
   RÉTSÁG VÁROS LAPJA        2021.  JÚLIUS-AUGUSZTUS  

Tartalomból:
Városházi 
tudósítások

2-5. oldal

Helyi  rendelet
 tájékoztatók

6. oldal

Polgármesteri és
egyéb tájékoztatók

7-9. oldal

Tudósítások
rendezvényekr´́ol

10-13.   oldal

A medve nem játék
A m´́uvel´́odési központ bejáratánál embernyi táb-
la tudósít arról, hogy ismét egy Déryné program
keretében megvalósuló eseményre kerül sor. Már
nem el´́oször, és nem is utoljára.  Legutóbb a
János vitéz került színre. Augusztusban is lesz
nagytermi produkció. 31-én Szájon l´́ott tigris
címmel egy Rejt´́o estre gördül fel a függöny.

Bizony olykor-olykor a Börzsönyben  is
el´́ofordul medve. Már többször látták. Jó lesz
hát vigyázni! De most a színpadon nem ez a
konkrét medve volt a téma, hanem úgy általá-
ban a medvék. Mert hogy az ismert székely
mondás szerint “a sör nem ital, az asszony nem
ember, a medve pedig nem játék”. Hát ezt a
gondolatot sokféleképpen lehet ragozni, de az
biztos, hogy népünk ajkán sok-sok jól hangzó
bölcselet megfogalmazódik, még ha annak va-
lóságtartalma nem is minden részében fogad-
ható el. Különösen így van ez a székely nép
esetében. Én mindig azt gondoltam, hogy a
magyar humor - legalább is mennyiségben -

verhetetlen és tartalomban is b´́oven felette áll
minden más nyelv´́u nevettetésre szánt mondó-
kának. Azt is tudtuk, hogy ebb´́ol a magyar
nyelvi kincsb´́ol jó néhány szellemes mondás
székelyek ajkán született. De hogy ennyi, és
ilyen találó, hát azt nem gondoltuk volna.

Az est tulajdonképpen sziporkázóbbnál szi-
porkázóbb székely humorra és népi történetekre
épült, egymásba f´́uzve, olykor dallal, tánccal ki-
egészítve, egyes tájegységek viseletét is felmu-
tatva. Már az el´́oadás elején leny´́ugözött a m´́u-
sorközl´́o ízes tájszólása, ami persze kés´́obb is
része volt a történéseknek. A közönség értette és
szerette ezt a fajta tréfát. Az el´́oadás végén vas-
taps köszönte meg a fellép´́oknek, a Turay Ida
Színház társulatának ezt a valóban szórakoztató,
és roppant tanulságos programot.
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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. 

Májusban - el´́oz´́o lapzártát kö-
vet´́oen - 13 döntés született, június-
ban (15-ig) újabb 13. Minden eset-
ben a képvisel´́okkel elektronikus
úton egyeztetés volt, és a határoza-
tok meghozatala ezek figyelembe-
vételével történt.
Májusi határozatok

Korábban a polgármesteri hivatal fel-
hívást tett közzé, lakossági vélemé-
nyeket várva a “felel´́os állattartás” té-
makörben meghirdetett pályázat alap-
ján. A beérkezett véleményeket is figye-
lembe véve a polgármester döntött a pá-
lyázaton való indulásról, és a szükséges
dokumentumok benyújtásra kerültek.
Pozitív elbírálás esetén a megvalósítás
konkrét formáiról egy másik napirend-
ben a képvisel´́o-testület dönt.
A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár benyújtotta Szervezeti és
M´́uködési Szabályzatának új változa-
tát. Az átdolgozást több jogszabályi
változás is indokolta, például a közal-
kalmazotti jogviszony megsz´́unése, a
dolgozók átsorolása. A mellékletekkel
és függelékekkel ellátott dokumentu-
mot a polgármester jóváhagyta.
Az önkormányzat pályázatot nyújtott
be a Magyar Falu Program keretében
az Ady Endre utcai játszótér korszer´́u-
sítésére, kerítés elkészítésére.
Egy el´́oterjesztés az általános iskola el-
´́otti régebbi játszótéri elemek Hunyadi-
ligetbe való áttelepítését javasolta. Az
elektronikus véleménynyilvánításnál ezt
csak 2 f´́o támogatta. Így a régebbi ját-
szótéri berendezések a végleges hely
megtalálásáig raktárba kerültek.
A város önkormányzata nevében a
polgármester pályázatot írt ki a 2-es
számú háziorvosi körzet orvosi felada-
tainak ellátására. A pályázatra két je-
lentkezés érkezett, de nem feleltek
meg a pályázati kiírásnak, ezért hiány-

pótlást kért a hivatal. A hiánypótlások
nem érkeztek meg, így a pályázatot
érvénytelennek kellett nyilvánítani. A
2-es kör ellátására jelenleg a PraeMe-
dic Kft-nek van engedélye és szerz´́o-
dése a várossal, ´́ok helyettes orvos al-
kalmazásával látják el a feladatot.
Több közterületi fa kivágására érke-
zett kérelem a polgármesteri hivatal-
hoz. Szakért´́oi vélemény kérése után
szerz´́odés köttetett a megjelölt fák ki-
vágására Bakó Károly vállalkozóval,
összesen 717.000 Ft értékben.
A gyermeknap megrendezésének költ-

ségeihez kért engedélyt a Vá-
rosi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár. Az összeg a költség-
vetésben szerepel, de helyi
szabály alapján a szerz´́odéskö-
téshez képvisel´́o-testületi en-
gedély kell. A hozzájárulást a
polgármester megadta, össze-

sen 270.000 Ft értékben 
A laktanyai 356/49 és 356/50 ingat-
lanra korábban megrendelt értékbecs-
lést több képvisel´́o nem fogadta el,
ezért új értékbecslést kért. Ez alkalom-
mal Rátkai Béla értékbecsl´́ot´́ol. Az er-
r´́ol szóló megbízási szerz´́odést bruttó
203.200 Ft értékben a polgármester
aláírta.
A Kossuth utca 10 számú házra elké-
szült az értékbecslés, ennek alapján ér-
tékesítési meghirdetésre került 5,9
millió forint értékben. A határozat a
meghirdetésr´́ol szól.
Az ÉMÁSZ a közvilágítás üzemelteté-
sére és hiba javításra vonatkozóan új
konstrukciót dolgozott ki, “Csillagfény
üzemeltetési csomag” elnevezéssel. En-
nek szerz´́odését küldte meg aláírásra a
szolgáltató. Egyeztetéseket követ´́oen a
polgármester aláírta a megállapodást. A
módosítás lényege, hogy új lámpatestek
kerültek felszerelésre a jöv´́oben ez is a
számlázás alapját képezi, valamint a ta-
rifa kismértékben emelkedett.
A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár benyújtotta programtervét
több változatban a Szent István napi
ünnepségekre. A polgármester azt a
változatot fogadta el, amely szerint eb-
ben az esztend´́oben is kétnapos, nagy-
koncerteket is tartalmazó program van
el´́oirányozva. Felhatalmazta az intéz-
mény vezet´́ojét a szerz´́odések aláírásá-
ra. A döntés rögzíti a m´́usorok össze-
sített költségét is, ami bruttó 10,5 mil-
lió forintot tesz ki. (A részletes m´́usor
a programajánlóban a 10. oldalon.)

Júniusi határozatok
A Trianoni megemlékezéshez nyújtot-
ta be szerz´́odéstervezetét a Városi M´́u-
vel´́odési Központ és Könyvtár, amely-
ben a Vác Civitas Szimfonikus Zene-
kar Fúvós Kamaraegyüttese fellépését
tervezték. A szerz´́odés elfogadásra ke-
rült.
Határozat született a Pritamin Trend
Kft-vel a Zöld város program kereté-
ben megvalósuló Piac építésére kötött
szerz´́odés felmondásáról. A határozat
felkéri az önkormányzat ügyvédjét, és
szerz´́odés tervezeteket kér be a m´́usza-
ki ellen´́orzés, és a tervek aktualizálá-
sára a hátralév´́o munkák tekintetében,
valamint a közbeszerzési szakért´́ot az
új közbeszerzés lefolytatására. (Az
ügyr´́ol Jávorka János alpolgármester
ad tájékoztatást a 6. oldalon.)
Jámbor Lajos jegyz´́o benyújtotta az
2020. évi gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról készült beszámolót, ame-
lyet a határozatban elfogadta a polgár-
mester, egyben felkérte az el´́oterjesz-
t´́ot, hogy az illetékes megyei kor-
mányhivatalnak küldje meg.
Ebben az évben is volt lehet´́oség diák-
munka programot szervezni. Rétság
város pályázott a projektre. A diák-
munka 6 óra/nap munkaid´́o mellett a
bruttó bér 125.550 Ft/hó összeget tá-
mogatási forrásból lehet fizetni, az ön-
kormányzatot terhel´́o járulék 19.460
Ft/f´́o/hó összeget a 2021. évi költségve-
tés tartaléka terhére biztosítja a döntés.
A felhívások megjelentek, a munka a
jelentkez´́ok számától függ´́oen indul.
A következ´́o határozat szerint az ön-
kormányzat és intézményei dolgozói-
nál 10%-os béremelés lett meghatá-
rozva. Akik más rendelkezés kapcsán
már részesültek 2021. évben béreme-
lésben, az ´́o esetükben kiegészítésre
kerül sor, 10% mértékéig. Az érintett
intézmények: Polgármesteri Hivatal,
Önkormányzat, Család és Gyermek-
védelmi Központ, Városi M´́uvel´́odési
Központ és Könyvtár, Óvoda. Az in-
tézkedés összkiadása - járulékokkal
együtt - 2021-ben 18.016.839, amit a
költségvetés következ´́o módosításakor
kell átvezetni.
Korábbi döntés alapján értékbecslést
kért a város a laktanyában lév´́o két
épületre az OTP Jelzálogbank Zrt-t´́ol.
A hivatalos ármegállapítást több kép-
visel´́o soknak találta, olcsóbb áron kí-
vánják eladni az épületeket, ezért új
értékbecslést rendeltek meg. Az új do-
kumentum markánsan alacsonyabbra
értékelte az épületeket. A polgármester
szerint ekkora különbség nem elfo-
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gadható és nem kezelhet´́o, ezért igaz-
ságügyi szakért´́o bevonását döntötte
el, az értékek valódiságának vizsgála-
tára. A szakért´́o szerz´́odése a munka
elvégzésére aláírásra került 300.000 Ft
értékben. (A laktanya hasznosításáról
a Hangadó el´́oz´́o számának 4. oldalán
írt részletes tájékoztatást Jávorka Já-
nos alpolgármester.)
A KRESZ park területén elhelyezett
mobil WC szerz´́odése tartalmazza
2021. július 1-t´́ol október 31-ig történ´́o
üzemeltetést. A dokumentum aláírásra
került. A havi 24.500 Ft. +ÁFA költsé-
get a költségvetés tartaléka terhére kell
biztosítani.
Tulajdonosok díjmentes átadásra fel-
ajánlották a 358/12 helyrajzi számú,
6578 m2-es területet, hogy azt a város
a Magyar Falu program keretében
hasznosítsa. Az ingatlan közvetlenül a
volt laktanya szomszédságában talál-
ható, a Hunyadi sor és a Radnóti út
között. A döntés az átvételt nem támo-
gatta. A f´́obb indokok, hogy a terület
továbbra is a város területén marad, de
azzal terve nincs a településnek. Vi-
szont a rajta elhelyezett ideiglenes ga-
rázsok használóival konfliktus kelet-
kezne, és a rendszeres gondozás is
plusz feladatot jelentene.
A város értékbecslést követ´́oen az ér-
tékbecslésben meghatározott áron ér-
tékesítésre meghirdette a Sz´́ol´́o utcai
beépítetlen, közm´́u nélküli ingat-
lanokat (620/3, 620/4, 620/5, 620/6,
620/7, 620/8 Hrsz) A vev´́o DM Con-
cept 2020 Kft (Rétság Zrínyi u. 7) aki-
nek javára a szerz´́odést a polgármester
elfogadta. A vételár teljes összege
bruttó 26 797 000 Ft, mely összeget a
vev´́o a szerz´́odés szerint részben rész-
letekben fizet meg. Mindegyik telek-
rész tekintetében kikötésre került a be-
építési kötelezettség, illetve a vissza-
vásárlási jog.
A Magyar Falu program keretében
nyert támogatást a város, 2 feladat
megvalósítására. A Kossuth utcai jár-
daszakasz felújítására, és a temet´́oben
az urnafal b´́ovítésére. A megvalósítás-
hoz a határozatban megnevezett 3-3
vállalkozástól kell árajánlatot kérni.
Korábbi felvetéseket és egyeztetést
követ´́oen lehet´́oség van a laktanyai te-
lephely közterületi határának rendezé-
sére. (A terület jelent´́os része Rétság
tulajdonában, de Tolmács közigazga-
tási területén van, 02/4 Hrsz.) A rende-
zéshez a polgármester Dombai Gábor
földmér´́o mérnököt bízta meg a meg-
osztási vázrajz elkészítésére, 411.500 Ft
értékben. Az ajánlatot a polgármester el-

fogadta és a megállapodást aláírta.
A Rétság Nyárfa utca 6 sz. 2. em. un."
rend´́or szolgálati lakás" felújításával
kapcsolatban született döntés. Bérl´́oki-
jelölési joga van a Rend´́orségnek, és a
lakást igénybe kívánják venni. A hasz-
nálatba vételhez az ingatlant fel kell
újítani. Erre korábban árajánlatok ke-
rültek bekérésre. A beérkezett ajánla-
tok igen magas összegeket tartalmaz-
tak (5,9 és 6,6 millió Ft), ezért azt a
polgármester nem fogadta el. A munka
elvégzésére felkérte Jámbor Lajos
jegyz´́ot, hogy a Városgondokkal ké-
szíttessen felmérést a Városüzemelte-
tési csoport által elvégezhet´́o munkák-
ról. Rendelje el a Városüzemeltetési
csoport azonnali munkavégzését a
megjelölt folyamatokra és a csökken-
tett kivitelez´́oi feladatokra kérjen is-
mételt árajánlatot és szerz´́odés-terve-
zetet a már megszólított vállalkozá-
soktól. További intézkedés ezen fel-
adat elvégzése után következhet.
A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár nyújtotta be a közelmúltban
megtartott, illetve várható el´́oadásai-
nak szerz´́odéseit, melyeket a polgár-
mester jóváhagyott, és felhatalmazta az
intézmény vezet´́ojét azok aláírására.

Rendeletek
A Hangadó el´́oz´́o számának megjele-

nését követ´́oen 1 rendelet is született.
A 4/2021 számú helyi jogszabály a vá-
ros 2020. évi költségvetésének teljesí-
tésér´́ol készült beszámoló került elfo-
gadásra. A rendelet legfontosabb rész-
leteit a 6. oldalon tesszük közzé, illet-
ve megtalálható a retsag.hu honlapon.

Képvisel´́o-testületi ülés júliusban
A vonatkozó rendelkezés szerint a

rendkívüli jogrend önkormányzati dön-
tések meghozatala tekintetében június
15-ig tartott. Ezt követ´́oen rendes testü-
leti ülések tarthatók. Az els´́o tanácsko-
zásra ebben az évben július 8-án került
sor, amelyen 27 téma szerepelt napiren-
den. Az ülésen a polgármester mellett 5
képvisel´́o vett részt. A döntések többsé-
ge egyhangú szavazással született, az et-
t´́ol eltér´́oeket jelezzük.

A 2021. évi város-karbantartási tervet
Jávorka János alpolgármester dolgozta
ki és terjesztette el´́o. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság (PVB) ülé-
sén Varga Dávid Géza foglalta össze a
bizottsági vita lényegét. (A további na-
pirendeknél is.) Elhangzott, hogy ez a
2020. évi munkák folytatása. A terv
alapos, sok részletet, konkrét felméré-
seket tartalmaz, ami 16 pontban közel
320 millió forint becsült költséget je-
lent. A PVB tárgyalás és más egyezte-

tések alapján egyes feladatok kikerül-
tek, mások be lettek építve, így a ter-
vezett bekerülés mintegy 175 millió
forint. Felsorolásra került a végleges
akcióterületi terv, amely a következ´́o-
ket tartalmazza.

— Rózsavölgy út javítása, körforgalom
(autóforduló az utca cégén) kialakítá-
sa, szegélyezés,

— Mez´́o utca útpadka feltöltése, szegé-
lyezés, csapadékvíz elvezet´́o árok kar-
bantartása,

— Temet´́o útszélesítés, aszfaltréteg, kerí-
tés, csapadékvíz elvezetés,

— Hunyadi sor csapadékvíz elvezetés,
— Nyárfa utcai parkoló b´́ovítése, rézs´́u és

megsüllyedt rész javítása,
— A város teljes területén kátyúk felmé-

rése, javítása,
— Rákóczi út, József Attila utca keresz-

tez´́odés javítása,
— Napközi konyha udvarán parkolók ki-

alakítása.
Mez´́ofi Zoltán polgármester elmondta,
hogy a jelenlegi egy többéves tervnek
az ez évi része, de a folytatás több évre
meg van tervezve. Jávorka János al-
polgármester elmondta, hogy ameny-
nyiben a közbeszerzési eljárás ered-
ményes lesz, szeptember közepén el-
indulhatnak a munkálatok. Heged´́us
Ferenc javasolta, hogy legyen benne a
Mikszáth út és Takarék keresztez´́odé-
se, és a Radnóti utcától a Járóbeteg-
szakellátóig vezet´́o járda kialakítását.
A módosító indítványokból az els´́ot a
testület nem szavazta meg, hiszen a
6-os pont tartalmazza (város teljes te-
rületén kátyúk felmérése, javítása.) a
járda létesítés elfogadásra és beépítés-
re került. Az el´́oterjeszt´́o Jávorka Já-
nos kiemelte, hogy el´́ottünk áll a böl-
cs´́odeépítés, a piac fejlesztésének új
helyzete, (6. oldal) és egyéb más fel-
adatok, a pénzügyi helyzetre figye-
lemmel kell lenni. Hozzászólásban el-
hangzott, hogy sajnálatos tapasztalat a
közbeszerzések során magasabb kivi-
telezési összegek jelennek meg. Végül
a javaslat egyhangú elfogadásra ke-
rült, ami egyben tartalmazza a közbe-
szerzési szakért´́o és a m´́uszaki ellen´́or
felkérését is. (A szerkeszt´́o megjegy-
zése: Ez a program nem tartalmaz
olyan városfejlesztési munkákat, ami
más keretben kerül megvalósításra,
például a Temet´́o urnafal építése, a
Kossuth utcai járda felújítása, és a kö-
vetkez´́o napirend szerinti Orgona közi
feladatokat sem.)
Következ´́o napirend az Orgona köz ví-
zelvezetési tervének elfogadása,
ugyancsak Jávorka János el´́oterjeszté-
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sében. A tervet több módosításon ke-
resztül tökéletesítették, elkészült a
végleges kivitelezési dokumentum és
a becsült bekerülési érték. A munkák
tervez´́o által meghatározott ára 37,4 mil-
lió forint. A döntés egyhangúan született
meg, ezt követ´́oen lehet a közbeszerzést
elindítani. Költséghatékonysági céllal az
el´́oz´́o napirenddel egy közbeszerzés-
ben - de külön is pályázhatóan - kerül
meghirdetésre, felkért közbeszerzési
szakért´́o bevonásával.
Mint arról beszámoltunk a képvisel´́o-
testület bölcs´́ode építési tárgyában ko-
rábban lefolytatott 2 közbeszerzési el-
járást is érvénytelennek nyilvánított.
Új eljárás indult, amelyre 4 pályázó
jelentkezett. A közbeszerzési bizottság
jegyz´́okönyve alapján érvényes ár-
ajánlatot a Reba Hungaria Kft (1156
Budapest, Tóth István u 109) nyújtott
be, a pályázat eredményes, amelyet a
testület 5 igen szavazattal, 1 tartózko-
dással elfogadott. Több mint 200 mil-
liós építési beruházásról van szó. (A
berendezés és egyéb költségek ezen
felül jelentkeznek.) A döntés alapján
az ügy visszakerül a közbeszerzési
szakért´́ohöz, aki megteszi a szükséges
intézkedéseket és el´́okészíti a szerz´́o-
déskötést. A bizottsági összefoglaló-
ban is megfogalmazódott, hogy töb-
ben kifogásolták miért kell sok millió-
val többet fizetni az olcsóbb ajánlatte-
v´́o mellett, csupán azért, mert a pályá-
zata nem volt szabályos. Válaszokban
elhangzott, hogy lehet bírálni a közbe-
szerzési törvényt, de az abban foglal-
takat nem lehet figyelmen kívül hagy-
ni. Egy cég hiába ad olcsóbb ajánlatot,
ha el´́oírt dokumentumokat nem csatol,
nem fogadható el.
El´́oz´́o évben elkezd´́odött a 32 hektáros
terület el´́okészítése lakótelkek kialakí-
tása céljából. A munka következ´́o sza-
kaszára új meghívásos pályázat került
kiírásra, amelyb´́ol a legkedvez´́obb ár-
ajánlat került a testület elé döntésre,
mintegy bruttó 27,4 millió forintérték-
ben. A csatolt szerz´́odéstervezetben
azonban nem volt egyértelm´́u a terüle-
ten található igen nagy mennyiség´́u
építési törmelék, vasbeton elemek, au-
tóabroncsok, veszélyes- és kommuná-
lis hulladék kezelése. Elhangzott
olyan vélemény, hogy ezt külön kell
kezelni, és az önkormányzat területén
lerakókat kell létrehozni, ott össze-
gy´́ujteni és a sorsáról a kés´́obbiekben
lehet dönteni. A jegyz´́o felhívta a fi-
gyelmet, hogy egy önkormányzat saját
területén sem létesíthet ilyen illegális
hulladéklerakót, még átmenetileg sem.

Több hozzászóló ennek konkretizálá-
sát kérte és a szerz´́odésbe való beépí-
tését. Olyan vélemény is elhangzott,
hogy akkor a vállalkozó legalább két-
szer annyiért végezheti el a munkát.
Végül született egy módosító indít-
vány, mely szerint a legjobb ajánlatot
adó pályázóval a helyszínen fel kell
mérni ezen hulladékmennyiséget, és a
törvényesen el´́oírt helyre történ´́o szál-
lítást, dokumentummal igazolt befoga-
dást be kell építeni a szerz´́odésbe. Ezt
a javaslatot 5 igen szavazat mellett 1
tartózkodással fogadta el a testület. A
döntés alapján az egyeztetést követ´́oen
elkészül´́o új szerz´́odésr´́ol a testület egy
következ´́o ülésen dönt.
Az épül´́o bölcs´́odéhez m´́uszaki ellen´́or
biztosítása szükséges. Ezért az el´́oter-
jesztésben megnevezett cégekt´́ol, illet-
ve szakért´́okt´́ol kell árajánlatot és szer-
z´́odéstervezetet kérni. Ezt a testület el-
fogadta. A rövid vitában elhangzott,
hogy a megbízandó m´́uszaki ellen´́or-
nek e feladat végzésére jogosító doku-
mentummal rendelkeznie kell.
Egy megállapodás-tervezetet hagyott
jóvá a testület. Az épül´́o piac el´́otti
kisfeszültség´́u villanyoszlop áthelye-
zést követ´́oen a kivitelez´́o átadta az
üzemeltet´́o ÉMÁSZ-nak, és a szerz´́o-
dés 2 év jótállást is tartalmaz.
Az 1-es házorvosi körzetet m´́uködtet´́o
Rét Sors Bona Egészségügyi Bt. egy
május 17-i keltezés´́u levélben fel-
mondta a várossal kötött feladatellátá-
si szerz´́odést. A PVB összefoglalóban
elhangzott, hogy a beadványban nem
volt konkrétan megjelölve a felmon-
dás kezd´́o id´́opontja, mert a 6 hónap
felmondási id´́ot attól kell számítani. A
testület végül azt a dátumot fogadta el
kezd´́o id´́opontnak, ami a levél keltezé-
sén szerepel. Így a Bt-nek november
17-ig biztosítania kell az ellátást. Ez
elfogadásra került. Jelenleg Dr. Kram-
lik Annamária helyettesít augusztus
31-ig, az azt követ´́o id´́ore a Bt-nek kell
helyettes orvost biztosítania, majd a
november 17-et követ´́o id´́ore kereshet
az önkormányzat megoldást. Elhang-
zott, hogy ehhez többféle hatósági en-
gedélyt kell beszerezni.
A Marton Szakért´́o Bt. szerz´́odését
hagyta jóvá a testület. ´́Ok látják el a
városházán m´́uköd´́o lift karbantartá-
sát. A dokumentum kismérték´́u áreme-
lést tartalmaz.
Ocsovai Tamás kérelmet nyújtott be,
mely szerint megvásárolná a város tu-
lajdonában lév´́o 42.079 m2-es területet,
mely a valóságban a volt TDK területe
mögött helyezkedik el. Tartalék ipari te-

rület, de szántó besorolású. A vételi
szándékot bejelent´́o nem adott meg
felhasználási célt. A képvisel´́o-testület
úgy döntött, hogy a területet ki kell
vonni mez´́ogazdasági m´́uvelésb´́ol, azt
követ´́oen az OTP Jelzálogbanktól
megrendelt értékbecslés után dönt a
képvisel´́o-testület a terület értékesíté-
sér´́ol.
Az ügyek sürg´́ossége miatt a Vis major
munkacsoport hozott döntéseket, me-
lyeket utólag a testület meger´́osített.
Így a vállalkozói szerz´́odést a Kossuth
utcai járda építésére, valamint a temet´́oi
urnafal b´́ovítési munkáira. A döntésben
szerepelt sporttámogatási el´́oleg kére-
lem - RVSE részére 250.000 Ft a Mili-
tari tábor költségeihez 100.000 Ft.
A Család és Gyermekvédelmi Köz-
pont egy munkatársa tartós fizetés nél-
küli szabadságot vett igénybe. A mun-
kakör feladatát az intézményvezet´́o
bels´́o helyettesítéssel kívánja megol-
dani, amit a testület elfogadott, és egy
évre engedélyezte havi 74.362 Ft he-
lyettesítési díj kifizetését.
A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár nyújtott be szerz´́odéskötési
igényeket az augusztus 20-21-i ren-
dezvényhez. Korábban már polgár-
mesteri jogkörben is született döntés
került most kiegészítésre, amit a testü-
let elfogadott. (A részletes m´́usor az
14. oldalon a programajánlóban.)
Ugyancsak a VMKK fordult pótel´́o-
irányzat biztosításáért az önkormány-
zathoz. A Szent István napi események
reprezentációs költségéhez 200.000 Ft
megszavazásra került.
Napirenden szerepelt a sport és civil
szervezetek támogatási pályázata.
Minden évben ezen a lehet´́oségen ke-
resztül igényelhettek támogatást a vá-
ros életében meghatározó szervezetek.
Tekintve, hogy az els´́o félév már eltelt,
a képvisel´́o-testület úgy döntött, hogy
ebben az évben pályázat helyett egy-
szer´́usített igénybejelentés alapján biz-
tosítják az el´́oz´́o évi - akkor is a koráb-
bihoz képest 50%-os - támogatást.
Az Extrém Légisport Egyesület kért
támogatást augusztus 21-i rendezvé-
nyének egyes programjaihoz. A testü-
let úgy döntött, hogy a kért két prog-
ramelemb´́ol az egyik eseményhez
nyújt támogatást, 168.166 Ft értékben,
amelyr´́ol szóló szerz´́odés aláírására
felhatalmazták a polgármestert.
Közterület-használati kérelmeket fo-
gadott el a testület. 3 igény érkezett.
Az RRT SE augusztus 14-én a Nagy-
parkoló téren, a Kerepl´́o Néptánc
Egyesület július 2-án és augusztus 4-

    2021. JÚLIUS-AUGUSZTUS     HANGADÓ    

    4   



én a KRESZ parkban kapott engedélyt
rendezvény tartására. Kalthammer
Dóra jógaoktató részére szabadtéri jó-
ga oktatás tartására a KRESZ park
melletti kisfocipályát, vagy választása
szerint a Hunyadi ligetet ajánlották fel.
Középiskolás fiataloknak az érettségi
bizonyítvány megszerzéséhez 50 óra
közösségi munkát is teljesíteniük kell.
Erre kért lehet´́oséget a Bernáth Kál-
mán Református Gimnázium Kereske-
delmi és Vendéglátó Technikum és
Szakképz´́o iskola. A testület támogatta
a kérelmet, és felhatalmazta a jegyz´́ot
a megállapodás aláírására.
Az óvoda benyújtotta a 2020-2021 ne-
velési évr´́ol készült beszámolóját, me-
lyet a testület elfogadott.
A 2020. évre vonatkozó éves bels´́o el-
len´́orzési beszámoló került következ´́o-
ként a testület elé, melyet elfogadtak.
A Család és Gyermekvédelmi Köz-
pont is beterjesztette 2020. évi munká-
ról szóló beszámolóját, amely elfoga-
dásra került.
Jámbor Lajos jegyz´́o készített beszá-
molót és Polgármesteri Hivatal 2020.
évi munkájáról, melyet a testület elfo-
gadott.
Újabb beszámoló is a testület elé került
a közérdek´́u adatok közzétételének és
megjelenítésének tapasztalatairól, me-
lyet a döntéshozók elfogadtak.
A Városüzemeltetési csoport beszá-
molóját már nagyobb vita követte,
mint a korábbiakat. A PVB összefog-
lalóban elhangzott, hogy miképpen
került sor az idei és el´́oz´́o évi csoport-
vezet´́oi szabadság kiadására, illetve a
ki nem adott felhalmozódott szabad-
ságnapokról és csúsztatásokról. A
megfogalmazott vélemények szerint a
leírtak nem mindenben fedik a valósá-
got. A PVB elnök kért egy leltárt az
eszköz és gépparkról, a m´́uködés ké-
s´́obbi rendszerének kidolgozásához.
Tekintettel arra, hogy az el´́oterjesztés
határozati javaslatot nem tartalmazott,
a képvisel´́o-testület azt 4 igen, 1 nem
és 1 tartózkodás mellett tudomásul
vette.
A követelések állományáról rend-
szeresen kér tájékoztatást a testület.
Ebben részletes kimutatással szere-
pelt, hogy a hátralékok összege min-
den adónemben csökkent. A határozat
szerint a képvisel´́o-testület a tájékoz-
tatást elfogadta. A határozatban szere-
pel, hogy a további csökkenés érdeké-
ben valamennyi érintett´́ol továbbra is
aktív közrem´́uködést és számokban ki-
mutatható eredményt vár az önkor-
mányzat.

A jegyz´́o el´́oterjesztésében szerepelt
állásfoglalás a munkáltatók részére,
melyben a SARS-CoV-2 koronavírus
világjárvány következményeinek el-
hárításában részt vev´́ok kedvezmé-
nyeir´́ol szólt. A határozat megállapítja,
hogy a védekezésben Mez´́ofi Zoltán
polgármester, a Rétsági Polgármesteri
Hivatal, a Városüzemeltetési csoport
és a Napköziotthonos Óvoda dolgozói
vettek részt. Ezen dolgozók jogosultak
a kormányrendeletben meghatározott
kedvezmények igénybevételére. A ha-
tározat elfogadásra került.
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottságá-
hoz 2 kérelem érkezett támogatás
igénylésére. Városunk két nyugdíjas
klubja kért támogatást kirándulási
programjaik támogatásához. Noha a
programok költségvetése jelent´́os ösz-
szeget tesz ki, a testület a maximálisan
adható 150,000 Ft támogatásban ré-
szesítette mind a Hunyadi János Nyu-
gállományúak Klubját, mind a Városi
Nyugdíjas Klub közösségét.
Az el´́oz´́o id´́oszak döntéseit, és azok
végrehajtását részletesen tartalmazó
dokumentumot nyújtott be a polgár-
mester, benne azon döntések felsoro-
lása is szerepel, amelyek a rendkívüli
jogrend ideje alatt polgármesteri jog-
körben születtek. A testület az el´́oter-
jesztést tudomásul vette.
Egyebek témakörben több a nyilvá-
nosság számára fontos hozzászólás is
elhangzott. Jávorka János tájékoztatást
adott, hogy a benzinkút közelében ki-
döntött villanyoszloppal kapcsolatban
a rend´́orségen feljelentést tett. Dr.
Szájbely Ern´́o tette szóvá, hogy a 2-es
számú f´́oútvonal egyes szakaszai gya-
lázatos állapotban vannak. A vasúti át-
járó, a posta el´́otti útszakasz, de a volt
egyészségügyi központ el´́ott forga-
lomlassító sziget mellett is hatalmas
kátyú miatt állandó zajt, remegést
idéznek el´́o az áthaladó autók, f´́oleg a
kamionok. Ez egy fizet´́o útvonal a te-
herautók számára, az államnak jelen-
t´́os bevételt termel. Több más helyen
is vannak gondok. Felháborító, hogy a
közút kezel´́oje ennyire elhanyagolja a
f´́oút karbantartását. Ez ügyben ´́o is írt
levelet a közút kezel´́ojének, a válasz
az volt, hogy a közútkezel´́ok folyama-
tosan végzik a kátyúk eltávolítását. Az
állampolgárok közül kevesen tudják,
hogy az önkormányzat nem javíthatja
ezt az utat. Csak azt teheti, hogy a
városvezetés sürgeti az illetékeseket.
Javasolták megkeresni az ország-
gy´́ulési képvisel´́ot, támogató közre-
m´́uködés érdekében. A vasúti átjáró

ügyében a közútkezel´́o és a MÁV egy-
másra mutogat. Ebben az ügyben Já-
vorka János alpolgármester is írt leve-
leket, fotókkal bemutatva a hibákat.
Varga Dávid Géza a laktanya egyes
területeinek jogtalan használatát tette
szóvá. A bérbe adott területen is ide-
gen autónyomok láthatóak rend-
szeresen, de a kár mellett a balesetve-
szély is fennáll. A laktanyában a gye-
rekek is rendszeresen dzsemboriznak,
valamiféle szabadid´́o parknak tekintik
egyesek. Erre a szül´́ok figyelmét is fel
kellene hívni és szigorúbb intézkedé-
sek bevezetése is indokolt. A tapasz-
talatokat Jávorka János is alátámaszt-
ja, és a sorompó lezárásának lehetet-
lenségér´́ol is szólt. További hozzászó-
lás nem lévén a polgármester az ülést
bezárta.

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. A képvisel´́o-testület
nyílt üléseinek jegyz´́okönyvei, illetve a
zárt ülések határozatai az ülést követ´́o
15 napon belül elérhet´́ok a www.ret-
sag.hu weblapon, az Önkormányzat fe-
jezetben.

A rendkívüli jogrend idején, a képvise-
l´́o-testület nevében hozott polgármesteri ha-
tározatok elérhet´́ok a www.retsag.hu honla-
pon az Önkormányzat rovat-
ban, a polgármesteri dönté-
sek menüpont alatt.

A július 8-i tanácskozás
videója a következ´́o címen
elérhet´́o: https://www.youtube.com/
watch?v=nfCoVWE3bcU

Tisztségvisel´́ok fogadó órái
2021. JÚLIUS-AUGUSZTUS

Mez´́ofi Zoltán polgármester minden hó-
nap második hétf´́ojén 13.00-17.00 óráig.
Júliusban 12-én, augusztusban 8-án.

Jávorka János alpolgármester minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00.
Júliusban 28-án., augusztusban 25-én

Jámbor Lajos jegyz´́o: minden hétf´́on
14.00-17.00 óráig. Júliusban 5., 12., 19.,
26. augusztusban 2., 8., 16., 23., 30.

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

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel´́o-testületének

4/2021. (V.31.) rendelete 
A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról 

(Kivonat)

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 89. § (1)-(2) bekezdé-
se alapján a 2020. évi költségvetési zár-
számadásról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ (1) A képvisel´́o-testület a 2020. évi
költségvetés végrehajtását önkor-
mányzati szinten 2.231.286.996 Ft be-
vételi f´́oösszeggel, 1.035.133.457 Ft
kiadási f´́oösszeggel, 1.210.444.736 Ft
pénzmaradvánnyal, az átfutó tételek
nettó összege -62.333.401 Ft, és
1.148.111.335 Ft  számlamaradvány-
nyal - melyb´́ol 448.184.917 Ft kötele-
zettségvállalással terhelt -
698.652.520 Ft szabad rendelkezés´́u
maradvánnyal jóváhagyja. 

2.§ A 2020. évi költségvetési bevételek
teljesítésnek 

a) forrásonkénti és költségvetési szervenkénti
megoszlását a [...] mellékletek részletezé-
sének megfelel´́oen jóváhagyja.

3.§ A 2020. évi költségvetési kiadások tel-
jesítésének  mellékletek  [...] részlete-
zésének megfelel´́oen jóváhagyja.

4.§ (1) A költségvetési kiadások
1.035.133.457 Ft-os f´́oösszegéb´́ol:
(Ft-ban)
M´́uködési célú kiadás: 

a) Személyi jelleg´́u juttatás 270.471.381
b) Munkaadót terhel´́o járulék 42.656.031
c) Dologi és egyéb kiadás 208.671.930
d) Szociálpolitikai juttatás 30.657.228
e) ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások

1.732.340
ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadások
12.969.214

Intézményfinanszírozás 261.433.988
M´́uködési jelleg´́u kiadás összesen

828.592.112
Fejlesztési célú kiadás

a) Intézmények felhalmozási kiadása
148.878.187

b) Felújítási kiadás 39.345.718
c) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0
- Fejlesztési célú kiadás összesen

188.223.905
- d) Pénzügyi m´́uveletek 18.317.440
  [...] 
5. § Az önkormányzat intézményekkel

összevont mérleg szerinti vagyonának
3.961.671.823 Ft -os nettó értékét a 9.
számú melléklet, valamint a vagyon-

leltárt a 12. számú melléklet szerinti
részletezéssel elfogadja.

6.§ Az önkormányzat intézményekkel
összevont 2020. évi  [...] mérlegét a
melléklet szerint jóváhagyja.

7.§ A 2020. évi pénzmaradvány elszámo-
lást a kötelezettségvállalással terhelt
448.184.917 Ft-tal együtt,
1.210.444.736 Ft-tal [...] melléklet
szerint jóváhagyja. 

8.§ Az önkormányzat intézményekkel
összevont 2020. évi [...] mellékletek
szerint jóváhagyja.

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

10. § Rétság Város önkormányzati felada-
tainak 2020. évi bevételei és kiadásai
(Ft-ban)

Bevételi f´́oösszeg 1979 143 348
el´́oz´́ob´́ol
- m´́uködési bevétel 43143 475
Önkormányzati támogatás 0
- Átvett pénzeszközök 51971128
- Helyi adó 422904159
- Atengedett adó 0
- Központi támogatás 135 792 567
Visszatérülés 0
- Fejlesztésre átvett 51212
Fejlesztési bevétel 229 011728
Pénzügyi m´́uveletek 1097 080 079

Kiadás f´́oösszeg 770 783 510
El´́oz´́ob´́ol
- személyi jelleg´́u kiadásadás 82 668 846
- járulék 11 812 284
- dologi kiadás 163 803 535
- szociális ellátás 30 657 228
Tám. ért. kiadás 1 732 340
Pe. Átadás 12 969 214
lntézményfinanszírozás 261 433 988
fejlesztési kiadás 187 388 635
Pénzügyi m´́uveletek 18 317 440

[...]

Mez´́ofi Zoltán        Jámbor Lajos
 polgármester               jegyz´́o 

A rendelet kihirdetésének id´́opontja:
2021. május 31.

Háziorvosok rendelése
I-es körzet:

Rendel: Dr. Kramlik Annamária
Hétf´́o 8.00–12.00
Kedd 8.00–12.00
Szerda 8.00–12.00
Csütörtök 8.00–12.00
Péntek 8.00–12.00

Telefon: 35/350-686

II-es körzet
Rendel: Dr. Rádi László

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

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´́otlenít´́o használata

kötelez´́o!

Tájékoztató

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat,
hogy a HANGADÓ következ´́o számá-
nak megjelenése 2021. szeptember elején
várható.  Egyidej´́uleg az elektronikus
változatok felkerülnek a honlapokra.
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Polgármesteri lakossági tájékoztató 

Tisztelt Rétságiak!
A július 12-i napon két dolog zaklat-

ta fel Rétságot. 
Az egyik, hogy a

Zöld város program
keretében telepített
gyepes részeken nem
gyep, hanem parlag-
f´́u n´́o. A problémát
azonnal jeleztem a
vállalkozónak és
kértem a garanciás
munkák elvégzését. 

„Tisztelt Farkas Judit Asszony!
A mai napon többen er´́osen felhábo-

rodva kerestek meg és szembesítettek,
hogy az új akcióterületeken sz´́onyegszer´́u-
en n´́o a parlagf´́u. Az egyik terület ráadá-
sul játszótér!!!! Ezidáig belterületen ez a
növény nem volt fellelhet´́o. 

Soron kívül kérem, a garanciális mun-
kák elvégzését, a parlagf´́u végleges kiirtá-
sát, helyette gyep telepítését.

Mez´́ofi Zoltán  polgármester"
Kérésemre, kérdésemre a következ´́o
válasz érkezett:

„Tisztelt Polgármester Úr,
Hivatkozva délutáni telefonbeszlégeté-

sünkre, a következ´́ot javasolom az érintett
területeken.

Délután szemrevételeztük a területe-
ket,sajnos valóban megjelent a gyepben a
parlagf´́u. Ennek oka részben a széls´́oséges
id´́ojárás, hol özönvíz, hol aszály sújtja az
idei évet. A parlagf´́u, pionír fajként azon
fajok köze tartozik, akik szeretik ezeket a
szels´́oségeket, így kivédhetetlenül megje-
lenik, hiszen a biodiverzitásban ez a fel-
adata, ezt a szerepet osztották neki. Gyor-
san, agresszívan jelenjen meg! Így nem
csak gyógynövény, hanem gyom is! 

A f´́umagot tavasz végén tudtuk elvetni, ez
id´́ointervallum nem volt elég a teljes záródás-
ra. ´́Osszel a gyepet felülvetjük, teljes zaródá-
sa jöv´́ore várható, kedvez´́o viszonyok közt.

Amit most tehetünk: célzott gyomírtás,
majd felülvetés az ´́osszel.

Sajnos a probléma nem egyedi eset,
f´́umagszórásnál mindenképp megjelenik.
A rendszeres f´́unyírással azonban kordá-
ban tudjuk tartani a területeket.“

A másik, a 2-es út 
forgalmi helyzete

Rétságon ma a Posta el´́ott 2 db kátyú
lett kijavítva. Ennek köszönhet´́oen ma
Borsosberényig, vagy a másik irányból
Érsekvadkertig ért a kocsisor.

Érdekl´́odésemre, hogy mi lesz a többi
kátyúval a következ´́o választ kaptam: a
többi kátyú augusztusban lesz kijavít-
va. A vasúti átjárónál még tart az egyez-
tetés a Közútkezel´́o és a tulajdonos
(Magyar Államvasutak) között. Várha-
tóan ideiglenes javítás lesz az idén. 

Bevallom, ez a válasz ledöbbentett.
Igen sokan keresnek e-mailban, telefonon
a vasúti átjáró miatt. Volt olyan reklamáló
is, aki közvetlenül Balla Mihály ország-
gy´́ulési képvisel´́ot is megkereste. 

Többen felvetették már a polgári enge-
detlenség gondolatát., pl.: muskátli ülte-
tés, jelz´́olámpa folyamatos nyomkodása
stb. Idáig nem kívánok eljutni, szeretném,
ha az érintettek miel´́obb végleges megol-
dást találnának.

Felhívom az érintettek figyelmét,
hogy Rétság Város Önkormányzat Képvi-
sel´́o-testülete a vasúti átjáró ügyében nem
illetékes. Jávorka János, dr. Szájbely Ern´́o
képvisel´́ok  már  levélben keresték meg
az illetékeseket az úthibák kijavítása érde-
kében. Jómagam már a sajtónak is nyilat-
koztam.

https://www.nool.hu/kozelet/helyi-ko
zelet/rengeteg-az-uthiba-katyutenger-ne
heziti-a-retsagi-autosok-eletet-4110410/

Sajnos azt kell mondjam, többet nem
tehetünk. Engem is zavar a kátyúba
zöttyen´́o kamion hangja, az életveszélyes
vasúti átjáró. Bízom benne, hogy az ille-
tékesek nem várják meg, hogy tragédia
történjen. Végleges megoldás a 2-es szá-
mú f´́oút (autópálya) kerül´́o szakaszának
megépülése, mely jó ideig még csak terv.
A völgyhíd nem Szendehely és Katalin-
puszta között épül most sem. 

Rétság, 2021. 07. 12.
Mez´́ofi Zoltán
polgármester"

Képvisel´́o-testületi ülés

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkaterv szerinti követ-
kez´́o ülését Augusztus 31-én, kedd 16.00
órakor tartja.  Bizottsági ülés id´́opontja:
augusztus 24. kedd 16.00 óra) El´́oterjesz-
tések benyújtásának határideje: augusztus
13. péntek 12.00 óra.

Tervezett napirendek: 1) 2021. évi
költségvetés módosítása El´́oterjeszt´́o: Me-
z´́ofi Zoltán polgármester. 2) Beszámoló az
Önkormányzat 2021. évi költségvetés fél-
éves teljesítésér´́ol. El´́oterjeszt´́o: Mez´́ofi
Zoltán polgármester. 3) Beszámoló a bel-
s´́o ellen´́or 2021. I. félévi munkájáról. El´́o-
terjeszt´́o: Mez´́ofi Zoltán polgármester. 4)
Beszámoló a helyi adók és egyéb pénz-
ügyi követelések állományáról, behajtá-
suk helyzetér´́ol. El´́oterjeszt´́o: Mez´́ofi Zol-
tán polgármester. 5) Beszámoló a Napközi
Otthonos Óvoda m´́uködésér´́ol. El´́oterjesz-
t´́o: Vinczéné Szunyogh Judit óvodaveze-
t´́o. 6) Beszámoló a testület lejárt határide-
j´́u határozatainak végrehajtásáról és az át-
ruházott hatáskörben hozott döntésekr´́ol
valamint, a két testületi ülés közötti id´́o-
szakban az önkormányzat érdekében vég-
zett munkáról. El´́oterjeszt´́o: Mez´́ofi Zol-
tán polgármester. A teljes napirend elérhe-
t´́o lesz a www.retsag.hu honlapon az Ön-
kormányzat menüpont alatt.

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. (A jogszabály
megszeg´́oivel szemben 150.000 Ft-ig ter-
jed´́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.
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Tisztelt Olvasók!

Az elmúlt hetekben többen kérdezték
t´́olem, hogy mi van a “Zöld város - Piac-
téri” fejlesztési munkálatokkal?

A helyzet tényszer´́uen a következ´́o: A
“Zöld város” pályázat közbeszerzési eljá-
rás lefolytatását követ´́oen, a magasépítési
feladatokra egy nyertes pályázat érkezett.
Ennek következtében a Képvisel´́o-testület
megkötötte a kivitelezési megállapodást a
nyertes Pritamin Trend Kft-vel.

A Pritamin Trend Kft. a megállapodás
alapján megkezdte a munkálatokat. Az
építési feladatokat a megbízott m´́uszaki
ellen´́or folyamatosan felügyelte. Az el-
múlt év ´́oszét´́ol a Kft. ügyvezet´́oje több-
ször kért határid´́o hosszabbítást, különbö-
z´́o okokra hivatkozva, ilyen volt pl.
anyagbeszerzés, COVID betegség. A kért
határid´́o módosításból, a hiteles indokok
alapján az irányító hatóság hozzájárulásá-
val a Kft. két esetben határid´́o módosítást
kapott. Sajnos a kivitelezési munkálatok
nem úgy haladtak ahogyan kellett volna,
ezért többször volt egyeztetés a Pritamin
Trend Kft. ügyvezet´́ojével. Az ügyvezet´́o
mindig ígéretet tett a munkálatok felgyor-
sítására, esetenként finanszírozási problé-
mákra is hivatkozott. Odáig fajult a hely-
zet, hogy a Pritamin Trend Kft. részére

jelent´́os kötbér fizetési kötelezettség ke-
letkezett. Ezért az egyeztetések során az a
döntés született, hogy az önkormányzat
felmondta a Pritamin Trend Kft-vel kötött
kivitelezési megállapodást. Ezért állnak
jelenleg a munkálatok. 

A tervez´́o és a m´́uszaki ellen´́or az el-
múlt hetekben végrehajtotta az ún. “Álla-
pot felmérést”, melynek következtében
jegyz´́okönyvben kerül megállapításra az
eddig elvégzett munka és az eddig kifize-
tett összeg, ez alapján megállapításra ke-
rül az építmény százalékos készültségi fo-
ka. A maradék munkálatokra új közbe-
szerzési eljárást kell indítani, amelynek
eredményességét követ´́oen lehet befejezni

Felhívás
Tegyünk egészségünkért

Tisztelt Rétságon Lakó Polgárok!
Az egészséghez való alapjog és az

egészséges környezet biztosítása érde-
kében közös célunk, hogy a parlagf´́u el-
szaporodását és virágzását az allergén
pollentermelése miatt megakadályoz-
zuk. Ezen gyomnövény pollenje az arra
érzékeny egyéneknél súlyos allergiás
megbetegedést válthat ki, a mez´́ogazda-
ságban is jelent´́os károkat okoz, ezért a
növény irtása, a földterületek fert´́ozött-
ségének eredményes visszaszorítása
törvényileg el´́oírt feladat.

Az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletér´́ol 2008. évi XLVI. törvény 17. §
(4) bekezdése szerint a földhasználó kö-
teles az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagf´́u virágbimbójának
kialakulását megakadályozni, és ezt kö-
vet´́oen ezt az állapotot a vegetációs id´́o-
szak végéig folyamatosan fenntartani.

Parlagf´́u elleni védekezés részeként
ellen´́orzések tarthatók, amelyr´́ol az ingat-
lan használóját el´́ozetesen nem kell érte-
síteni. A parlagfüves területek ellen´́or-
zését a vegetációs id´́oszak befejezéséig
belterületen a helyi önkormányzat jegyz´́o-

je és a megyei Kormányhivatalok Nö-
vény- és Talajvédelmi Igazgatóságai (to-
vábbiakban: NTI) ellen´́orzik. A mulasz-
tókkal szemben bírság kiszabására kerül
sor. A növényvédelmi bírságot minden
esetben ki kell szabni, a hatóságnak e te-
kintetben nincs mérlegelési lehet´́osége.
Ez 15 000 Ft-tól akár 5 000 000 Ft-ig
terjedhet.

A leírtak alapján kérjük valamennyi
ingatlan használóját, illetve tulajdonosát,
hogy aki eddig nem tett eleget a törvényi
kötelezettségeinek, az a védekezési mun-
kálatokat önként, haladéktalanul végezze
el! Ezáltal Önök is hozzájárulnak a par-
lagf´́u elleni védekezési feladatok eredmé-
nyes elvégzéséhez, és a parlagf´́u által oko-
zott gazdasági és egészségügyi károk
csökkentéséhez.

Ezúton is kérem a lakosság együtt-
m´́uködését a jogszabályok betartását,
és f´́oként azt, hogy embertársaink
egészségére legyünk figyelemmel. Más
pollenszóró  gyomnövények irtását is
ki-ki végezze el saját ingatlanján, és az
el´́otte lév´́o közterületen.

Jámbor Lajos jegyz´́o

a “Piactér” kivitelezési munkálatait.
Az el´́ozetes számítások alapján, a Pri-

tamin Trend Kft. részére eddig kifizetett
összeg, arányban áll az elvégzett munká-
latokkal, így az önkormányzatnak további
kötelezettsége nem lesz a volt kivitelez´́o-
vel. A Pritamin Trend Kft. jelent´́os kötbér-
rel tartozik az önkormányzat részére, ez
az összeg is hivatalosan a felmérés tárgyát
képezi. Valószín´́usíthet´́o, hogy ennek a
behajtása bírósági úton fog megtörténni.

Ezen okok miatt valószín´́usíthet´́o,
hogy a maradék munkálatokra vonatkozó
költségek, részben a közbeszerzési eljá-
rás, valamint egyéb okok miatt, többe fog-
nak kerülni az elnyert pályázati összegt´́ol.

Tisztelettel:
Jávorka János

  alpolgármester

Kerti hulladék égetésér´́ol
A nyár folyamán jelentkezett kerti mun-
kákkal összefüggésben felhívjuk a tisztelt
ingatlantulajdonosok (használók) figyel-
mét, hogy törvényi el´́oírás alapján
(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´́oszak-
ban Rétságon kerti hulladék, nyesedék
(nem ünnepi) hétf´́oi napokon égethet´́o
6.00 órától, 20.00 óráig. Fontos betartani
az égetéssel kapcsolatos egyéb szabályokat
is. 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
fenti jogszabály értelmében kérjük, az ége-
tés helyett más alternatívát alkalmazi.

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

Városunkban és környékünkön 
lakóknak! 

A Rétsági Rend´́orkapitányság munka-
társai nevében tájékoztatom Önöket,
hogy Nógrád megyében - és sajnos vá-
rosunkban és környékén is - megjelen-
tek az „unokázós” csalók. 

Ezek az emberek jellemz´́oen id´́os em-
bertársainkat hívják fel azzal, hogy uno-
kájuk, vagy más hozzátartozójuk, fiuk, lá-
nyuk balesetet szenvedett. A balesetben
megsérült és az orvosi ellátásra pénz kell,
mert nem látják el, vagy azért kell pénz,
mert a másik fél sérült meg súlyosan, és
annak a kezelésére kell a pénz. De azért is
kérnek pénzt, hogy a rend´́orség ne tartóz-
tassa le az unokát, fiát, lányát, esetleg ká-
bítószerrel kapcsolatos b´́uncselekménybe
keveredett, és ügyvédi költséget kéne fe-
dezni az összegb´́ol. 

Az id´́os sértettet egészen addig szóval
tartják telefonon keresztül, amíg meg nem
érkezik valaki a pénzért, vagy ékszerért,
vagy bankkártyáért, de lehet, hogy mindet
kérik. Aki megérkezik, kiadhatja magát
ügyvédnek, rend´́ornek, orvosnak, ment´́o-
ápolónak, vagy nem mond semmit, csak
közli, hogy jött a pénzért. 

Kérem, vigyázzanak magukra, id´́os
hozzátartozóikra! Mindenkinek tudnia
kell azt, hogy Magyarországon senki, sem
a rend´́orség, sem a ment´́ok, sem a kórhá-
zak, sem a t´́uzoltók, katasztrófavéd´́ok,
nem kérnek azért pénzt, sem más értéket,
hogy segítséget nyújtsanak bajba jutott
embertársaiknak. Egyikünk sem kér pénzt
azért, hogy segítsünk! 

Kérem, akit felhívnak a csalók az min-
denképpen tegyen bejelentést a 112-es te-
lefonszámra. Hívja fel unokáját, fiát, lá-
nyát, vagy azt a hozzátartozóját, akinek a
nevében, telefonálnak, annak érdekében,
hogy megnyugodjon, illetve meggy´́oz´́od-
jön arról, hogy semmi probléma nem tör-
tént! Ne hallgasson a rosszindulatú elkö-
vet´́ore, aki arra biztatja, hogy a pénz elvi-
teléig ne tegye le a telefont és ne hívja fel
a bajba jutott rokonát! 

A rend´́orség korábbi felhívása az aláb-
bi linken érhet´́o el: http://www.poli-
ce.hu/hu/hirek-esinformaciok/bunmegel
ozes/idosek-biztonsaga/fokuszban-az-un
okazos-csalasok-igy-kerulje-el 

Tisztelettel: 
Tánczos Miklós r. ezredes

Rétsági Rend´́orkapitányság
Vezet´́oje

Ügyfélszolgálati iroda

Zöld Híd B.I.G.G Nonprofit Kft.
tájékoztatója

Társaságunk az alábbi helyeken is meg-
nyitja az ügyfélkapcsolati pontokat a szol-
gáltatási területen él´́o lakosok és közüle-
tek részére. 

 Rétság: minden hónap harmadik
péntek 10:00-18:00 (Rétság, Rákóczi út
20., földszinti díszterem) A következ´́o
id´́opontok: 2021. július 16., augusztus 27.,
szeptember 17. 

Az ügyfélkapcsolati ponton lehet´́osé-
gük van a teljeskör´́u ügyintézésre a hulla-
dékszállítással kapcsolatosan (adás-vétel,
haláleset miatti átírás, gy´́ujt´́oedény mére-
tének változtatása, egyenlegegyeztetés,
zsákátvétel, zsákvásárlás, stb) Felhívjuk a
figyelmet, hogy a fert´́ozés elleni védeke-
zés érdekében, az ügyfélszolgálati irodák-
ban történ´́o ügyintézés során 

 KÖTELEZ ´́O az arcvéd´́o maszk hasz-
nálata  ügyeljen a biztonságos - 1,5 méter
- távolságra az ügyféltérben egyszerre egy
ügyfél tartózkodjon. DTKH Ügyfélszol-
gálat

Anyakönyvi hírek

Tisztelt Rétsági Lakosok! 
Következ´́o lapszámunk megjelenésé-

t´́ol, szeretnénk anyakönyvi hírekr´́ol tájé-
koztatni Önöket (születés, elhalálozás, há-
zasságkötés).

A megjelenést el´́oz´́oen, a hozzátarto-
zóknak, érintetteknek, az anyakönyvveze-
t´́onél vagy a szociális ügyintéz´́onél nyilat-
kozniuk kell a megjelenés beleegyezésr´́ol.

Beleegyez´́o nyilatkozat szükséges
— születés esetén mindkét szül´́ot´́ol
— házasságkötés esetén a házasulandó

személyekt´́ol,
— elhalálozás esetén a temetésr´́ol gon-

doskodó személyt´́ol.
Nyilatkozat nyomtatványok a

www.retsag.hu weboldalról is letölthet´́o.
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.

Legközelebb - július 16-án és au-
gusztus 27-én pénteki napon lehetséges
sz´́urés 12.00-15.00-ig. Id´́opontot szüksé-
ges egyeztetni a recepción személyesen,
vagy a 35-550-570 telefonon. Éljenek a le-
het´́oséggel! A sz´́urés a rétsági lakosok
számára ingyenes. 

Különdíjas rétsági rajz

Az Országos Rend´́or-f´́okapitányság - Or-
szágos Balesetmegel´́ozési Bizottság pá-
lyázati felhívása alapján a Nógrád Megyei
Rend´́or-f´́okapitányság Nógrád Megyei
Balesetmegel´́ozési  Bizottsága a gyer-
mekbalesetek megel´́ozése érdekében hir-
detett rajzpályázatot a megyében óvodá-
sok, valamint alsó és fels´́o tagozatos álta-
lános iskolások részére “Így közlekedtek
ti!” címmel.

A gyermekek feladata az volt, hogy
alkotásaikkal felhívják a figyelmet a kü-
lönböz´́o közlekedési szabályok betartásá-
nak fontosságára. A pályázaton különdíjat
nyert Bálint Dorina, a Rétsági Általános
Iskola 6/a. osztályos tanulója által készí-
tett rajz.

Köszönjük a munkáját minden pályá-
zónak, és gratulálunk a nyerteseknek!

Police.hu 

Járóbeteg-szakellátó

A Rétsági Járóbeteg-szakellátó a központi
rendelkezések szerint indítja újra szakren-
deléseit. 2021. június 16-tól minden szak-
rendelésünk látogatható, kivéve a Szemé-
szeti és a Fül- Orr- Gége szakrendelé-
sünk, melyek átmenetileg szünetelnek.

 El´́ojegyzést a 06-35-550-570 vagy a
06-35-550-585 telefonszámokon kérhet-
nek naponta 9-15 óra között. Tájékoz-
tatjuk Önöket, hogy az egészségügyi in-
tézményekre  még érvényes védekezési
el´́oírások miatt a rendel´́o épületébe kizá-
rólag, id´́opontra érkez´́o betegeket enge-
dünk be. A rendel´́obe csak az orrot és szájat
eltakaró maszkban léphetnek be. Minden
páciensnél lázmérés kötelez´́o! Kérjük a ren-
del´́obe lépést követ´́oen fert´́otlenítsék kezei-
ket! Megértésüket köszönjük!
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Táboroztak a Kerepl´́osök
A Kerepl´́o Néptánc Egyesület idén ti-
zenhetedik néptánc táborát tartotta. Az
els´́o tábor Karádon, második alkalom-
mal Tordason. A harmadik táborra, és
az azt követ´́okre Ver´́océn a Csattogó-
völgyben került sor.

A korábbi táborokban részt vettek a
nagyoroszi Börzsöny Néptánc Együttes tán-
cosai is. A 2021-es évit csak a rétsági nép-
táncos gyerekeknek szerveztük. A tábor
programja öt napig biztosította a tanulást és
szórakozást egyaránt a reggeli tornától (nép-
tánc - kézm´́uveskedés - ének - játék - túrá-
zás) az esti szabad programokig. 

Talán az el´́oz´́o id´́oszaknak köszönhe-
t´́oen, kicsit meghittebb volt a tábor hangu-
lata. Többet jelentett, hogy újra együtt le-
hetett a csapat. Jó közösségben lenni ér-
ték, biztonság, kiválóság, jó értékrend
eredménye. A táborban résztvev´́o gyere-
kek 7-16 éves néptáncosok, akik tanulnak
egymástól, tanítják egymást. Öröm látni,
ahogy a nagyobb gyerekek figyelnek a ki-
sebbekre, játszanak velük, és a pár nap
alatt mintha egy családdá formálódna a
csapat. Az idei táborban szatmári táncok-
kal, gyermekjátékokkal ismerkedhettek a
résztvev´́ok. A tábor vezet´́oje és n´́oi okta-
tója Simon Katalin, aki szívb´́ol jöv´́o oda-
adással, odafigyeléssel az egyesület m´́u-
vészeti vezet´́ojeként, oktatójaként - mond-
hatni - mindeneseként volt jelen. Vallja,

hogy  csak azt lehet szívvel lélekkel csi-
nálni, amiben hiszünk. A tánc, a zene, a
mozgás, testi-lelki egészség, a hagyomá-
nyok meger´́osítenek identitástudatunk-
ban.

A tábor férfi oktatója Onodi Attila
(Népm´́uvészet Ifjú Mestere, 2015 Magyar
Bronz Érdemkereszt elismerés díjazottja)
a Kerepl´́o vendégoktatója, aki már több
alkalommal oktatótársként közrem´́ukö-
dött.  A táborban kézm´́uves foglalkozást
tartott Dobsony Zsófia, aki évr´́ol évre
más-más foglalkozásokkal örvendezteti
meg a gyerekeket. Idén a lányok gyöngy-
f´́uzéssel, a fiúk az ördöglakat készítéssel
ismerkedhettek. További vendégünk a tá-
borban Rinkácsné Homolya Gabriella
volt, aki szintén több éve volt már a tábor
vendége. Idén nála a képkészítés különbö-
z´́o technikákkal volt a téma. Vigyinszki
Attila tanár, fest´́o, kerámiafestéssel tartott
foglalkozása szintén nagy öröm volt a
gyerekek számára. Márton Orsolya és Hri-
agyelné Kucsera Katalin szül´́oi kísér´́ok, az
öt nap alatt mindenben segítettek a gyere-
keknek. Az étkezésnél, kézm´́uves foglalko-
zásoknál, szabadid´́os programoknál min-
denhol számíthattak rájuk a gyerekek.

A tábor utolsó napja a szokásos módon
fejez´́odött be, a szül´́oknek összeállított
m´́usorral. A záró mozzanatként kapott vi-
rágok, a közös ének, tánc, felemel´́o volt

mindenki számára. A Kerepl´́o Néptánc
Egyesület programjai folytatódnak a nyár
folyamán, lesznek népmese, táncház, kéz-
m´́uves foglalkozások.

Piknik a Hunyadi klubban
A Hunyadi János Nyugállományúak
Klubja legutóbb el´́oz´́o év júliusában
gyülekezhetett 

A szabályok enyh´́ultek, de a kell´́o óva-
tosság továbbra is indokolt, különösen az
id´́osebb korosztály számára. Ezért is dön-
töttek úgy, hogy a szabadban tartanak egy
juniálist. Jó helyet választottak az Árpád
Egylet bázisát.

A meghirdetés szerint is afféle piknik-
re invitálták a tagokat, de azért a csapat is
készült vendéglátással. A konyhában nagy

szakértelemmel és lelkesedéssel alakultak
a fasírtpogácsák, amelyek aztán kisütve,
krumplipürével kerültek az asztalra. Üdít´́o
is akadt b´́oven. Ezen a napon kikötés volt

az alkoholos italok mell´́ozése, ezt min-
denki betartotta. Kellemes id´́oben, kelle-
mes napot töltöttek együtt. Legközelebb
az Anna bálra gy´́ulnek össze július végén.
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Trianon megemlékezés
Június 4-én a szépen felújított Temp-
lomkertben gyülekezett az emlékez´́o
közönség. Itt áll egy kopjafa, oldalain
Nagy Magyarország stilizált képe, és az
1920-2010 évszám. Június 4. 2010 óta a
Nemzeti Összetartozás Napja.

A Himnusz elhangzása után Kelemen
Agnes a m´́uvel´́odési központ munkatársa
köszöntötte a megjelenteket, és a további-
akban is konferálta a programot. Els´́oként
a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar Fú-
vós Kamaraegyüttese adott el´́o alkalom-
hoz ill´́o zenem´́uveket.

A nemzeti gyásznap alkalmából emlé-
kez´́o beszédet Mez´́ofi Zoltán polgármes-
ter mondott, aki eredeti foglalkozása sze-
rint történész. Jól ismeri tehát a sorsfordí-
tó id´́oket, és benne a 101 évvel ezel´́ott

aláírt „békeszerz´́odést”. Több más mellett
kiemelte, hogy a történelem valamelyest
elégtételt adott a máig fájóan elszakított
nemzettesteknek, az Európai Unió létre-
jöttével, ahol már jelképessé váltak a ha-
tárok, szabadon utazhatnak, vállalhatnak
munkát, tanulhatnak az emberek az egy-
kori monarchia területén is. Alkalomhoz
ill´́o költeményekkel emelték az esemény
színvonalát Szájbely Zsolt és Szabó István.

A koszorúzás el´́ott még egyszer fellé-
pett a kamaraegyüttes, majd a kopjafánál
koszorút helyeztek el a megjelentek az ön-
kormányzat, civil és társadalmi szerveze-
tek képvisel´́oi, illetve magánemberek. Az
ünnepélyes megemlékezés a Szózat és a
Székely Himnusz elhangzásával fejez´́o-
dött be.

Koncert Mészi Flamónál
Június második szombatján kivételes
koncert volt a városközpontban. És nem
is el´́oször! Mészáros Csaba közismert és
kedvelt vállalkozása a Mészí Flamó né-
ven ismert gyorsétterem, pizzázó és bár.
Az utóbbi években a cég születésnapja
körül rendez ilyen meglepetést. Most ép-
pen 23 éve annak hogy megnyitottak.

Száz f´́onél több lelkes zenerajongó
várta, hogy a húrok közé csapjanak a szín-
padon. Els´́oként a Custum Blues Band ze-
nészei adták a ritmust és a dallamot. ´́Ok
már el´́oz´́o évben is sikerrel léptek fel. Az
amúgy fenyeget´́o id´́ojárás türelmesen
várt, de a két együttes közötti szünetben
jött egy zuhé. Ez persze nem ijesztett el
senkit. Kilenc órakor már behangolva újra
minden, színpadra állt a Rock Cool Rie-
ders Band. Ismert és népszer´́u magyar slá-
gereket hoztak.

János vitéz
A rendezvény napján a m´́uvel´́odési köz-
ponthoz közeledve a Déryné program
táblái fogadták az érdekl´́od´́oket. Ez
persze nem véletlen, hiszen a színre ke-
rül´́o darab is e program keretében ér-
kezett hozzánk. A vidéki településeket
színvonalas produkcióval ellátó sorozat
nálunk nem ismeretlen, a korábbiak-
ban is volt el´́oadás ezen lehet´́oség igény-
bevételével.

A mostani m´́usor a korábbiakhoz ké-
pest annyiban más, hogy létrejött egy
önálló országjáró társulat, akik m´́usorra

t´́uzték Pet´́ofi örökbecs´́u költeményének
feldolgozását, a János vitézt.

A kezdéskor a nyílt szín el´́ott a Déryné
Program projektvezet´́oje, Kolti Helga
szólt a közönséghez. Röviden összefoglal-
ta a program célját: kistelepülésekre eljut-
tatni színvonalas produkciókat.

Majd kezdetét vette a játék. Igazán iz-
galmas, érdekes feldolgozást láthattunk.
Ötletes díszlettel, változó színes világítás-
sal, és remek színészi játékkal. A darab
történetét a feln´́ottek, és a nagyobb isko-
lások bizonyára ismerik, de számukra is

sok újdonságot tartogatott a megjelenítés
módja, lendülete. Volt itt versidézet b´́o-
ven, de népdal, tánc, akciódús jelenet,
minden, ami érdekfeszít´́ové tehet egy be-
mutatót, ahol a néz´́o izgalommal várja,
hogyan is folytatódik a varázslat.
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Gyermeknap
A világ számos országában külön napon
ünneplik a felnövekv´́o nemzedék tagjait,
a gyermekeket. Magyarországon is több
mint 100 esztendeje május utolsó hétvé-
géjén különféle programokkal szereznek
meglepetést a családok legkisebb tagjai-
nak. Városunkban is nagy hagyománya
van ilyenkor majális-szer´́u, többhelyszí-
nes rendezvény tartásának.

Legutóbb csak 2019-ben lehetett
olyan igazi nagy forgatag. Hiányzott hát
mindenkinek a közösségi élet, a kikapcso-
lódás a szép tavaszban, az együttes szóra-
kozás. Május utolsó hetében oldották fel a
“vesztegzárat”, bizonyos programok már
szervezhet´́ok voltak. Dicséretes, hogy a

m´́uvel´́odési központ munkatársai pár nap
el´́okészület lehet´́oségével élve teremtettek
programot. Olyat, amilyet a szabályok
megengedtek. Az intézményben került sor
gyermeknapi programra, többféle lehet´́o-
séggel.

Kora délutántól az aulában többféle
kreatív elfoglaltság várta a kicsiket és a
szül´́oket. Rajzolás, festés, kézimunka, de
volt arcfestés, dekorfestés, még lufiból ér-
dekes figurákat hajtogató bohóc is. Egy
másik teremben sokféle finomságra talált,
aki betért. A Városi Nyugdíjas Klub aktív
közrem´́uködésével készültek a palacsin-
ták, amib´́ol 4 félét is felszolgáltak, mellé
különféle üdít´́ot is lehetett választani.

17 órakor a színházterembe invitálták
a megjelenteket. A Paramisi Társulat “A
három muzsikus” cím´́u mesejátékát mu-
tatta be a színpadon. A Szécsényb´́ol érke-
zett el´́oadók zenés játékába a közönség
soraiból vállalkozó gyermekeket is be-
vonták, így vált együttes élménnyé ez az
alkalom.

B´́orb´́ol formált m´́uvészet
A m´́uvel´́odési központ ajtaján hatalmas
plakát hirdeti, hogy b´́orm´́uvészeti kiál-
lításra várják az érdekl´́od´́oket, Az alko-
tó Zajácz Tamás. 

A megnyitóra az intézmény aulájában
került sor. Pár munka itt is látható volt, de
a tárlat java a galériában került elhelyezésre.
Oly sokan keresték fel az alkalmat, hogy
mindenki el sem fért volna a galériában.

A megjelenteket az intézmény nevé-
ben Kelemen Ágnes köszöntötte, majd
Majer Szilvia fuvolajátéka emelte az al-
kalmat ünnepélyessé. Mez´́ofi Zoltán pol-
gármester köszönt´́o helyett inkább egy
párbeszédes interjút készített az alkotóval.
Megtudtuk például, hogy a Tiszaújváros-
ban él´́o iparm´́uvészt rokoni szálak kötik
Rétsághoz, akik ajánlották bemutatásra a

munkákat. Zajácz Tamás megköszönte az
intézménynek a lehet´́oséget.

Az alkotó megajándékozta a polgár-
mestert egy m´́uvének átadásával, majd já-
tékra invitálta a jelenlév´́ok közül önként
vállalkozókat. Egy mozaikképet kellett
kirakni, illetve tapintással felismerni egy
alkotás tartalmát. A jó megoldásért termé-
szetesen ajándék járt.

A teremben sokféle témát feldolgozó
alkotás szerepel. Egy különleges b´́orfel-
dolgozási eljárás segíti az alkotót a meg-
lep´́o részletesség´́u m´́uvek létrehozására.
Egy olyan eljárás, amit szabadalmi véde-
lemre is bejelentett. Így hát a készülés
minden titkát nem tudtuk meg, de a kö-
zönség megcsodálhatta a termet megtölt´́o
b´́orm´́uves kiállítást. 

Ballagtak az óvodások
Az óvodás gyermekek számára minden
bizonnyal sok emlék megmarad ifjú és
feln´́ottkorra, de mégis legjobban a jeles
napok történései, érzései, emlékei ´́orz´́od-
nek meg. A helyi gyermekintézmény ép-
pen ezért mindig nagy gondossággal ké-
szíti el´́o ezeket az alkalmakat. Azonban
már az el´́oz´́o esztend´́oben is a védekezés
határozta meg a lehet´́oségeket, és ez így
volt most is.

Az óvoda úgy döntött, hogy idén is
lesz ballagás, azonban sokkal zártabb kör-
ben mint korábban. Délel´́ott a csoportszo-
bákban tulajdonképpen az intézményt´́ol
és egymástól búcsúzkodtak a gyerekek,
délután pedig az udvarra vonulva sora-
koztak fel a szül´́ok csoportjával szemben.
Idén 24 gyermek fejezi be az ovit és ´́oszre
kisdiákként kezd az sikolában.
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Mesejáték a ligetben
Van Rétságon egy kellemes liget a Taka-
rék, Mikszáth és Búzavirág utcák közötti
területen. Gyermekligetben sokkal több
lehet´́oség van ezen a fás, füves területen,
mint az amúgy valóban nagyszer´́u közle-
kedési tanpálya. Van játszótér sokféle já-
tékkal, pihenésre alkalmas rész, és a
szomszédságban kispályás fociplacc. Itt
került megrendezésre egy mesejáték, a
legkissebbekt´́ol a feln´́ottekig invitálva a
közönséget.

Nem el´́oször válik rendezvényhely-
színné a liget. Volt itt már gyermeknap is,

de legutóbb 2020 augusztsusában  volt ki-
váló el´́oadás.

A mostani alkalom szervez´́oje és me-
cénása a Kerepl´́o Néptánc Egyesület. A
meghívott Paramisi társulat el´́oadói már
bemutatkoztak Rétságon, a gyermeknap
alkalmával, nagy sikerrel. A ligetben  van
egy jól kürülhatárolható, fák árnyékával
védett rész, ahol ideális viszonyok vannak
rendezvényhez. A „színpaddal” szemben
széksorok nyújtottak kényelmet, és kelle-
mes hangosítás segített a környez´́o zajok
semlegesítésében.

A darab ami színre került egy él´́osze-
repl´́os, zenével kisért bábos játék, aminek
folyásába most is be lettek vonva a vállal-
kozó gyermekek közrem´́uköd´́onek. Mir´́ol
is szólhatna manapság egy Varsányban
gy´́ujtött cigány népmese. Van egy nehéz
sorsú f´́oh´́os, akinek tudomására jut, hogy
a királylány bajban van. Nosza ´́o megke-
resi, jó szívével, segít´́okészségével több
akadályt is legy´́ozve valóban megtalálja a
királylányt, akivel aztán boldogan élnek
amíg meg nem halnak. Szép történet sza-
badtéren is jól élvezhet´́o el´́oadásban.

Lesz még nyáron program ezen a hely-
színen. Augusztus 4-én ugyancsak bábjá-
tékos el´́oadásra kerül sor.

Akadályverseny
A Rétsági Árpád Egylet több mint tíz esz-
tendeje, mindig megrendezi a gyermek-
naphoz kapcsolódó járási akadályversenyt
a környék iskolás csoportjainak. 

Június 4-én pénteken már 9 óra körül
gyülekeztek a résztvev´́o csoportok. Mint
megtudtuk, 8 településr´́ol mintegy 150
résztvev´́o döntött úgy, megméreti magát
ebben az er´́os mez´́onyben. Korábban a
verseny járási volt, de idén is érkeztek a
megye más térségéb´́ol. A 7 helyszínen zaj-
ló versenyen a nagy csoportban a Rétsági
Általános Iskola lett az els´́o, de a kisebbek
is sikeresen szerepeltek.

Levendula kreatív
Nem olyan régen volt a könyvtárban egy
foglalkozás, ahol levendula buzogányt ké-
szítettek a résztvev´́ok a rendelkezésre álló
anyagokból, segít´́ok közrem´́uködésével.
Most egy újabb lehet´́oség sajátkez´́u meg-
valósítására invitálták az érdekl´́od´́oket.

A levendula az utóbbi id´́oben igen
kedvelt növény, aminek sokféle felhasz-
nálása lehetséges. A Városi M´́uvel´́odési
Központ és Könyvtár a programhoz ezen-
nel is biztosította a feltételeket, az anya-
gokat. A m´́uvelet nem túl bonyolult, ha
minden rendelkezésre áll, de aki segítsé-
get kért több szakért´́o kéz is eligazította.

A természet kincsei
 

A méhek
A m´́uvel´́odési központban szervezett
“Természet kincsei” cím´́u el´́oadássorozat
4. alkalmára került sor. Nagyon aktuális és
érdekes téma került bemutatásra.

Az el´́oadó Fekete József, az Országos
Méhészeti Egyesület Nógrád megyei
szaktanácsadója. Megtudtuk, hogy Ma-
gyarország igen el´́okel´́o helyet foglal el a
méhészek és a méhcsaládok számában.
Ennél persze fontosabb, hogy milyen
hasznot hajtanak ezek a kicsinyke, nyüzs-
g´́o-mozgó él´́olények. Amellett, hogy mézet
gy´́ujtenek semmi mással nem pótolható
“munkát” végeznek a mez´́ogazdaság javára.
A virágok, gyümölcsfák, másféle növények
beporzásában nélkülözhetetlenek.

Szó volt a méz mellett az egyéb méhé-
szeti termékekr´́ol, mások mellett a propo-
liszról, a virágporról, a méhpemp´́or´́ol. Meg-
ismerhettük a méhek viselkedését, illetve a
méhészek tevékenységét, a vándoroltatás
során a méhlegel´́ok felkeresésével. 
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Rétsági kalauz

Programajánló
Július 2. péntek, 18.00 órától

a KRESZ parkban
a Kerepl´́o Néptánc Egyesület szerve-
zésében
a Paramisi társulat bemutatja a
Kis Miklóska
cím´́u népmesét

Július 3. szombat, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Tekn´́os kiállítás

Július 6. kedd, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Levendulás illatpárna és
levendulabuzogány készítés

Július 7. szerda, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ el´́oadótermében
A természet kincsei 4.
Magyarország méhészete - A méhek
csodálatos világa
El´́oadó: Fekete József az Országos
Magyar Méhészeti Egyesület Nógrád
megyei szaktanácsadója

Július 14. szerda, 17.00 órától
a könyvtár olvasórészlegében
Mit olvasol Te?
Radnóti Miklós és költészete

Július 22. csütörtök, 14.30-18.30 óráig
a m´́uvel´́odési központ el´́oadótermében
Véradás
Önzetlen? Szeret adni? Egészséges? -
Nyújtsa a karját!
Személyi igazolványát, lakcím- és
TAJ-kártyáját kérjük hozza magával.
Véradás el´́ott étkezzen rendesen és fo-
gyasszon b´́oséges folyadékot.
Országos Vérellátó Szolgálat

Július 30. péntek, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központban
a Kisudvari koncertek keretében fellép a
Latte Maffiato
A belépés ingyenes, helyfoglalás köte-
lez´́o! Kérjük, hogy jelezze részvételi
szándékát személyesen a m´́uvel´́odési
központ irodájában, vagy a 350-785
telefonszámon!

Július 31. szombat
A Hunyadi Nyugdíjas Klub zártkör´́u
rendezvénye a m´́uvel´́odési központ
aulájában
Annabál

El´́ozetes
Augusztus 4. szerda, 18.00 órától

a KRESZ parkban
a Kerepl´́o Néptánc Egyesület szerve-
zésében
Ládafia Bábszínház bemutatja a
Viadal - avagy, a kakas, a császár és
a gyémánt félkrajcár
cím´́u mesét

Augusztus 20-21.
a Nagyparkolóban
SZENT ISTVÁN NAP

Augusztus 20. péntek
16.00 órától - Térzene, Gyermekjátékok

(ugrálóvár, arcfestés, lufihajtogató,
csillámtetkó)

17.00 órától - Rutkai Bori Banda - gyerek-
koncert

19.30 órától - TNT live - él´́o koncert
22.00 órától - T´́uzijáték
22.15 órától - Mystery Gang koncert
Augusztus 21. szombat
18.00 órától - A Magos zenekar népzenei

koncertje (helyi közrem´́uköd´́ok bevo-
násával)

21.00 órától - Margaret Island koncert
22.30 órától - T´́uzzsongl´́orök: Hagyomá-

ny´́orz´́o t´́uztánc

Augusztus 27. péntek
a m´́uvel´́odési központ galériájában
a Magyar Fotográfia Napja alkalmából
Hüvösi Csaba
kiállítása

Augusztus 31. kedd. 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Szájon l´́ott tigris (Rejt´́o-est)
Olt Tamás Rejt´́o Jen´́os, sanzonos, ka-
landos, légiós, fordulatos, tizennégy
karátos estje, zenékkel és minden bi-
zonnyal!
No, de ki is ez a rejtélyes Rejt´́o Jen´́o?
És hogyan van az, kérem, hogy ele-
nyész´́o számú év alatt hagyta hátra azt
az életm´́uvet, amit a legtöbben isme-
rünk. Az életm´́uvet, ami igencsak hiá-
nyos azért is, mert a hagyaték jó részét
úgy vesztettük el, ahogy Potrien ´́or-
mester a sivatag közepén a bokavéd´́o-
jét: rejtelmesen és megmagyarázhatat-
lanul. Tudható, hogy a légió köteléké-
ben szolgáló civil, Tuskó Hopkins,
hogy-hogy nem a sivatag közepén ta-
lál egy bokavéd´́ot, amit gondosan ösz-
szevág kapcának. Nos, hogy jön ez
ide? - kérdezheti a nyájas olvasó és a
kérdés jogos is, így azonnal kielégítem
a megtisztel´́o kíváncsiságot. A Rejt´́o-

hagyaték egy - sajnos nem tudni pon-
tosan mekkora - részét egyszer´́uen el-
tüzelték, lévén a papír tulajdonsága az
éghet´́oség, különösen, ha hideg van,
meg háború és hát ilyen körülmények
között kit érdekelnek holmi firkálmá-
nyok, ha az ember túl akarja élni az
éjszakai fagyokat.
A hagyatéknak más részei nem sem-
misültek meg, viszont fogalmunk
sincs róla, hogy látták-e esetleg mozi-
vásznon, amire több nyom is egyértel-
m´́uen utal. Lévén az els´́o, második és
további zsidótörvények miatt nem kí-
vánatos, hovatovább tilos volt alkal-
mazni olyan egyéneket, akik voltak
olyan el´́ovigyázatlanok, hogy szüle-
tésük el´́ott nem ügyeltek kell´́oképpen
leend´́o származásukra. Hasonló vég-
zetes hanyagság következményekép-
pen találta magát negyvenháromban a
nagydumás pesti srác Jevdakovoban,
az orosz fronton, ahol a hideg acélgo-
lyókat legkevésbé sem érdekelte, hogy
ki is a rejtélyes Morbitzer.
Amikor alig húsz évesen a nizzai egye-
temre ösztöndíjat nyertem - nem, nem a
makaó nev´́u szerencsejátékon, ami miatt
a mai napig fenntartással kezelnek a ha-
miskártyások - elsétáltam néhányszor a
kiköt´́obe, ahol láttam ezt-azt. Pár alka-
lommal magam is leültem a Palais
Royal lépcs´́oire, ahol emezzel meg
amazzal találkoztam. Korzóztam a La-
fayette csarnokaiban, ahol emilyenhez
és amolyanhoz volt szerencsém, és
megállapítván, hogy épelméj´́uekre nem
lehet világfürd´́ohelyet bazírozni, fel-
csaptam A tizennégy karátos autót és
eldöntöttem, hogy ez a pesti nagydumás
srác nekem örökre a barátom. És az a
hagyaték, amit ismerünk, b´́oven elég ah-
hoz, hogy száz estet, színdarabot, képre-
gényt, mozifilmet készítsünk bel´́ole. Mi
több, nem csupán lehet´́oségem, de köte-
lességem is szólani a barátomról, akivel
sohasem találkoztam, és akir´́ol oly keve-
set tudnak a konzumm´́uveltség általános
hordozói.
Szóval kíváncsian várom, hogy köze-
lebb jussunk a válaszhoz, melyhez a
kérdés:
No, de ki is ez a rejtélyes Rejt´́o Jen´́o?
A belépés ingyenes, helyfoglalás köte-
lez´́o! Kérjük, hogy jelezze részvételi
szándékát személyesen a m´́uvel´́odési
központ irodájában, vagy a 350-785
telefonszámon!
Az el´́oadás a Déryné Program hoz-
zájárulásával valósul meg.
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Mit olvasol Te? 
Irodalmi kerekasztal mindenkinek

Június 9-én, szerda délután, a könyvtár
csöndes olvasórészlege megtelt élettel!
Az elmúlt id´́oszak nyomasztó, kény-
szer´́u szótlanságát felváltották az élet
magasztos hangjai: jóbarátok, kedves
ismer´́osök, irodalomszeret´́o emberek
találkoztak a tudás fellegvárában, hogy
önfeledten társalogjanak kedvenc
könyveikr´́ol, az irodalomról.

Ezen a napon els´́o alkalommal került
megrendezésre a „Mit olvasol Te?” címet
visel´́o kulturális délután! Az els´́o alkalom,
valójában egyfajta el´́ohang volt, melynek
során Varga Nándorné Julika karmester-
ként hangolta rá a jelenlév´́ok lelkét az iro-
dalom és az olvasás nagyszer´́uségére, fon-
tosságára, és ismertette a könyvtár látoga-
tóinak véleményét az olvasásról, a köny-
vekr´́ol és ezek fontosságáról. Miután a
kezd´́o gondolatok megalapozták a folyta-
tást kerekasztal beszélgetés alakult ki,
írókról, költ´́okr´́ol, az irodalom társadalmi
és egyéni jelent´́oségér´́ol, értékér´́ol, fon-
tosságáról. Megismerhettük a jelenlév´́ok
kedvenc költ´́oit, íróit, a szíveknek kedves
verseket, regényeket, és azokat a mélyr´́ol
feltör´́o, ´́oszinte érzéseket, melyeket az ol-
vasás folyamata teremt a befogadó lelkek-
ben. Érdekfeszít´́o, magával ragadó él-
mény volt hallani azokat a tartalmas gon-
dolatokat, melyek egyéni szemszögb´́ol
mutatták be a szoros kapcsolatot az olvasó
ember és az irodalom között.

Már az els´́o alkalom után eld´́olt, e
nagyszer´́u kezdeményezést folytatni kell!
Így, közösen úgy döntöttünk, a „Mit olva-
sol Te?” névre keresztelt irodalmi kerek-
asztal beszélgetés folytatódni fog! 

A következ´́o összejövetel témája Rad-
nóti Miklós és munkássága lesz. A máso-
dik irodalmi délután, július 14-én, 17.00
órakor kerül megrendezésre, a könyvtár
olvasórészlegében! Szeretettel várunk
minden érdekl´́od´́ot! 

Naponta 24 órában képújság, 
hirdetésekkel, aktuális információkkal. 

2021. JÚLIUSI-AUGUSZTUSI M ´́USOR

Július 29. csütörtök
18.00 Híradó
18.10 Kultszoba
19.00 KonkRétság
Ismétlések:
Július. 30. 18.00, július. 31. 10.00 és
16.00, augusztus. 1. 10.00

Augusztus 12. csütörtök
18.00 Tanulószoba 07/16
18.07 A doktor 19/52
18.14 A doktor 20/52
18.20 A doktor 21/52
Ismétlések:
Augusztus 13. 18.00, Augusztus 14.
10.00 és 16.00, Augusztus 15. 10.00

Augusztus 26. csütörtök
18.00 Híradó
18.10 Kultszoba
19.00 KonkRétság
Ismétlések:
Augusztus 27. 18.00, augusztus 28.
10.00 és 16.00, augusztus 29. 10.00

Augusztus 31. kedd 15.55 órától
Él´́o közvetítés 
a képvisel´́o-testület ülésér´́ol

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 

Szeptember 8. szerda, 17.00 órától
a könyvtár olvasórészlegében
az Ünnepi Könyvhét alkalmából
Könyvbemutató
Zolczer János: Gorbacsov titkai

Szeptember 21. kedd, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Magyar Dráma Napja alkalmából
Spangár-díjak átadása

Szeptember 21. kedd, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Magyar Dráma Napja alkalmából
Földes László Hobó 
József Attila estje:
“Tudod, hogy nincs bocsánat...”
A belépés ingyenes, helyfoglalás köte-
lez´́o! Kérjük, hogy jelezze részvételi
szándékát személyesen a m´́uvel´́odési
központ irodájában, vagy a 350-785
telefonszámon!
Az el´́oadás a Déryné Program hoz-
zájárulásával valósul meg.

Szeptember 25. szombat
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Nóta-est

Szeptember utolsó hetében
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Vigyinszki Attila és Pusztai Ferenc
közös kiállítása

Felhívjuk tisztelt Olvasóink
figyelmét, hogy a Városi
M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár a hatályos jogsza-
bályok betartásával látogat-
ható!facebook.com/VarosiMuvelodesi
KozpontesKonyvtarRetsag

Nyári nyitvatartás
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár
Könyvtár:

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

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

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

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

Igény esetén A/4 méretig

Beiratkozás a könyvtárba
Könyvtárunk 2021-ben is sok új könyvvel
várja olvasóit. A beiratkozás díja idén sem
változott: 16 év alatti és 70 év feletti láto-
gatóink, illetve érvényes pedagógus iga-
zolvánnyal rendelkez´́ok díjmentesen, ér-
vényes diákigazolvánnyal rendelkez´́ok
400 forintért, feln´́ottek 1000 forintért le-
hetnek könyvtárunk tagjai.
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár

2651 Rétság, Rákóczi út 26., Pf. 24.

Hirdessen a Hangadóban!
Lakossági apróhirdetések közzététele 100
bet´́uig 300 Ft. Ugyanebben a díjban sze-
repel, hogy a Hangadó digitális változata
megjelenik a városi honlapokon is. Továb-
bi hirdetési lehet´́oséget kínálunk a Rétsági
Televízió napi 24 órás képújság felületén.
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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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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. július 8., 22. csütörtök 
2021. augusztus 5., 19 csütörtök

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.

Zöld hulladék elszállítás

Tisztelt Rétsági Lakosok!
A Zöld Híd NKFT a zöldhulladék gy´́ujté-
sét tavasztól kezd´́od´́oen indította újra. 

Az elszállítás módja változott. Részle-
tes ismertetés a Hangadó április számának
6. oldalán olvasható. A közlemény lénye-
ge, hogy a szabályos kévébe kötött nyese-
déket továbbra is elszállítja a cég. A zsá-
kos zöld hulladékból díjmentesen 2 zsákot
visz el, további zsákokért fizetni kell.
Szállítási napok a következ´́o hónapokban:

Július  1.,  15., 29. csütörtök
Augusztus  12.,  26. csütörtök

Hagyományok útján
Cím: Lezárult az EFOP 1.2.9-17-2017-00076 projekt

(Sajtóközlemény)

2021.06.29-én lezárult az EFOP-1.2.9-17-2017-00076 azonosítószámú, “Hagyomá-
nyok útján - Palóc Család és KarrierPONT Nyugat-Nógrádban” elnevezés´́u pro-
jekt f´́o célja a gyermekek és családok segítése, illetve a n´́ok támogatása. A n´́oket
abban segíti, hogy a munkájukat és a családi életüket képesek legyenek hatéko-
nyabban összeegyeztetni. A Nagyorosziban m´́uköd´́o Család és KarrierPONT ta-
nácsadást és egyéni mentorálást nyújt, ingyenes gyermekfelügyeletet, gyermektá-
bort, nyelvi képzést és munkaer´́o-közvetítést biztosít. 

A projekt keretein belül számos ren-
dezvény valósult meg. 6 alkalommal Nyu-
gat-Nógrádi foglalkoztatási kerekasztalt,
12 alkalmas tréningsorozatot, 3 alkalom-
mal konferenciát, illetve 3 alkalommal
“N´́ok Utcája” rendezvényt tartott a Nagy-
oroszi Család és KarrierPONT, illetve
konzorciumi partnerei. 

A foglalkozási kerekasztal azt a célt
szolgálta, hogy a projektszervezetek, a
partnerek és a helyi munkaadók együtte-
sen megtárgyalják a problémákat, amelye-
ket ismernek, és azokra megoldást találja-
nak együttesen. Természetesen emellett
hozzájárult a rendezvény ahhoz, hogy
szorosabb és közvetlenebb kapcsolat jö-
hessen létre a résztvev´́ok között, így meg-
könnyítve a közös munkát és növelve a
sikerességet. 

A tréningeknek köszönhet´́oen ismere-
tet szerezhettek az érdekl´́od´́ok az alterna-
tív gyermekellátásról, az életvezetésr´́ol és
a személyiség fejlesztésr´́ol, illetve kultu-
rális programokon is klubfoglalkozásokon
vehettek részt többek között.

A konferenciák megrendezésénél szin-
tén a n´́ok és a gyermekek voltak a f´́osze-
repl´́ok. A középpontban a n´́ok szerepe és
a vidéki élet lehet´́oségei és a családbarát
megoldások álltak (családbarát iskola-
rendszer, családbarát épületek, családba-
rát települések fejlesztése).

A “N´́ok utcája” elnevezés´́u nagyren-
dezvény munkáltatói fórum és állásbörze
volt. Ez el´́osegítette, hogy a munkát kere-

s´́ok és a munkaadók egymásra találhassa-
nak, illetve tanácsadás is folyt a helyszí-
nen.

Az említett programok közösségi él-
ményszerzések és készségfejlesztésen ke-
resztül segítették a projekt céljainak eléré-
sét. Ezeken kívül pedig kiadványok is ké-
szültek és a projekt hozzájárult az ismert
jó gyakorlatok terjesztéséhez is.

Zöld hírek

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 elhe-
lyezése lehetséges! További információk
a www.zoldhid.hu  oldalon


