot, vagy barátokat a ház körül. A ku-
tyatartás a város egyes területein gya-
korta ütköz´́opont, bár ahogy a közössé-
gi oldalak megosztását látom, f´́oként a
kóbor jószágokkal van baj. A másik
probléma, hogy nincs kijelölt szabad te-
rület  a házi kedvencek sétáltatására,
futtatására.

Ha ezt a gondot nem is oldja meg a
napokban megnyitott kutyaiskola, de min-
denképp lehet´́oséget biztosít a szabad le-
veg´́on, természeti környezetben részt ven-
ni hasznos foglalkozásokon, nem melles-
leg tanítani a kutyusokat.

Akik ennek a létesítménynek a megal-
kotását, megnyitását elhatározták, már

legalább egy évtizede m´́uködtetnek sike-
res kutyaképz´́o központot Dunakeszin.
Rétságon a terület kiszemelése után a kép-
visel´́o-testülethez adtak be kérelmet, hi-
szen ez a terület az önkormányzat tulajdo-
na. Polgármesteri jogkörben február 1-én
született határozat. A megkötött szerz´́o-
désben olyan elem is van, amivel a város
támogatja a kezdeményezést, a létesítési
költségekre tekintettel 2021. évben nem
kell a megállípított bérleti díjat befizetni.

Ahogy az id´́ojárás lehet´́ové tette, elin-
dult a terület bekerítése és a szükséges
m´́utárgyak felépítése.

A március közepi hosszú hétvége
szombati napjára hirdettek egy bemutató
foglalkozást. Többekben felmerült a ví-
rusveszéllyel kapcsolatos szabályozás, de
a kutyával séta nem tilos, és amúgy is

Farsangi utcakiállítás
A Kerepl´́o Néptánc Egyesület által meg-
hirdetett pályázatra nagyon sok kreatív
látványos maszk érkezett. 

A m´́uvel´́odési központ a látványos
munkákból egy utcakiállítást rendezett,
melyet a Nagyparkoló fel´́oli kirakatban
mindenki megtekinthetett. A díjazottak el-
ismer´́o oklevelet kaptak és könyvjutalom-
ban részesültek: 1. díj Szaniszló Szabolcs
és Boda Eszter, 2. díj Hajzsel Noémi és
Hajzsel Antónia, 3. díj Józsa Otis és Józsa
Liliána, Sass Dorina, Varga Ajsa. Külön-
díj: Jakab Tamás. 

Mindenkinek gratulálunk. Reméljük
jöv´́ore még többen kedvet kapnak az al-
kotáshoz! 

Húsvétra készül´́odés
Ismét ünnepi díszbe öltözött a m´́uvel´́odési
központ és a könyvtár.  A  tavasz hangu-
latát idéz´́o virágok, a húsvéti tojások re-
méljük el´́ocsalogatják a napsütést, és ez a
kis színfolt városunk szívében a hétközna-

pok apró örömét hozza el mindenkinek. 
Húsvét az újjászületés, feltámadás ün-

nepe. A testi-lelki megújulás, a természet
ébredése legyen mindannyiunk boldog-
sága!

sporttevékenységnek min´́osül. Így hát
egymást követ´́o csoportokban a nap folya-
mán cserél´́odve b´́oven jöttek az érdekl´́o-
d´́ok. Barátkoztak emberek a helyszínnel,
kutyák a kutyákkal, és néhány oktatáskez-
dési módszer is bemutatásra került. Végig
maszkviseléssel, és a távolságok betartá-
sával, de ez nem zavart senkit. Igazán
nagy érdekl´́odést lehetett ezen a bemutat-
kozó napon tapasztalni. 

Aki megkedveli a lehet´́oséget, és szí-
vesen képezné is kutyáját akár ügyes ját-
szótársnak, akár egyéb feladatokra, keres-
se az iskola m´́uködtet´́oit, a Rétság Kutya-
iskola facebook oldalon. 

Aki még nem tudja hol találja, hát ide
is leírjuk. A 400-ason túl az út és a futó-
pálya között található. A Radnóti utca
folytatásában elhaladva a tanuszoda és az
Árpád Egylet l´́otere mellett majdnem a
repül´́osök hangárjáig lehet gurulni. No ott
a reptéri rész el´́ott megtalálható az iskola.
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Hagyományok

Farsangi fánksütés
Napjainkban egyre kevesebbet hallani

a népszokásokról, hagyományokról. Ha
kicsit jobban utána nézünk, akkor kiderül,
hogy bár nem a mindennapjaink része a
hagyomány´́orzés, hagyományápolás,
mégis jelen van az életünkben valamilyen
formában. A farsangi id´́oszakban több
családnál kerül az asztalra a farsangi fánk.
A fánksütés eredetét egyesek egy bécsi
pékasszonyhoz kötik, mások Olaszor-
szágból származtatják. Amit mi biztosan
tudunk, hogy a magyar nyelvterületen,
szinte kivétel nélkül mindenhol fellelhet´́o
ez a szokás, és a farsangi id´́oszakban asz-
talra kerülnek a finom fánkok. „Ahány
ház, annyi szokás” – mondják, és valóban
mindenki a saját szájíze szerint, vagy épp
az édesanyától, nagymamától tanult re-
cept alapján készíti ezeket a finomságo-
kat. Elnevezésekben is b´́ovelkedünk, hisz
vidékenként máshogyan nevezzük: fánk,
lapótya, pampuska, pánkó, siska stb. Le-
gyen a neve bármi, mindenki szereti. Pu-
tyer Gyuláné Györgyi, Rétságon lakik, az
´́Oszirózsa Tánccsoport tagja, aki fogadott
minket, és finom farsangi fánkot készített
nekünk. Sütés közben egy jó hangulatú
beszélgetésnek lehettünk részesei, és min-
dent megtudhattunk arról, hogyan készít-
sünk finom farsangi fánkot.  Az err´́ol ké-
szült videó megnézhet´́o a Rétsági Televí-
zió youtube csatornáján a februári Kult-
Szoba cím´́u m´́usorban.

Húsvéti tojásfestés
A tojást a termékenység szimbóluma-

ként tartják számon, a húsvéti ünnepkörben
a feltámadás jelképe. A pirosra festett tojás-
ról több hiedelem is szól: Egyik monda sze-
rint egy asszony épp a színben szedte a to-
jásokat, amikor Jézus föltámadásának hírét
meghallotta. A köt´́ojébe rakott tojással sie-
tett a szomszédba, ahol a hírt kételkedve
fogadták: „Úgy támadt ´́o fel, ahogy piros a
tojás a köt´́odben!” A hírhozó asszony a kö-
t´́ojébe nézett, és csodálkozva látta, hogy
minden tojás megpirosodott. Másik monda
szerint mikor Jézust keresztre feszítették,
odament egy asszony, aki kosarában tojást
vitt. Letette és elkezdett imádkozni. Egyszer
csak egy csöpp vér csöppent az egyik tojásra
és megpirosodott t´́ole.

A hagyományos tojásfestés többféle tech-
nikával valósulhat meg: berzselés, karcolás,
festés, írás, stb. Dobson Zsófia a rétsági Zú-
gófa néptáncegyüttes tagja, akinek nemcsak
a néptánc, hanem a szokások, hagyományok
is nagyban meghatározzák mindennapjait.
Hogy tudását népi kultúra terén gyarapítani
tudja, Budapesten a Hagyományok Házában
népi játszóházvezet´́oi és népi kismesterségek
tanfolyamon vett részt. Legnagyobb élmé-
nye, hogy olyan mesterekt´́ol tanulhatott, mint
Székely Éva, aki Kulturális Minisztérium
„népm´́uvelésért” díj, Magániskolák Egyesü-
lete „Várhegyi György” díj, Kövessi Erzsébet
díj, Életfa díj mellett a Hagyományok Háza
Legjobb Oktatója díjjal is rendelkezett, és aki

szakmailag és emberileg egy életre szóló
tudást adott. Zsófia otthonában fogadott,
ahol sok mindent  megtudhattunk a ha-
gyományos tojásfestésr´́ol, a természetes
anyagok felhasználásáról, motívumokról.
Megtudtuk hogyan berzseljük, írjuk, kar-
coljuk a húsvéti tojásokat, milyen növé-
nyekb´́ol, zöldségekb´́ol készíthetünk szí-
nez´́ot, mit jelentenek az egyes motívu-
mok. Az err´́ol készült videó megtekinthe-
t´́o a Rétsági Televízió március 25. Kult-
Szoba cím´́u m´́usorában.  

Az elmúlt 16 évben, a helyi néptáncosok
hagyományt teremtettek. A Kerepl´́os ren-
dezvények széles körben népszer´́usítették a
hagyományápolást, és hívták fel a figyelmet
a fontosságára. Az alábbi fotón látjuk, amint
a Zúgófás fiúk 2019-ben húsvéti locsolásra
indulnak. Sajnos még idén sem készülhet
újabb fotó, de bízzunk abban, hogy jöv´́ore
fogadhatjuk a locsolókat.

Simon Katalin
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Rétsági kalauz

Naponta 24 órában képújság, 
hirdetésekkel, aktuális információkkal. 

2021. áprilisi m´́usor

Április 8. csütörtök
18:00 Tanulószoba 02/16 - A kisgyer-

mekkor fejl´́odési szakaszai
18:07 A doktor 04/52 - Alsó végtagi vé-

nás keringési zavarok
18:14 A doktor 05/52 - Magas vérnyomás

gondozása
18:20 A doktor 06/52 - Gyermekkori ágy-

bavizelés
18:28 A magyar költészet napja 

2021 - versösszeállítás
Ismétlések: 

Április 9. 18:00 órától, 
Április 10. 10:00 és 16:00 órától és
Április 11. 10:00 órától

Április 29. csütörtök
18:00 Híradó - hírek, információk
18:10 Kultszoba - kulturális magazin
19:00 KonkRétság - közéleti magazin
Ismétlések: 

Április 30. 18:00 órától, 
Május 1. 10:00 és 16:00 órától és 
Május 2. 10:00 órától

A Hiradó régebbi adásai megtalálhatók a
www.youtube.com/rétsági televízió csatornáján.
Nézze a Rétsági Televízió adását az RKSZ
Digitális sávjában. Vételi paraméterek:
Frekvencia: 212,5 Mhz, Symbol rate: 5175
SR, Moduláció: 256 QAM 

Könyvajánló

Száraz Miklós György:
Fájó Trianom

A könyv szövegei
Trianonról szólnak,
a revízióról, a vesz-
teségr´́ol és a felel´́os-
ségr´́ol, az igazságta-
lanságról és az ön-
gyilkos ostobaság-
ról: Ady, Babits,
Füst Milán, Illyés,
József Attila, Juhász

Gyula, Karinthy, Kosztolányi, Márai, Né-
meth László, Szerb Antal vagy Weöres
Sándor kétségbeesett, hitetlenked´́o sorai
és dühös, vádló, önmarcangoló mondatai.

Jankovics Marcell:
Trianon

A Kárpátok koszo-
rúja a történelmi
hazát rajzolja körül.
Az átkosban egy té-
vés f´́onök arra kért,
hogy a Mondák a
magyar történelem-
b´́ol cím´́u rajzfilmje-
imben a középkori-
as térképeken vál-

toztassam meg a hegykoszorú alakját,
mert a csehszlovák és román elvtársak
meg fognak sért´́odni. Rajzoljam át a he-
gyeket? - kérdeztem. Makogta, hogy ak-
kor legalább sz´́ukebb plánokat használjak,
hogy ne vegyék észre... Mit is? Hogy hol
játszódott a magyar történelem? Hogy a
mi határaink természetes határokhoz iga-
zodtak? Maradt minden úgy a filmekben,
ahogy kell.

Jankovics Marcell

Összetartozunk - 
Magyarorsszág 2010-2020

A több mint húsz
szerz´́o által írt, öt-
száznál több színes
képpel és számtalan
grafikonnal illuszt-
rált hatalmas kötet
Magyarország 2010
és 2020 között vég-
bement fejl´́odésé-
nek tényeit és adata-

it ismerteti olvasmányos formában. A tíz
fejezetre osztott kötet áttekintést ad töb-
bek között az alkotmányozásról, a nagy-
világban betöltött szerepünkr´́ol, az állam-
szerkezet újjáépítésér´́ol, a nemzetegyesí-
tésr´́ol, a válságokról és azok megoldásá-
ról, a jöv´́o felé nyíló kapukról. A kötethez
Orbán Viktor miniszterelnök írt el´́oszót.

Programajánló
Március 12. péntek

a m´́uvel´́odési központ hirdet´́otábláján,
az 1848-49-es Szabadságharc h´́osei-
nek emléktáblái mellett
Fotókiállítás
a „Vésd föl ezt a nagy napot!” cím´́u
pályázatra érkezett felvételekb´́ol
Téma: piros-fehér-zöld. Pályázók: Dó-
sa Éva, Katona Pál, Kelemen Ágnes,
Majer Szilvia, Menczeleszné Mónika,
Pfaff László, Siki, Simon Katalin, Sza-
kál Kati, Sz´́oke Gerg´́o.

Március 22. hétf´́o
Online fotókiállítás
a „Vésd föl ezt a nagy napot!” cím´́u
kiállítás megtekinthet´́o a Városi M´́u-
vel´́odési Központ és Könyvtár faceb-
bok oldalán: www.facebook.com/Va-
rosiMuvelodesiKozpontesKonyvtar
Retsag/

Felhívás!

Tavaszi - húsvéti dekorációk

A Rétság Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár Online Fotó Album létrehozásá-
ra kéri fel a kedves érdekl´́od´́oket!

Várjuk saját készítés´́u dekorációk fo-
tóit, melyet egy albumba rendezve online
közzéteszünk.

Beküldési határid´́o: 2021. március 31.
E-mail cím: vmkk.foto@gmail.com
A résztvev´́ok között április 1-én face-

book oldalunkon él´́oben egy
húsvéti ajándékkosarat sor-
solunk ki. www.facebo-
ok.com/VarosiMuvelodesi
KozpontesKonyvtarRetsag/

Szép tavaszt, örömteli díszítgetést!

Április 27. kedd 14.30 órától
a m´́uvel´́odési központ el´́oadó termében
Véradás
A többszörös véradók mellett a szerve-
z´́ok tisztelettel várják els´́o véradók
részvételét is!
A véradásra személyi igazolványát,
lakcím- és TAJ-kártyáját kérjük hozza
magával.

Könyvtári hírek

Tisztelt Olvasók!
Könyvtárunkban - mint arról tájékoz-

tattuk Önöket - állományellen´́orzés folyik.
Jól haladunk, kb. 50.000 dokumentumból
már 35.000 könyv ellen´́orzése megtörtént.
A munkafolyamatban a könyvtárosok
mellett a m´́uvel´́odési központ munkatársai
is részt vállalnak.

A könyvkölcsönzést a szigorítások fel-
oldásáig szüneteltetni vagyunk kénytele-
nek. A könyvrendelés folyamatos, nyitás-
kor sok újdonsággal várjuk Önöket!
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Tojásfa
Díszítsünk együtt!

Kedves Rétságiak! A m´́uvel´́odési központ
el´́ott tojásfát díszítünk. Örömmel vesszük,
ha minél többen csatlakoznak akciónk-
hoz. Aki kedvet érez, hozza el otthon ké-
szített hímes tojását, és tegye fel a fára.
Díszítés közbeni fotókat várunk, hogy
meg tudjuk köszönni a részvételt:

vmkk.foto@gmail.com
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár

Rétság

A Rétság Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár a jelenlegi járványügyi korláto-
zások miatt a megemlékezésre és tisztele-
tadásra rendhagyó módon készült. A helyi
tévé erre az alkalomra összeállított ünnepi
m´́usorát a település több helyszínén vette
fel, kiegészítve archív felvételekkel a Ke-
repl´́o Néptánc Egyesület 2019-es m´́usorá-
ból. Közrem´́uköd´́ok: Kövi Flóra, Vi-
gyinszki Attila, Szájbely Zsolt.

Ünnepi emlékeink
Az intézmény bejáratánál kihelyezett hir-
det´́otáblákon március 12-t´́ol megtekinthe-
t´́o a „Vésd föl ezt a nagy napot” cím´́u, az
1848-49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére hirdetett fotópályázat legjobb
fotói, melyek: Majer Szilvia, Szakál Kati,

Dósa Éva, Simon Katalin, Menczeleszné
Mónika, Kelemen Ágnes, Pfaff László,
Siki, Sz´́oke Gerg´́o és Katona Pál munkáját
dicsérik. 

A téma a piros-fehér-zöld volt. Kö-
szönjük és gratulálunk az alkotóknak!

Képek az ünnepi TV m´́usorból

Válogatás a kiállítás képeib´́ol
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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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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

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:

2021. április 1., 15., 29 csütörtök
2021. május 12., 26. 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

Hulladékudvar

Rétságon kiegészített nyitvatartási nappal
üzemel a hulladékudvar. Hétf´́o - 10:00-
18:00, Kedd - 8:00-12:00.  Részletes  ismer-
tetés   a  www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/
hulladekudvarok.

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!

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.

A vírushelyzetre tekintettel a márci-
usi szürés elmarad. Legközelebb - a jár-
ványhelyzeti intézkedések alakulása sze-
rint április 30-án, vagy május 28-án  pén-
teki napon lehetséges sz´́urés 12.00-15.00-
ig. Id´́opontot szükséges egyeztetni a re-
cepción személyesen, vagy a 35-550-570
telefonon. Éljenek 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.

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: 06-35-350-019
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!

Kerti hulladék égetésér´́ol
Az tavasz folyamán jelentkezett kerti
munkákkal összefüggésben felhívjuk a
tisztelt ingatlantulajdonosok (használók)
figyelmét, hogy törvényi el´́oírása alap-
ján (44/2020 törvény) 2021. január 1-t´́ol
mindenféle szabadtéri égetés tilos. A
kormány a vírusveszély idejére feloldotta
ezt a szabályt, igy  a 19/2013. (XI.26.)
rendelet a közösségi együttélés alapvet´́o
szabályairól, valamint ezek elmulasztá-
sa, megszegése jogkövetkezményeir´́ol
szóló helyi rendeletben, a kerti hulladékok
égetésével kapcsolatos el´́oírások betartá-
sára érvényben marad a veszélyhelyzet
megszüntetéséig.

Az átmeneti id´́oszakban Rétságon ker-
ti hulladék, nyesedék (nem ünnepi) hétf´́oi
napokon égethet´́o 6.00 órától, 20.00 óráig.
Fontos betartani az égetéssel kapcsolatos
egyéb szabályokat is, valamint figyelem-
mel lenni a széljárásra és arra, hogy a kör-
nyez´́o ingatlanok tulajdonosainak ne
okozzanak indokolatlan kellemetlenséget.
Itt kiemelten meg kell er´́osíteni, hogy éget-
ni kizárólag kerti hulladékot, nyesedéket,
száraz avart szabad. Nem égethet´́ok egyéb
anyagok, háztartási hulladék, gumi, m´́u-
anyagok, festékek, veszélyes anyagok.

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

Zöld hulladék elszállítás

Tisztelt Rétsági Lakosok!
A Zöld Híd NKFT a zöldhulladék gy´́uj-
tését legközelebb 2021. áprilistól kezd´́o-
d´́oen indítja újra. Az elszállítás módja
változott. Részletes ismertetés az 6. olda-
lon.


