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Szent István ünnepén
Augusztus 20-án, államalapító Szent István ünnepén Rétságon a megemlékezés
els´ó színhelye a helyi Templomkert volt,
ahol szabadtéri istentisztelet keretében történelmi visszatekintést kaphattunk államalapító királyunk életér´ól, családjáról és az
eszméinek örökségér´ól, melyet ránk hagyott. A szentmise keretében ünnepi köszönt´ót mondott Mez´ófi Zoltán polgármester, aki felhívta a figyelmet azokra az értékekre, hogy a legnagyobb történelmi érdeme
a magyarság fennmaradását biztosító döntése, a Nyugathoz, Európához történ´ó csatlakozás volt. Szent Istvánban, államalapító királyunkban a magyar nemzet új életútját kijelöl´ó alkotó egyéniséget, minden id´ók legnagyobb magyarját tisztelhetjük.

Este a Nagyparkolóban helyi el´óadók
szórakoztatták a közönséget. Ifj. Majnik
László ének- gitár el´óadásával kezd´ódött a
m´úsor, melyet követett egy hip-hop táncbemutató a Starlight Dance Company el´óadásában. Hagyományainkhoz híven fellépett a helyi nyugdíjasok által alapított
´Ószirózsa tánccsoport, majd ismét a fiatalok vették birtokba a színpadot, a Popping/Dubstep táncosok, végül Zubaidah
Hastánccsoport leányai szórakoztatták a
közönséget.
Az est fénypontjaként üdvözölhettük
Bunyós Pityut, aki valóban megtáncoltatta, megénekeltette a jelenlév´óket. Az ünnephez egy méltó t´úzijátékban gyönyörködhetett a közönség.
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A tartalomból:
Városházi
tudósítások
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Képek a megújult
Rétságról
5. oldal

Traktor és palacsinta
8. oldal
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Városházi tudósítások
Augusztus 8-án rendkívüli testületi
ülésre került sor a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
A közterületek elnevezésér´ól és a házszámozás szabályairól, az önkormányzat tulajdonában álló közterületek
használatáról és ezek rendjér´ól,
valamint a közösségi együttélés
alapvet´ó szabályairól, ezek
megszegésér´ól, a jogkövetkezményekr´ól szóló rendeletek kerültek volna a testületi ülés kezdeteként megtárgyalásra, de
ezek esetében a képvisel´ó-testület úgy döntött, hogy csak a következ´ó
testületi ülésen, a módosító javaslatok
figyelembe vételével és a társadalmi
véleményeztetés után kerülhet sor
ezen rendeleteknek az elfogadására. A
rendeletek
tervezete
elérhet´ó
www.retsag.hu honlapon. Lakossági
észrevételek szeptember 30-ig juttathatók el a polgármesteri hivatalba.
A rétsági önkormányzat által m´úködtetett konyha nem rendelkezik a közcsatornába bocsátott szennyvizek min´óségére vonatkozó dokumentummal,
így ennek bemérését el kell végezni. A
bekért árajánlatok alapján a képvisel´ótestület a Wessling Hungary Kft-t bízza meg ezzel a feladattal. Fontos, hogy
a megfelel´ó paraméterekre készüljön
el az el´ótisztítói felmérés, nehogy túl
sokat fizessen a város ezért a szolgáltatásért. A bemérést augusztus végéig
el kell végezni.
A Rétság, Laktanya út 9. sz. alatti ingatlan, azaz a Hivatásos T´úzoltó ´Órs
energetikai tanúsítvány elkészítésére
Gémes Tamás építészmérnököt bízza
meg a képvisel´ó-testület. Erre azért
van szükség, mert az épületre és az új
kéményre kormányrendelet szerint az
engedély közlését követ´ó kilencven
napon belül el kell készíttetni és be
kell nyújtani a tanúsítványt, hogy szerepeljen az Országos Építésügyi Nyilvántartásban.
A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyel´óség szennyezéscsökkentési
ütemterv benyújtásának elmulasztása
miatt bírságot szabott ki, melyet a városnak be kell fizetni. A hiánypótlást
természetesen meg kell tenni, a módosított ütemterv DMRV Zrt. felé benyújtásának határideje augusztus 15.
A költségvetési szervek bels´ó kontrollrendszerér´ól és bels´ó ellen´órzésér´ól
kormányrendelet rendelkezik. A bels´ó
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ellen´órzési feladatokra pályázatot kell
kiírni, mivel bels´ó ellen´óre az önkormányzatnak nincs, így ezeket a feladatokat vállalkozó bevonásával kell
megoldani. A hirdetéseket meg kell jelentetni az RTV-ben, az Ipoly televízióban és a Váci Kábeltelevízióban. A beérkezett pályázatokat szakmai munkacsoport bírálja el.
A Rétság Kistérség Többcélú
Társulással kapcsolatban a
képvisel´ó-testület úgy döntött,
hogy 2013. december 31-t´ól
nem kíván a Társulás tagja lenni, a
Társulás 2013. szeptember 30. nappal
történ´ó megsz´úntetését támogatja. A
Társulás anyagi helyzete igen rossz, a
m´úködésképtelenség határán van, így
a likviditási gondok miatt is le kell
err´ól mondani.
2013-as évi karbantartási és felújítási
terv keretén belül új feladatot jelent az
Orgona köz és a 2. sz. f´óút közötti
járda, burkolt ároképítési munka elvégzése, a Sz´ól´ó u. burkolt árok készítése, Nyárfa u. betonjárda építése, a
padkanyesés a Pet´ófi és Jókai u. torkolatánál, József A. utca és a Korányi F.
utca torkolatának b´óvítése, valamint a
Nyárfa utcához csatlakozó járda kiépítése, ugyanide folyóka építése és az ott
lév´ó lépcs´ók felújítása. Aszfaltburkolati hibák javítására a Mikszáth és a
Rózsavölgy utcában (itt a megrongálódott burkolt árok javítására is sor kerül), a Sz´ól´ó és a Búzavirág utcák torkolatában lesz lehet´óség. Kiemelt feladat a laktanyában a garázsokhoz az
áram kivezetése, az Ady E. utcai játszótéren labdafogó hálók kiépítése, a
temet´óben szeméttároló aljzat kiépítése betonból. A Városi M´úvel´ódési
Központ és Könyvtár felújítási munkálataira egy különálló, részletes felmérés után tervet kell készíteni, hogy
a várható költségeket az önkormányzat rangsorolni tudja.
Adás-vételi szerz´ódés jóváhagyása:
Gáspár Csaba kezdeményezte, hogy
az általa használt 356/31 hrsz-ú, a volt
laktanya területén lév´ó ingatlant megvásárolná, melyre el´óz´óleg pályázatot
írt ki az önkormányzat. A pályázat érvényes és eredményes volt, így részére
a területet megfelel´ó adás-vételi szerz´ódésben rögzített feltételek mellett az
önkormányzat értékesítheti.
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság a Laktanya út 9. sz. alatt

lév´ó “t´úzoltószertár” elnevezés´ú ingatlanból 164,65 m2 nagyságú területre engedélyt kapott, hogy ezt az épületrészt határozatlan id´óre ingyenes és
kizárólagos használatba adja vonulós
készenléti egységgel történ´ó t´úzoltó
´órs m´úködése céljából.
Üzemeltetési megállapodás aláírására
hatalmazta fel a képvisel´ó-testület
Vargáné Fodor Rita jegyz´ót, hogy kösse meg a szerz´ódést a Járási Hivatal és
a Polgármesteri Hivatal közötti költségek megoszlásáról.
A helyi iskolát is fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szeretné bérbe venni az LPT 362 rendszámú iskolabuszt 2013. szeptember 1t´ól, az el´óz´ó szerz´ódés feltételeinek
megfelel´óen. Ezzel a bérbeadással így
az önkormányzat eleget tesz pályázati
kötelezettségének is, hogy a busz
fenntartásának id´ószakában közösségi
célra kell felhasználni a járm´úvet.
A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ kezdeményezte, hogy szeptember 1-t´ól szeretné, ha a Rákóczi út
32. sz. alatti iskola épülete az intézményfenntartó
vagyonkezelésébe
menne át. A képvisel´ó-testület viszont
fontosnak tartaná, ha további tárgyalásokra kerülne sor, mivel kevés az információ ezzel kapcsolatban és szükséges a további tárgyalások folytatása.
A magyar nemzeti értékekr´ól és a hungarikumokról szóló törvény szerint az
önkormányzatok települési értéktárat
hozhatnak létre, mely er´ósíti a nemzet,
a tájegység identitását úgy az EU-ban,
a nagyvilágban és itthon. Jelenleg ezzel foglalkozó bizottság megalakulását nem támogatja a képvisel´ó-testület,
azonban a jöv´óben lehetséges bekapcsolódni ebbe a kezdeményezésbe.
Seresné Antalics Aranka azzal a kéréssel fordult a tisztelt képvisel´ó-testülethez, hogy 1 f´ó részére 2014. májusáig
biztosítsa, hogy képzéshez kapcsolódó
gyakorlati id´ót a konyhán tölthesse el.
Az illet´ó bérét, munkaruháját a képz´ó
szerv biztosítja és heti három napot
kell a konyhán töltenie. A képvisel´ótestület elfogadta, hogy 2014. március
13-ig szerdai, csütörtöki, pénteki napokon napi nyolc órában ezt megteheti
a gyakorlatot végz´ó.
A városközpont rehabilitációs pályázattal kapcsolatban felmerült szerz´ódések módosítását a képvisel´ó-testület
megtárgyalta. A Penta Kft-vel kötött
szerz´ódésben pontosítani kell az engedélyköteles és a nem engedélyköteles
munkák összegét, a f´óösszeg viszont
nem változik.

HANGADÓ
A Dr. Dobsonyi László ügyvéd úrral
kötött szerz´ódés egy pontjában kell
módosítani, mégpedig egy résszámla
és egy végszámla kerüljön kifizetésre.
A szerz´ódés f´óösszege nem változott,
csak a teljesítési határid´ók és a kifizetend´ó összegek arányában kerül sor
változtatásra.
A Gödöll´ói Innovációs Központtal
megkötött kommunikációs feladatokra
kötött szerz´ódésben a f´óösszeg nem
változik, csak a számlázási id´ópontok
aránya került módosításra.
A POLARIS QUAD Club kérelmet
nyújtott be a képvisel´ó-testülethez,
miszerint szeptember 7-én Maratoni
versenyt szervezne Rétság központtal,
és több külterületi közforgalomnak átadott földutat venne igénybe erre az
alkalomra. Ígéretük szerint az utakat
eredeti rendeltetése szerint használja,
és az összes szabályt betartják.
Döntés született a városközpont rehabilitációs pályázat soft elemek végrehajtása ügyében. Az I. csoportba tartozó feladatokért a Respect Kft., a II.
csoportba tartozó feladatokért a rétsági
Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtár lett a felel´ós.
Szóbeli kezdeményezés alapján Girasek Károly megkérdezte egy határozat
végrehajtásának vizsgálatát, mely a
DIPO tagdíj költségvetésben nem tervezett részének utalványozásával kapcsolatos. Utasítás alapján ennek rendezésére felkérték a polgármestert.
Az egyebekben Jávorka János felhívta
a figyelmet a MOL kúttal szemben lév´ó útpadka életveszélyes voltára, mivel a kamionok mindig ott állnak meg.
Ebben intézkedés kell, mert a kamionok megállása miatt ez az útszakasz
tönkrement.

Gázszünet
RÉTSÁG, BÁNK, TOLMÁCS településeken 2013. szeptember 17. 11.00 órától
15:00 óráig a gázszolgáltatást szüneteltetjük.
TIGÁZ Zrt.

Green Druck Nyomdaipari BT.

Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,
matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´óségi
munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 16.
Telefon: (35)351-155, (30)9-607-683
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Képvisel´ó-testületi ülés

Rendeletek jegyz´ókönyvek

Rétság Városi Önkormányzat Képvisel´ó-testülete munkatervben tervezett következ´ó ülésére szeptember 27-én pénteken 16.00 órakor kerül sor. (PVB. ülés
id´ópontja: szeptember 24 kedd 16.00 óra)
Tervezett napirendek: 1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása. 2) Bursa Hungarica önkormányzati
ösztöndíj pályázat kiírása, pályázati feltételek meghatározása. 3) Beszámoló helyi
adók és egyéb követelések állományáról,
behajtásuk helyzetér´ól. 4) Beszámoló a testület lejárt határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekr´ól. 5) Tájékoztató Rétság városközpont funkciób´óvít´ó rehabilitációjáról.
6) Tájékoztató a két testületi ülés közötti
id´ószakban az önkormányzat érdekében
végzett polgármesteri munkáról. 7) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról.
Az ülés részletes napirendje és anyagai szeptember 22-t´ól a www.retsag.hu
oldalon az Önkormányzat menüpontnál lesznek elérhet´ók.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvisel´ó-testület által alkotott rendeletek teljes
szövege és mellékletei, a www.retsag.hu
oldalon az Önkormányzat fejezetben érhet´ók el. Ugyanígy a helyi jogszabályok
egységes szerkezetbe szerkesztett szövege. A képvisel´ó-testület nyílt üléseinek
jegyz´ókönyve az ülést követ´ó 15 napon
belül elérhet´ók a www.retsag.hu weblapon, az Önkormányzat fejezetben.

Tisztségvisel´ók fogadó órái
2013. szeptember
Mez´ófi Zoltán polgármester: Minden
hónap második hétf´ójén 13.00-17.00
óráig. szeptemberben 9-én
Dr. Katona Ern´ó alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától
17.30 óráig. szeptemberben 25-én
Vargáné Fodor Rita mb jegyz´ó: Minden
hétf´ón 14-17 óráig. szeptemberben 2. 9.
16. 23. 30.

Felhívás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
lakossági bejelentések alapján Rétság Város
Önkormányzata megkérte az engedélyt a
Rétsági Rend´órkapitányságtól a kártékony
vadak (rókák) elejtésére. A Rend´órkapitányságtól kapott határozat alapján a kártékony vadak elejtésének idejét
2013. aug. 15. és szeptember 15.
között engedélyezte.
A kártékony vadak elejtésének irányításával és végrehajtásával a Lókos Völgye
Vadásztársaság vadászmesterét és kett´ó f´ó

hivatásos vadászát bízta meg.
Az Önkormányzat kéri a Tisztelt Lakosokat, hogy a nevezett id´ószakban
2013. 08. 15. és 2013. 09. 15. között, ha
lakott területen rókát lát, azonnal jelezzék
az alábbi telefonszámokra:
+36/20-949-28-03 - Jávorka János
+36/35-550-100 (106, 116 - mellék)
Rétság Város Polgármesteri Hivatala
Segítségüket el´óre is köszönjük.
Rétság, 2012. augusztus 16.
Polgármesteri Hivatal

Ingyenes lakossági elektronikai hulladék gy´újtés
FE-GROUP INVEST Zrt. szervezésében
a veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli elektromos és elektronikai
eszközök, berendezések, valamint lemerült akkumulátorok gy´újtésére kerül sor
Rétságon
2013.szeptember 07, szombat
08:00-13:00 óráig
helyszín:
Zrínyi utcai parkoló
A begy´újtés napján a begy´újt´ó pontra mindenki elhozhatja m´úködésképtelen, használaton kívüli, árammal, elemmel, vagy

akkumulátorral m´úköd´ó eszközeit, berendezéseit, lemerült akkumulátorait!
Ezeket NE a háza elé tegye ki!
A háztartásokban sok veszélyesnek
számító hulladék is képz´ódik, amelyeket
nem szabad a szemétgy´újt´óbe dobni,
ugyanakkor elszállításuk gondot okoz.
Akadályozzuk meg, hogy valamelyik
árokparton, erd´ószélen kössenek ki ezek a
berendezések, avatatlan kezek által szétszedve, súlyosan szennyezve a talajt, a
bennük lév´ó nehézfémekt´ól és egyéb veszélyes kemikáliáktól.

Szolgáltatási ajánlat
A m´úvel´ódési központ felújítása után megszépült aulája bérbe vehet´ó – kb. 100-120 f´ós
– lakodalmak, családi és egyéb társas rendezvényekre. Igény szerint a vendéglátásban, de-

korációs munkákban segítséget nyújtunk.
Részletes felvilágosítás a m´úvel´ódési központ irodájában, illetve a 35/350-785-ös
telefonszámon állunk rendelkezésére.
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Képek a megújult rétságról
Az iskola felújítása ugyanúgy részleges,
mint a helyi Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtáré.
Az iskola esetében fontos megemlíteni, hogy a nyílászárók cseréjével, a falak
és a födém leszigetelésével valóban energia megtakarítást lehet elérni. A küls´ó
megjelenés is nagyon fontos szerepet kapott, mivel más szín´ú lett maga az épület,
s´ót egyáltalán nem elhanyagolható az a
tény sem, hogy kerítés kiépítésére is sor

4

került, ami a biztonságot nagyban megnöveli.
A Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtár esetében a régóta várt vizesblokk felújítása volt a cél. Kialakításra került a mozgáskorlátozottak részére is egy
akadálymentesített mosdó, WC. Az el´ótérben is korszer´úsítésre került sor, mivel
új padlólapok kerültek lerakásra, ezzel
együtt természetesen a festést is elvégezték. Az épület el´ótt egy akadálymentes

feljárót építettek ki, melyet az EU szabványok is el´óírnak. A parkosításra is sor
kerül majd, mivel a nagy h´óség miatt nyáron ezt nem volt célszer´ú elvégezni.

HANGADÓ
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Diákmunka
Az idén nyáron lehet´ósége volt azoknak a
diákoknak itt helyben is dolgozni és pénzt
keresni, akik a szül´ói támogatáson túl,
szerettek volna egy kis plussz jövedelemhez jutni. A helyi önkormányzat ebben
nagy segítségükre volt, mivel ebben a
programban aktívan részt vett, és a munkaügyi központtal felvéve a kapcsolatot
július 15-én sikeresen beindulhatott a város kasszáját nem terhel´ó, az állam által
finanszírozott diákmunka. Összesen 25 f´ó
volt, aki ebben aktívan részt vett. A programban két különálló turnusban, azaz július 15-t´ól augusztus 15-ig, és augusztus
1-t´ól augusztus 31-ig vehettek részt az érdekeltek. A szül´ók is örültek ennek a lehet´óségnek, mivel nem kellett más telepü-

lésre utaztatni munka végett a gyerekeket,
a diákok pedig azért örültek, mert helyben
kaptak lehet´óséget, és egyéb programjaikat hozzá tudták illeszteni a “jövedelemszerz´ó elfoglaltságukhoz”. A lányok a
kertészkedésben, f´óleg a közterületen lév´ó ládákban lév´ó virágok és a közparkok
virágainak locsolásában, a fiúk pedig a
laktanya területén lév´ó igen csak elhanyagolt, takarításra szoruló területeken buzgólkodhattak. Voltak, akiket az önkormányzatnál bíztak meg adminisztrációs
ügyekkel, vagy intézményeknél az érdekl´ódésüknek megfelel´óen a hozzájuk közel álló
feladatok elvégzését bízták gondjaikra.
Salgai György városgondnok úr szerint a
fiatalok nagyon jó munkát végeztek. A diá-

koknak ez egy olyan lehet´óség volt, hogy
bizonyíthatták rátermettségüket és a településünket megismerhették nem csak egy itt
lakó szemével, hanem a városért valamit
aktívan tev´ó szemével is. Biztos vagyok
benne, hogy ´ók jobban meg fogják becsülni
a helyi értékeket, s´ót kritikusabb szemmel
fogják figyelni, hogy azon a területen, ahol
´ók is dolgoztak, mi történik a jöv´óben.

Militari tábor Rétságon
A diákoknak a nyári szünetben sokféle
lehet´óségük van a szabadidejük hasznos eltöltésére. Van, aki csak úgymond
teng-leng napközben, egy kicsit gördeszkázik, biciklizik, vagy éppen
strandra jár.
Vannak azonban olyanok, akik próbára teszik állóképességüket, rátermettségüket, mivel szinte katonai fegyelmet kívánó
egy hetes táborozáson vesznek részt, amelyet a Rétsági Árpád Egylet szervez meg
immár több éve itt a helyi l´ótéren. A fiúk
és a lányok félkatonai körülmények között, katonai sátrakban laknak egy hétig,
de nem csak a nomád körülmények azok,
amelyek emlékeztetnek a katonaéletre,
hanem a kötelez´ó sorakozó, a rend, a fegyelem megtartása, a vezényszavak, jelentések adása teszi valóban egyedivé ezt
a tábort. Külön érdekessége a dolognak,

hogy a fiatalok valóban élvezik a szabad
leveg´ón való tartózkodás lehet´óségét, és a
különböz´ó feladatokat, kihívásokat, melyeket a tábor vezet´ói adnak az ott lakók
számára.
Az idén júliusban, 17-t´ól 24-ig tehették próbára magukat, er´ónlétüket a jelentkez´ók. Sajnos most kevesebben voltak a
szokásosnál, de a tábort vezet´ók ugyanolyan lelkesedéssel végezték munkájukat,
mint eddig minden évben. Különféle
ügyességi és akadályversenyek, embert
próbáló feladatok, kirándulások, megemlékezések, el´óadások voltak azok, amelyek érdekessé, izgalmassá tették ezt az
egy hetet. A megnyitón a sorakozó és a
jelentéstétel után, amelyen részt vett a tábor minden résztvev´óje - ide értve természetesen a táborlakók élelmezését ellátó
csapatot is - ünnepélyesen, ágyúszó köve-

tett. Ezek után egy érdekes bemutatót is
láthattunk, melynek kapcsán terrorista támadást szimulálva a szakemberek bemutatták, hogy hogyan kell ártalmatlanná
tenni a gonosztev´óket. Mindenki számára
tanulságos, érdekes volt ez a bemutató,
reméljük, hogy az ott tanultakat nem kell
majd “élesben” is alkalmaznunk.
A táborlakók és természetesen a vezet´óik is nagyon jól érezték magukat, mert
ezalatt az egy hét alatt egy olyan világban
éltek, amely a kitartásra, állóképességre,
és önbecsülésre, az emberi értékekre való
odafigyelésre tanította meg az ott lév´óket.
Gratulálunk a szervez´óknek, a táborban
aktívan dolgozóknak, és természetesen a
fiataloknak, akik a feladatok el´ól nem hátráltak meg. Reméljük, hogy az elkövetkez´ó években ez a jó kezdeményezés tovább
folytatódik majd!
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Rétsági kalauz
Programajánló
Szeptember 16-ig megtekinthet´ó
a m´úvel´ódési központ galériájában
a Rétsági Fotó Kör
Magyar Fotográfia Napja alkalmából
rendezett
10 éves jubileumi kiállítása
Szeptember 6. péntek, 8.00 és 13.00 órától
“Környezetvédelem - szelektív hulladékgy´újtés”
Tanulmányi kirándulás két általános
iskolai csoport részére a nógrádmarcali hulladék-feldolgozóba
Az ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-003 “Rétság város központi településrészének funkciób´óvít´ó településrehabilitációja” c. pályázat keretében megvalósuló rendezvény
Szeptember 7. szombat, 8.30-12.30 óráig
a m´úvel´ódési központ aulájában
Gyermek ruha börze
Információ: 06 20 779 4511
Szeptember 13-14. péntek, szombat
A Respect Tanácsadó Kft. rendezvénye:
Sport-, ügyességi és m´úveltségi vetélked´ók 4/1-2.
Az ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-003 pályázat keretében megvalósuló rendezvény
Szeptember 14. szombat
a városban, a Nagyparkolóban és a
m´úvel´ódési központban
Szüreti felvonulás és mulatság
A népviseletbe öltöz´ók 13.30 órától a
Nagyparkolóban gyülekeznek.
14.00 órától Felvonulás
16.00 órától Terményáldás, folklórm´úsor, majd traktorszépségverseny.
20.00 órától Szüreti bál, melyre minden érdekl´ód´ót szeretettel várunk!
Zenél a PARTYCSÓKÁK
Szeptember 16. hétf´ó
A Respect Tanácsadó Kft. rendezvénye:
Közlekedésbiztonsági nap 2/1.
Az ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-003 pályázat keretében megvalósuló rendezvény
Szeptember 19. csütörtök
A Respect Tanácsadó Kft. rendezvénye:
Hulladékgy´újtési akció 2/1.
Az ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-003 pályázat keretében megvalósuló rendezvény
Szeptember 20. péntek
A Respect Tanácsadó Kft. rendezvénye:
Közlekedésbiztonsági nap 2/2.
Az ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-003. pályázat keretében megvalósuló rendezvény
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Szeptember 20-21. péntek, szombat
RÉTSÁG MEGÚJUL!
Az ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-003 pályázat keretében megvalósuló rendezvény
Szeptember 20. péntek
10.00 órától
Kirándulás a nógrádmarcali hulladékfeldolgozóba
17.00 órától
Megszépültünk
Fotokiállítás megnyitó a m´úvel´ódési
központ galériájában
18.00 órától
A természet patikája... címmel el´óadást az egészséges életmód alternatív
lehet´óségeir´ól, természetes gyógymódokról, gyógyfüvekr´ól.
Szeptember 21. szombat
Délel´ótt - helyszín: az iskola park és környéke
10.00 órától kb. 13.00 óráig
Kézm´úves foglalkozások - Mozgásos
foglalkoztató - Ugráló vár - Bohóc,
lufi-hajtogatás
Délután - helyszín: a közösségi tér
14.00 órától
A Rétság Rider’s Team nagyszabású,
látványos extrém kerékpáros bemutatója
15.00 órától
Nevesincs Színház
Csalóka Péter cím´ú jelmezes, interaktív, a vásári komédiák hangulatát idéz´ó vidám m´úsora, nem csak gyerekeknek.
16.00 órától
Dunakanyar Fúvós Zenekar és a váci
Mazsorett csoport fellépése
18.00 órától
Aszfaltrajzolás - több korosztály bevonásával
Délután, este - helyszín: a Nagyparkoló
14.00 órától
Népm´úvészeti kirakodóvásár
17.30 órától
Escargoz koncert
18.30 órától
Folklór csoportok fellépése
19.00 órától
Helyi csoportok, bemutatkozása
19.30 órától
Rétság Riders’s Team - motoros bemutató
22.00 órától
Radics Gigi él´ó koncert
23.00 órától
T´úzijáték

Szeptember 27. péntek
A Respect Tanácsadó Kft. rendezvénye:
Egyesületek napja 2/1.
Az
ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-003
pályázat keretében megvalósuló rendezvény
Szeptember 28. szombat
a Rétság Városi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat szervezésében
XI. Rétsági Nemzetiségi Nap
15.00 Népviseletes felvonulás - Mez´ó utcától a M´úvel´ódési Központig
15.30 Kultúrm´úsor a M´úvel´ódési Központ
színháztermében
Fellép´ók: Szlovákiai Folklóregyüttes,
Lipa Szlovák Folklóregyesület - Budapest, Pilisszentkeresztért Kulturális
Egyesület, Glück Laura és Vanessza Pilisszentkereszt, Börzsöny Néptáncegyüttes - Nagyoroszi, Zúgófa Néptáncegyüttes - Rétság, Szlovák vegyeskar
- Rétság

El´ózetes
Október 3. csütörtök
A Respect Tanácsadó Kft. rendezvénye:
Hulladékgy´újtési akció 2/2.
Az ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-003 pályázat keretében megvalósuló rendezvény
Október 4. péntek 10.00 órától
a Templomkertben
az általános iskola megemlékezése
az aradi vértanúkról
Október 4. péntek
A Respect Tanácsadó Kft. rendezvénye:
Sport-, ügyességi és m´úveltségi vetélked´ók 4/3.
Az ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-003 pályázat keretében megvalósuló rendezvény
Október 4-5. péntek, szombat
A Respect Tanácsadó Kft. rendezvénye:
Zöld Nap
Az ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-003 pályázat keretében megvalósuló rendezvény
Október 12. szombat, 14.00 órától
a m´úvel´ódési központ aulájában
a Vöröskereszt Rétsági Csoportjának
szervezésében
Id´ósek és Véradók Napja
Október 18. péntek
A Respect Tanácsadó Kft. rendezvénye:
Általános iskolások rajzaiból rendezett kiállítás megnyitója
Az ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-003 pályázat keretében megvalósuló rendezvény
Október 18. péntek 17.00 órától
a m´úvel´ódési központ galériájában
A KÖR kiállítása
A Magyar Festészet Napja alkalmából
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Október 19. szombat
a városban, a Nagyparkolóban és a
m´úvel´ódési központban
Hubertus Lovasnap
Október 23. szerda, 18.00 órakor
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Városi megemlékezés az 1956-os
forradalomról
Ünnepi m´úsor és köszönt´ó, kitüntetések adományozása
Október 26. szomat
A Respect Tanácsadó Kft. rendezvényei:
Egyesületek napja 2/2.
Virágültetési akció
Az ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-003 pályázat keretében megvalósuló rendezvény
Október 27. vasárnap, 14.00 órától
a volt laktanya el´ótti Mindszenty emlékparkban
Megemlékezés, a Mindszenty és a Pallavicini emlékm´ú megkoszorúzása
Október 31. csütörtök
Halloween-i tökfaragás
a rétsági fiatalok szervezésében
A Rétsági kalauz szerkeszt´ói a
m´úsorváltoztatás jogát fenntartják!
Részletes információk az internetes
honlapokon!

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´úvel´ódési központban
Hétf´ó:
Logisztikai ügyintéz´ó tanfolyam Hétf´ót´ól
péntekig minden nap 8.00-12.30 óráig
Zubaidah Hastánccsoport Minden hétf´ón
és pénteken 18.00 órától Vezeti: Sz´óke
Johanna
Kedd:
´Ószirózsa Tánccsoport Minden kedden és
csütörtökön, 14.00 órától
Szerda:
High Voltage Crew (Popping/Dubstep)
Minden szerdán 17.30 órától Vezeti:
Szeri György
Csütörtök:
´Ószirózsa Tánccsoport Minden kedden és
csütörtökön, 14.00 órától
Péntek:
Zubaidah Hastánccsoport Minden hétf´ón
és pénteken 18.00 órától Vezeti: Sz´óke
Johanna

Istentiszteletek

Irodalmi pályázat

rtv.retsag.net
A Rétsági Televízió havi programja:
Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktuális információkkal. Egy
éve több adásnappal, több ismétléssel
szolgáljuk a néz´óket.
Szeptermber 6. péntek
Él´ó közvetítés a képvisel´ó-testület
ülésér´ól
Szeptember 10-15-ig kedd-péntek 18.00
és 21.00 órakor, szombat vasárnap 10.00
órakor
Kistérségi Krónika
Válogatás a környez´ó települések
filmjeib´ól
Szeptember 24-29-ig kedd-péntek 18.00 és
21.00 órakor, szombat vasárnap 10 órakor
RTV Híradó
Riportm´úsor összeállítás
Szeptember 27. péntek 16 órától
Él´ó közvetítés a képvisel´ó-testület
ülésér´ól
B´óvebb, részletes tartalom a képújságban
és az rtv.retsag.net oldalon.

A rétsági Spangár András Irodalmi Kör
pályázatot hirdet vers és prózaírók részére.
A pályázaton korhatár és a témakör
megkötése nélkül, minden alkotó részt vehet. Kizárólag máshol meg nem jelent
írásm´úvekkel lehet pályázni! Az írásokat
digitálisan is kérjük mellékelni. A pályázatok terjedelme nem haladhatja meg az
öt gépelt oldalt. (Word, Times New Roman, 12 pont, 1,5 sortáv) A jeligés pályázatok mellé, zárt borítékban kérjük mellékelni a jelige feloldását. Egy jeligéhez
maximum három írásm´ú tartozhat.
Az írásm´úvek leadási határideje:
2013. december 20.
Cím: Spangár András Irodalmi Kör. Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár 2651
Rétság, Rákóczi út 26., Pf.: 24.
A legjobbnak ítélt alkotás elnyeri a
díszes kivitel´ú Spangár András emlékplakettet és a hozzá járó oklevelet. Az arra
érdemes írásokat megjelentetjük a Kör
2014. évi antológiájában és a Kör honlapján is.

Nyitva tartás
Könyvtár:
Hétf´ó:
Kedd-péntek
Szombat:
M´úvel´ódési Központ:
Hétf´ó-csütörtök:
Péntek:
Szombat:

11.00-16.00
10.00-18.00
13.00-17.00
08.00-20.00
08.00-21.00
17.00-21.00

Fénymásolási lehet´óség

A Városi M´úvel´ódési
Központban, a Könyvtárban
A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig
kicsinyítéssel, nagyítással.
A/4-as oldal 30 Ft (ÁFA-val)
A/3-as oldal 60 Ft (ÁFA-val)

a m´úvel´ódési központban:

Hirdessen a Hangadóban!

Református egyház: Minden hónap 1. és
3. vasárnap, 8.00-9.30-ig
Hit gyülekezete Minden csütörtökön,
18.00 órától

Lakossági apróhirdetések közzététele 100
bet´úig 300 Ft. Ugyanebben a díjban szerepel, hogy a Hangadó digitális változata
megjelenik a városi honlapokon is.

Legyen
a munkatársunk!
Tisztelt Olvasóink!
Újságunkat színesítend´ó azt szeretnénk, ha minél többen vállalkoznának arra, hogy kisebb-nagyobb írásaikkal jelentkeznének a Hangadó hasábjain.
A szerkesztés során egyetlen rendez´óelvet tartunk fontosnak magunk számára, mégpedig azt, hogy az írások Rétságról szóljanak, az itt él´ók számára
íródjanak. Tájékoztatásul közöljük: lapzárta minden hónap 20-án. Ha tehát kedvet érez arra, hogy egy-egy téma megírásával gazdagítsa a Hangadó számait,
ragadjon tollat!
Legyen a munkatársunk!
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Traktor derby és palacsintafesztivál
Sokak panasza, hogy a környéken minden
település tart falunapot vagy valami fesztivál jelleg´ú megmozdulást, “Rétságon
azonban semmi sincs”- halljuk ezt sokak
szájából. Korábbi, jó megmozdulás volt a
Rétes-nap, azonban sajnos ennek is vége
szakadt, holott az érdekl´ódés folyamatosan n´ótt volna, folyamatosan kezdtek az
emberek “rászokni”. A repül´ós nap sajnos
szintén “lesz´úkült” inkább a saját körükre,
pedig gazdag programmal álltak el´ó minden évben. Próbálunk olyan programokon
ötletelni, ami nem szokványos, nem mindennapi, nincs a környékünkön, s mégis
hagyományt lehetne vele teremteni, felkeltené az emberek érdekl´ódését, a környékt´ól nem idegen, minden korosztályt
ide vonz. A 2012-es szüreti felvonulás
traktoros részéb´ól kiindulva jutottunk el
oda, hogy látva a lelkesedést a fiatalokon
és az id´ósebb korosztályon egyaránt, erre
lehetne építeni, jó kiindulópont lenne, s
valószín´úleg a szüreti felvonulást is gazdagítaná egy-egy új traktoros a jöv´óben.
Nem beszélve arról, hogy mez´ógazdasággal még sokan foglalkoznak a településen
és környékén, valamint m´úködnek olyan

klubok, egyesületek, akik ezekre a “járm´úvekre” vannak specializálódva. (pl. Veterán Traktorosok Klubja). Speciális bemutatókat vállalnak, versenyeket, látványos
trükköket mutatnak be. Úgy terveztük, a
profik bemutatója után kezd´ódhetne az
amat´órök versenye, ahol els´ósorban a környékbeliekre számítunk. Nos ebb´ól a tervünkb´ól az utóbbit sikerült is szépen megvalósítani, az el´óbbihez sajnos még nem
volt elég anyagi kerete a csapatnak, de reméljük ez is változik majd a jöv´óben.
A program köré szerveztünk egy fesztivál
jelleget, természetesen azt is egy bizonyos
tematika köré csoportosítva, felépítve. Így
valósult meg a “Rétsági traktor derby és palacsintafesztivál”. A palacsintát a nyugdíjas
klubok, egyesületi tagok, ismer´óseink, barátaink, rétsági lakosok készítették, melyeket a
vendégek, támogatói jegyek ellenében megvásárolhattak, s az ebb´ól befolyt összeget egy
következ´ó rendezvényünkre fordítjuk majd.
Igyekeztünk a színpadi m´úsorokat is úgy
összeállítani, hogy helyet kaphassanak a helyi
csoportok is, de újat is mutathassunk a hozzánk látogatóknak. Így érkeztek táncosok
Vácról, Balassagyarmatról, Nógrádról is.

A traktor és palacsintafesztivál mellett
még két további rendezvény is helyet kapott. Az egyik egy rally szlalom verseny
volt, a másik pedig az ultrakönny´ú repül´ók találkozója. Úgy gondoltuk, érdemes
egy napra, egy helyszínre tenni, hiszen
gazdagabb, érdekesebb, több korosztályt
megmozgató eseménysorozat kerekedett
így ki bel´óle.
Sok tapasztalattal gazdagodva, nagy
lelkesedéssel készülünk a következ´ó traktorderby és palacsintafesztiválra. Reméljük sok rétsági és környékbeli lakossal találkozhatunk majd!
Nagyon szépen köszönjük még egyszer mindenkinek, aki bármilyen formában támogatta az egyesületünket abban,
hogy ez az esemény is megvalósulhasson!
Rétsági Fiatalok Rétságért

Zöldhulladék gy´újtési rend
Rétságon
Tisztelt Rétsági Lakosok!
A Zöld Híd Régió Kft. ezúton tájékoztatja
a rétsági lakosokat a zöldhulladék gy´újtéssel
kapcsolatban az alábbi fontos információkról.
Az ingatlan tulajdonosok biológiailag
lebomló anyagból készült zöldhulladék
gy´újt´ó zsákokban gy´újthetik a kisebb
mennyiség´ú komposztálható zöldhulladékokat. A zöldhulladékok közé különösen
a f´úfélék, falevelek, fás és lágyszárú kerti
növények és azok részei, gallyak, ágak
maximum 60 mm vastagságig sorolhatóak. A zsákokat 40 Ft + Áfa áron vásárolhatják meg az alábbi helyszíneken:
— 2651 Rétság, Rákóczi út 29. Paletta
Trade Kft., 2651 Rétság, Rákóczi út
20. Polgármesteri Hivatal,
Egy szállítási nap alkalmával maximum 10 db zöldhulladékot tartalmazó
zsák helyezhet´ó ki ingatlanonként! Társaságunk kizárólag az ebben a zsákban kihelyezett zöldhulladékot szállítja el.
2013. évi zöldhulladék gy´újtési rend tervezett soron következ´ó id´ópontjai a következ´ók:
— 2013. szeptember 19. csütörtök
— 2013. október 3. csütörtök
— 2013. október 17 csütörtök
— 2013. október 31. csütörtök
Tájékoztatjuk a lakosokat, a háztól szelektív hulladék elszállítása június hónaptól
megsz´únik. Szelektíven gy´újtött, hasznosítható anyagokat a hulladékgy´újt´ó szigeteknél helyezhetik el. További információt
a www.zoldhid.hu weboldalon találnak.
Köszönjük együttm´úködésüket!

Hangadó – Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan.

Kiadja a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/350-785
Felel´ós kiadó: Varga Nándorné igazgató h.
Felel´ós szerkeszt´ó: Varga Nándorné
Nem kért kéziratokat nem ´órzünk meg és nem küldünk vissza! Programajánlóban a m´úsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A lap levélcíme: 2651 Rétság, Pf.: 24. Készült Rétságon a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. nyomdájában.
A lapterv és tipográfia Girasek Károly munkája. Felel´ós vezet´ó: Pál György. ISSN 1216–2914.
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