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Rétság megújul!
Az ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-003 “Rét-
ság városközponti településrészének funk-
ciób´́ovít´́o rehabilitációja” c. pályázat
RÉTSÁG MEGÚJUL! programnapok al-
kalmával rendezett kulturális fesztivál ke-
retében több érdekes és szokatlan progra-
mon vehettek részt az érdekl´́od´́ok. 

Pénteken, a “Megszépülünk” fotókiállítás
megnyitón, melyet Dr. Katona Ern´́o alpolgár-
mester nyitott meg, és az esemény házigazdá-
ja Vargáné Fidel Ágota volt, úgy szakmai -
azaz fotós, és mint a település egyik vezet´́o
politikusa kihangsúlyozták, hogy mennyire
megszépült Rétság városa, amire mint lako-
sok, már mi is nagyon vártunk. A városszépít´́o
munkafolyamatok nyomon követhet´́ok a fo-
tókon. Ezt követ´́oen a könyvtár olvasótermé-

ben szép számú közönség el´́ott Géczyné
Plonk Erika tartott el´́oadást az egészséges
életmód alternatív lehet´́oségeir´́ol, termé-
szetes gyógymódokról, gyógyfüvekr´́ol “A
természet patikája” címmel.

Szombaton egy nagyszabású rendez-
vénysorozatnak lehettek szemtanúi Rétság
lakosai, mert délel´́ott az iskolaparkban a
gyerekek különféle kézm´́uves foglalkozá-
sokon vehettek részt, itt volt b´́ordíszm´́u-
ves, kovács, agyagozás és különféle érde-
kes foglalkozások, úgymint kavicsfestés, a
gyerekeknek nagyon tetszett a hennafestés
és a csillámtetoválás is. Népi fajátékokkal
is kipróbálhatták ügyességüket azok, akik
a diótörést választották. 

(Folytatás a 9. oldalon)
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Városházi tudósítások
2013. szeptember 6-án délután tartotta
a Képvisel´́o-testület az augusztusra ter-
vezett ülését. 

Törvény írja el´́o, hogy a közterületek
filmforgatási célú használatát helyi
rendeletben kell szabályozni. A képvi-
sel´́o-testület megalkotta a rende-
letet és megbízta a jegyz´́ot az
ezzel kapcsolatos hatáskörök
gyakorlásával.
Az önkormányzati szervezeti
m´́uködési szabályzat néhány
szükségszer´́u változatatásával
együtt a testület úgy döntött,
hogy az áttekinthet´́oség érdekében új
rendeletet alkot. A rendelet megtekint-
het´́o a Polgármesteri Hivatalban és el-
érhet´́o a város hivatalos honlapján is.
A 2013. évi költségvetés els´́o félévi
teljesítésér´́ol szóló beszámolót a kép-
visel´́o-testület részletesnek és szaksze-
r´́unek találta. A gazdálkodás az elfoga-
dott költségvetés szerint folyt az els´́o
félévben, tervszer´́u volt és kiegyensú-
lyozott. A bevételek behajtására vi-
szont oda kell figyelni, mert ebb´́ol a
pénzb´́ol sok plusz feladatot is meg le-
hetne oldani, úgymint járdák, utak ja-
vítása. A kiemelt feladatokat év végéig
el kell végezni. A Városi M´́uvel´́odési
Központ és Könyvtár esetében a fel nem
újított helyiségekben a bels´́o karbantar-
tási munkákat el kell kezdeni.
Pótel´́oirányzat kérés címén a képvise-
l´́o-testület elfogadta a tartalék terhére
a városközpont rehabilitációs pályázat
végrehajtásához a “C” jel´́u út átterve-
zésének engedélyezési költségeit, a
Hivatásos T´́uzoltó ´́Ors kialakításával
kapcsolatos szolgáltatási díjakat (víz-
minta vizsgálat díja, megosztási váz-
rajz, földhivatali költségek). A város
ünnepi fellobogózása érdekében dön-
tött a testület elegend´́o  nemzeti szín´́u,
Rétság zászló megvásárlásáról.
Az egészségügyi törvényb´́ol adódik,
hogy az önkormányzatnak gondos-
kodnia kell a háziorvosi, gyermekor-
vosi, fogászati alapellátásról, az ügye-
letr´́ol, a véd´́on´́oi- és az iskola-egész-
ségügyi ellátásról. A feladatot vállal-
kozásban ellátó orvosok új szerz´́odését
fogadta el a testület. Az érvényesség-
hez jóvá kell hagynia még Bánk és
Tolmács önkormányzatainak, vala-
mint a Magyar Orvosi Kamara Megyei
Területi Szervezetének véleményezé-
sét ki kell kérni, majd az OEP-nek és
az ÁNTSZ-nek is meg kell küldeni.
A települési folyékony hulladékgaz-

dálkodási tevékenység helyzetér´́ol, a
létesítmények állapotáról, üzemelteté-
sér´́ol a DMRV tájékoztatta a képvise-
l´́o-testületet, mivel sok változás történt
a közelmúltban. A képvisel´́o-testület a
tájékoztatást tudomásul vette.

Vinczéné Szunyogh Judit
óvodavezet´́o benyújtotta az
óvoda Házirendjét és Szerve-
zeti M´́uködési Szabályzatát.
Elmondása szerint nagyon sok
dokumentáció megváltozott,
új jogszabályok léptek életbe.
A képvisel´́o-testület úgy dön-

tött, hogy a javaslatok szerinti kiegé-
szítésekkel együtt a Házirendr´́ol és az
SZMSZ-r´́ol a következ´́o testületi ülé-
sen dönt majd.
A TÁMOP Roma emberek képzésbe
ágyazott foglalkoztatása a szociális és
gyermekjóléti ellátórendszerben prog-
ram keretében Metyovinyi Beatrix
Anita azzal a kéréssel fordult az óvoda
vezet´́ojéhez, hogy mivel óvodai dajka
OKJ-s képzésben részesül, melyhez
gyakorlat is tartozik. Ezeket az isme-
reteket szeretné a helyi óvodában elsa-
játítani. A képvisel´́o-testület hozzájá-
rult, hogy a gyakorlati id´́ot itt a helyi
óvodában letöltse. A szerz´́odés pénz-
ügyileg nem érinti az óvodát, mivel
anyagi vonzata nincs.
A Piac udvar beépítésére a Kovaterv
Kft. nyújtott be egy vázlat-tervet, mely
látványosnak bizonyult, a képvisel´́o-
testület ezt a tervet elfogadta, és meg-
bízta a tervez´́ot a részletes tervek ki-
dolgozására. A város rendezési tervét
is ennek megfelel´́oen módosítani kell.
Az üzletek kialakítása el´́ott közm´́uve-
sítést is meg kell oldani, amire jelenleg
költségbecslés áll rendelkezésre.
A napközis konyha szennyvízbemérésé-
vel a Wessling Kft-t bízta meg a képvi-
sel´́o-testület. A mintavétel megtörtént,
az eredmény is rövidesen várható.
Térfigyel´́o kamera-rendszer továbbfej-
lesztésére szeretné költeni a Rétsági Pol-
gár´́or Egyesület a 2013. évi költségvetés-
ben számukra elkülönített pénzösszeget.
A munkálatok olyan stádiumba értek,
hogy szükség van erre a támogatásra. Er-
r´́ol készült egy támogatási szerz´́odés, me-
lyet a képvisel´́o-testület elfogadott.
A Hivatásos T´́uzoltó ´́Ors kialakításá-
hoz az önkormányzat annak idején
úgy döntött, hogy az érintett 23 tele-
pülést felkéri, hogy erejéhez mérten
anyagilag járuljon hozzá az ´́ors létre-
hozásához. 9 település - Bánk, Tol-

mács, Romhány, Hont, Pusztaberki,
Patak, Berkenye, Nógrád, Drégelypa-
lánk - tette ezt meg. A támogatás átvé-
telével kapcsolatos megállapodás alá-
írására meghatalmazta Mez´́ofi Zoltán
polgármestert.
A Nógrád megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság szerz´́odést kíván kötni a
DMRV Zrt.-vel a Rétsági Katasztrófa-
védelmi ´́Orsre, hogy a DMRV Zrt. ivó-
víz-és csatorna szolgáltatást biztosít-
son a Rétság, Laktanya út 9-ben. A
képvisel´́o-testület felhatalmazta Me-
z´́ofi Zoltán polgármestert, hogy írja
alá ezt a szerz´́odést.
A Sourcing Hungary Kft. ajánlattétel-
lel kereste meg az önkormányzatot,
hogy az energiaszolgáltatások árának
csökkentését megoldja, a megtakarítás
30%-át kéri vállalkozási díjként. Ilyen
ügyekben már voltak rossz, int´́o pél-
dák, így ezt a képvisel´́o-testület úgy
döntött, hogy az energiaköltségek,
szolgáltatási szerz´́odések felülvizsgá-
latát ett´́ol a cégt´́ol nem rendeli meg.
A rétsági, Rákóczi út 39-41.sz alatti épü-
let vállalkozói  azzal a kéréssel fordul-
tak az önkormányzathoz, hogy a Zrínyi
utca jobb oldalán kihelyezett megállni
tilos táblát rakodás szempontjából old-
ják fel. A képvisel´́o-testület el´́ott is nyil-
vánvaló, hogy a város közlekedési sza-
bályainak felülvizsgálatát el kell végez-
ni, így az a vélemény alakult ki, hogy
amikor az egységes felülvizsgálat meg-
történik, akkor ezt a problémát is figye-
lembe kell venni és dönteni a megoldás
érdekében.
A Laktanya út 02/4 hrsz-ú területen
lév´́o 5 db acélszerkezet´́u felépítmény
értékesítési pályázatára augusztus 19-i
határid´́ore két ajánlat érkezett, így a
pályázat érvényes, a vev´́ot licittárgya-
lás alapján kell kiválasztani. A ver-
senytárgyalásra szeptember 16-án ke-
rül sor. A versenytárgyalás szabályai
írásban rögzítésre kerültek.
A Templom u. 11. szám alatti ingatlant
is meghirdette az önkormányzat, erre
pályázat nem érkezett be. Az ingatlan
a továbbiakban is meghirdetésre kerül.
Haszonbérleti pályázatot hirdetett meg
a  képvisel´́o testület a Rétság, 084/22
hrsz-ú, 42 079 m2 terület´́u term´́oföldre
is, melyre a benyújtási határid´́oig nem
érkezett be pályázat. Több javaslat is
elhangzott. A határozat, melyet a kép-
visel´́o-testület elfogadott arról szól,
hogy egyel´́ore a term´́oföld haszonbér-
be adását felfüggesztik a 2013-as év-
ben. Egyben meg kell vizsgálni a saját
hasznosítás lehet´́oségét.
Botos János helyi vállalkozó és Filip
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Dániel diósjen´́oi állatorvos azzal a ké-
réssel fordultak a képvisel´́o-testület-
hez, hogy a Piac téren lév´́o közkutat
nyissa meg. A képvisel´́o-testület sze-
rint a Piac udvar rendezése, telkek ér-
tékesítése után a közmvesítés feltételei
tisztázása után lehet a kérdésben érde-
mi döntést hozni. A vállalkozókkal
szembeni egységes álláspont fontos az
önkormányzat számára, ezért az egye-
di kérelmet nem támogatja.
A szabadságok kiadásával kapcsolat-
ban az intézményeknél elmaradások
tapasztalhatók, így minden munkálta-
tói jogkört gyakorló vezet´́o figyelmét
felhívta a testület, hogy a szabad-
ságokat az adott évben ki kell adni.
A városközpont rehabilitációs pályázat-
tal kapcsolatban a szerz´́odéseket már
évekkel ezel´́ott megkötötték, de id´́oköz-
ben az államháztartási törvény módo-
sítása miatt elkülönültek egymástól az
intézmények és az önkormányzat, ez
érintette a Computerv GM Kft-vel va-
ló szerz´́odést is. Ez lényegében csak az
adószám változását jelenti, így a mó-
dosítás csak erre terjed ki.
Az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel a Lakta-
nya úton közvilágítás-b´́ovítés témában
szerz´́odés megkötésére került sor még
2011-ben, ami lényegében a Járóbeteg
Központhoz vezet´́o úton biztosította
volna a közvilágítást. A kft többször is
megpróbálta a vállalási árat emelni,
majd azzal a kéréssel fordultak az ön-
kormányzathoz, hogy a szerz´́odést ´́ok
felmondják. A képvisel´́o-testület a fel-
mondást tudomásul vette, de az önkor-
mányzat nem vállalja a cég által kimu-
tatott költségek kifizetését. A kft részé-
r´́ol munkavégzés nem történt. A város
a szerz´́odésben vállalt feladatok teljes
kör´́u végrehajtását várta el. (A világí-
tást a városüzemeltetési csoport ideig-
lenes kiépítéssel megoldotta.)
A lejárt határidej´́u határozatokról való
beszámoló kapcsán szó volt a hivatal
internet és telefonrendszerrel kapcso-
latos szerz´́odéseir´́ol, ebben további lé-
péseket kell tenni. Az ARGO2 terület-
bérleti szerz´́odés még nem került alá-
írásra, s´́ot fizetés nélkül távoztak. Az-
óta a bérleti díj kiegyenlítésre került,
de az összes szemetet hátrahagyták.
Az ingatlanok meghirdetése kapcsán
még szélesebb kör´́u tájékoztatás kell,
mert volt olyan hirdetés, ami a helyi
TV-ben nem jelent meg. A képvisel´́o-
testület a beszámolót elfogadta.
A Rétság város funkciób´́ovít´́o rehabi-
litációról szóló beszámolóban több
fontos téma is el´́okerült. A m´́uvel´́odési
központ el´́otti téren kivágták a görbe,

beteg feny´́ofákat, helyettük telepítésre
kerül még szeptemberben 1 db ezüst-
feny´́o (mindenki karácsonyfája lehet),
1 db vörös level´́u juharfa (ez lesz az
Ifjúság fája), a többi pedig lombhulla-
tó fa lesz. Kerülnek ide még díszbok-
rok és parkrózsák, valamint füvet tele-
pítenek. A park mellé padok kerülnek
elhelyezésre, ízléses szemétbedobó,
valamint biciklitároló. Az iskolánál a
park is kiépítésre kerül, ide 1 db padot
terveztek. A parkolók kialakítása is fo-
lyamatban van, a járdák a Zrínyi és a
Kossuth utcában megvalósulnak. Víz-
elvezetési gondok jelentkeztek több
helyen a településen, ezeket meg kell
oldani. A polgármester beszámolóját a
képvisel´́o-testület elfogadta.
Mez´́ofi Zoltán polgármester a két testü-
leti ülés közötti id´́oszakban az önkor-
mányzat érdekében végzett polgármes-
teri munkáról számot adott. A tájékoz-
tatót a képvisel´́o-testület elfogadta.
Jávorka János képvisel´́o az augusztusi
képvisel´́oi tiszteletdíját felajánlotta a
Polgár´́or Egyesület részére.
Az egyebekben többen tettek javaslatot
városkarbantartási feladatok ellátására,
illetve kérdés merült fel a születési tá-
mogatás jövedelemhatárhoz kötésér´́ol.
Vargáné Fodor Rita jegyz´́o válaszolt a
születési támogatásokkal kapcsolatban.
Elmondta, hogy hosszú éveken keresz-
tül a születési támogatás nem volt jöve-
delmi határhoz kötve, de törvényi elïírá-
sok miatt a szociális rendelet módosítás-
ra került. A szül´́o születési támogatásra
akkor jogosult, ha az 1 f´́ore es´́o nettó
jövedelem nem éri el az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének
300%-át, így ezért került megemelésre a
nyugdíjminimum %-a, hogy minél töb-
ben férjenek be a támogatottak közé. Ez
okból eddig elutasított kérelem nem
volt, a rendeleti korlátnak nincs a helyi
polgárok többségére hátrányos hatása.
Girasek Károly képvisel´́o szerint a tá-
mogatásból senki nem esett ki, csak elvi
korlátról van szó. Jávorka János képvi-
sel´́o szerint a Szociális Bizottság a szü-
letési támogatás kéréssel kapcsolatban
minden kérelmet elfogadott
Jávorka János képvisel´́o felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy iskolakezdési tá-
mogatást biztosít az önkormányzat a
családoknak. Aki gyermekvédelmi tá-
mogatásban részesül, az nem jogosult
az 5 000,- Ft felvételére. Az általános
iskolások automatikusan kapják a tá-
mogatást, a közép- és fels´́ooktatásban
részt vev´́ok iskolai igazolás alapján.
Dr. Szájbely Ern´́o PVB elnöke felhívta
a figyelmet, hogy a Korányi utcában,

az Aba féle háznál van egy nagy fe-
ny´́ofa, melynek gyökerei felnyomták,
felszakították a járdát, ez balesetve-
szélyes. Intézkedést kér.
Varga Nándorné elmondta, hogy az Or-
szágos Könyvtári Napokra közel 100
eFt-os pályázati pénzt kapott az intéz-
mény, mely el´́oadások megtartására for-
dítható. Érdekeltségnövel´́o pályázat
kapcsán a könyvtár 258 eFt-ot nyert. A
Márai III. program keretében dokumen-
tumokat nyert az intézmény. A helyi TV
munkatársa megszüntette munkaviszo-
nyát az intézménnyel, így kéri az állás
zárolásának feloldását, egy új munkatárs
felvételét erre az állsáhelyre. (Írásbeli
beadvány nem érkezett ezért e tárgyban
a testület döntést nem hozott.)

Vargáné Fodor Rita jegyz´́o a PVB Bizott-
ság ülésén elmondta, hogy a szeptemberi
ülés 27-re tolódik, az októberi ülés 18-a
helyett 25-én kerül megtartásra. A novem-
ber havi testületi ülés id´́opontja nem vál-
tozik, 22-én közmeghallgatás keretében
kerül megrendezésre. A decemberi ülés
id´́opontja december 20-ról, december 13-
ra változik.

Rétság Város önkormányzatának Kép-
visel´́o-Testülete 2013. szeptember 27-én
tartotta meg ülését.

Napirend el´́ott Ferencsik Raymond, a
Rétsági Rend´́orkapitányság parancsnoka
bejelentette a képvisel´́o-testületnek, hogy
2013. szeptember 13-tól áthelyezték a me-
gyei f´́okapitányság állományába vezet´́o
beosztásba, helyére Belovai Róbert kerül.
A testület köszönetét fejezi ki az eddigi
együttm´́u ködésért.

A helyi adóról szóló rendeleteket a
képvisel´́o-testületnek felül kell vizs-
gálni. A benyújtott tervezetet a testület
elfogadta.
A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi
rendelet is módosításra került. A teljes
szöveg megtalálható a város hivatalos
honlapján, a www. retsag.hu címen.
Rétság, Templom u. 9. sz. alatti napkö-
zis konyha szennyvíz kibocsátási vizs-
gálat szerint több esetben meghaladta a
megengedett határértékeket. A Képvise-
l´́o-testület szükségesnek tartja az ügy
megoldását, egy el´́otisztító berendezés
beépítését döntötte el, ezért a tervezésre
és lebonyolításra árajánlatokat kér.
Rétságon, a Rákóczi út 53. sz. alatti
társasház lakói m´́uszaki szakért´́ovel
készíttettek egy felmérést, mivel es´́o-
zéskor a lépcs´́oházat elönti a víz. A
képvisel´́o-testület úgy határozott, hogy
az elvégzend´́o feladatokkal az önkor-
mányzat Városüzemeltetési Csoportját
bízza meg.
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Répássy Lászlóné kérelemmel fordult
az önkormányzathoz, mert bérelt laká-
sának az ablak feletti áthidaló koszorú
vakolata miatt baleset- és életveszé-
lyes. Mivel ez egy társasház, az alapító
okirat szerint a probléma megoldásá-
hoz viszont a többi tulajdonos hozzá-
járulása is szükséges. A Képvisel´́o-tes-
tület a társasházi alapító okiratban fog-
laltakat magára nézve kötelez´́onek te-
kinti, és a továbbiakban ennek megfe-
lel´́oen kíván részt venni az ingatlan
karbantartásában, felújításában.
A MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt.
felújíttatja a Barátság I. k´́oolajvezeté-
ket, ezért megkeresték a tulajdonoso-
kat, hogy hozzájárulásukat kérjék. A
rekonstrukció tervdokumentációja
megtekinthet´́o a Polgármesteri Hiva-
talban, a 117. sz. irodában, Farkas Esz-
ternél. A munkálatok elkezdése el´́ott a
munkaterület átadás-átvétele is szük-
séges, a kivitelezés befejezése után a
kivitelez´́o köteles a helyreállításról
gondoskodni a m´́uszaki leírásban fog-
laltaknak megfelel´́oen.
A Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez
már több éven át csatlakozott a város. A
2014. évre a csatlakozási nyilatkozatot a
képvisel´́o-testület jóváhagyta. A pályázati
felhívás rövid szövege megtalálható a
Hangadó jelen számában, valamint a tel-
jes szöveggel pedig a város honlapján.
2014. évi földhaszonbér megállapítása
kapcsán az önkormányzat minden év-
ben dönt a haszonbérleti díjak mérté-
kér´́ol. Ezek a díjak az elmúlt id´́oszak-
ban az egyéb bérleti díjakkal egyenl´́o
arányban változtak az inflációval ará-
nyos módon. 2013. január 1-t´́ol a kül-
területen lév´́o, mez´́ogazdasági rendelte-
tés´́u szántási területeken 3,50 Ft/m2/év,
a belterületen lév´́oknél 23,20 Ft/m2/év
mértékben állapítja meg.
Svéda László földhaszonbérleti kére-
lemmel fordult az önkormányzathoz,
hogy a 395/2. hrsz-ú ingatlan 660 m2

területrészére a 2014. évre bérleti szer-
z´́odés meghosszabbítását kéri. A kép-
visel´́o-testület a kérést elfogadta.
Az Apor Vilmos Katolikus F´́oiskola
két hallgatója kérte gyakorlati idejé-
nek biztosítását a helyi Óvodában,
melynek keretében anyagi vonzata az
intézménynek nincs és a megkötött
szerz´́odésnek megfelel´́oen járnak el.
Az Ipolymenti Vízgazdálkodási és Talaj-
védelmi Társulat kérelmet nyújtott be a
Polgármesteri Hivatalhoz, melyben a m´́u-
köd´́oképességükhöz a tagoktól minimális
támogatást kell kérniük, mivel ez a köte-
lez´́o jellegét már elveszítette - jelenleg
önkéntes. A Társulás konkrét kérése

47.000 Ft támogatás. A képvisel´́o-tes-
tület fedezet hiányában ezt a kérést a
2013-as évben nem tudja támogatni.
Botos János, a Cigány Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke, azzal a kéréssel for-
dult a Képvisel´́o-testülethez, hogy a ki-
sebbségi önkormányzat részére egy szá-
mítógéppel, telefonnal, internet elérhe-
t´́oséggel felszerelt irodát biztosítson szá-
mukra. Az önkormányzat biztositja a
törvényben el´́oírt dolgokat, így ügyviteli
szolgáltatásokat, hivatalos értekezlethez
helyiséget, de egyéb kéréseknek nem
tud eleget tenni. Amennyiben internet
hozzáférhet´́oségre van szükségük, azt
pedig a titkárságon, vagy az asszisztensi
irodában igénybe vehetik.
2013. szeptember 7-én a Zrínyi utcai
parkolóban elektronikai hulladék la-
kossági átvétele zajlott, melyet a Fe-
Group Invest Zrt. bonyolított le. A
képvisel´́o-testület utólag jóváhagyta
az err´́ol szóló szerz´́odést.
A közadatok nyilvánosságra hozatalával
az önkormányzatnak elmaradása van,
mivel ezeket az információkat nem csak
a www.retsag.hu oldalra kell feltenni,
hanem a www. kozadattar.hu-ra is. A
Localinfo Kft. ezt vállalja havi 4.000 Ft
+ÁFA díjért. Az adatszolgáltatás to-
vábbra is a Polgármesteri Hivatal mun-
kája marad. A képvisel´́o-testület ezt el-
fogadta, hogy a ajánlattev´́o Localinfo
Kft. végezze el a város honlapjáról az
árirányítást a kozadat.hu oldalra.
Az augusztusi testületi ülésen döntés
született arról, hogy a bels´́o ellen´́ori
tevékenységet küls´́o szakember bevo-
násával kell megoldani, ezért ebben a
témában pályázati kiírásra került sor.
Három pályázat érkezett be, ebb´́ol ket-
t´́o volt érvényes. A Kontroll Plusz Bt.
ajánlata bizonyult jobbnak, így ezt a
képvisel´́o-testület elfogadta.
Az adó és egyéb tartozásokkal kapcso-
latban egy átfogó tájékoztatói anyag
került terítékre, melyb´́ol kiderült, hogy
az építményadó, kommunális adó,
ipar´́uzési adó, gépjárm´́uadó és talajter-
helési díj be nem fizetett összege meg-
haladja a 45 millió forintot. Ez nagy
érvágás az önkormányzatnak, mivel
ezt a pénzösszeget ráfordíthatnák pl.
utak, járdák javítására, karbantartásá-
ra. A kintlév´́oségek csökkentése érde-
kében felhívták az illetékesek figyel-
mét, hogy továbbra is minden törvé-
nyes eszközt (felszólítás, letiltás, vég-
rehajtás, stb.) vegyenek igénybe az
adósságok behajtására. A tájékoztatót
a képvisel´́o-testület tudomásul vette.
A városközpont rehabilitációs pályá-
zattal kapcsolatban a hatályos szerz´́o-

dések ellen´́orzése folyamatos, így a Dr.
Dobsonyi László ügyvéddel kötött szer-
z´́odést módosítani kell, mivel a szerz´́o-
dés f´́oösszege módosul, mert az Ügyvéd
úr alanyi mentességet választott.
Az általános iskola igazgatója, Borosné
Gellai Katalin azzal a kéréssel fordult a
képvisel´́o-testülethez, hogy a nemzeti
köznevelésr´́ol szóló törvényben el´́oírt
intézményi tanácsba a települési önkor-
mányzat delegáljon tagot. Az önkor-
mányzat egy f´́ot javasolt, Horváthné
Moldvay Ilona személyében, aki a fel-
kérést megköszönte és elfogadta.
Jávorka János képvisel´́o úr szeptem-
ber havi tiszteletdíjáról lemondott,
mely felajánlást a képvisel´́o-testület
tudomásul vett.
A Nyugat-Nógrád Vízm´́u Kft. 2013.
május 30-i taggy´́ulésér´́ol határozati ki-
vonatot küldött, hogy azt a képvisel´́o-
testület hagyja jóvá. A javaslatok vi-
szont nem értelmezhet´́oek, mivel csak
részinformációk találhatóak benne,
ezért érdemi döntést ebben az ügyben
a képvisel´́o-testület nem tudott hozni.
A helyi Napköziotthonos Óvoda vezet´́o-
je, Vinczéné Szunyogh Judit benyújtotta
a módosított Házirendet és az SZMSZ-t
a képvisel´́ok által tett javaslatok figye-
lembe vételével. Általános vélemény,
hogy korrekt, jó szabályzatok, laikusnak
is tökéletesen érthet´́ok, így ezt a képvi-
sel´́o-testület  tudomásul vette.
A lejárt határidej´́u határozatok végrehaj-
tásáról az anyagot jegyz´́o asszony, Var-
gáné Fodor Rita adta be, melyet nagy
körültekintéssel állított össze. Szó volt a
filmforgatás kapcsán felmerül´́o problé-
mákról, a nagyrendezvények utáni sze-
métszállítás megoldásáról. Felvet´́odött,
hogy közterület foglalási engedélyt csak
az a használó kaphasson, aki bemutatja
a szerz´́odését, hogy a szemétszállítást is
megoldotta.
Az önkormányzatnál dolgozó egy f´́o
GYED-en lév´́o dolgozó bejelentette,
hogy nem kívánja igénybe venni az
egy év id´́otartamú GYES-t, ezért fize-
tés nélküli szabadságát megszakítja és
október 5-t´́ol munkába áll. Aktívan vi-
szont csak decemberben kezdene, mi-
vel el´́otte kiveszi szabadságát, így de-
cember 5-ig párhuzamosan két f´́o fog-
lalkoztatására kerülne sor. A képvise-
l´́o-testület ezt elfogadta.
2008. évt´́ol az önkormányzat dolgozói
beléptek egy T-Mobile flottába. A dol-
gozók telefonszámláikat lakcímükre
kapják, mindenki egyénileg fizeti meg
a telefondíját. A flottás szerz´́odésben
viszont vállalni kell egy bizonyos ösz-
szeg´́u forgalmat, melyet ez a flotta
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nem ért el. Ezért új keretszerz´́odést
kell kötni.  Csak egy darab telefon
után fizeti az önkormányzat a díjat. A
Polgármesteri Hivatal mint gesztor
szerepel szerz´́od´́o félként. Ezzel a kép-
visel´́o-testület egyetértett.
Tárgyalásra került az óvodavezet´́o bé-
re, melynél a képvisel´́o-testület a köz-
alkalmazotti bértábla irányelveit vette
alapul, így Vinczéné Szunyogh Judit a
G11 kategóriába került besorolásra, va-
lamint 40% vezet´́oi pótlékra jogosult.
A laktanya területén lév´́o garázsban (trak-
tor, busz) a világítás kiépítése fontos
mindkét helyiségben. Ehhez almér´́o fel-
szerelése is szükséges, mivel az áramot az
Önkéntes T´́uzoltóktól kapná a garázs.
Mez´́ofi Zoltán polgármester javaslatá-
ra 50e Ft pótel´́oirányzat megszavazá-
sára került sor a Mindszenty ünnep-
ségre. Fels´́opetényben délel´́ott 10,00
órától szentmise és koszorúzás. Utána
a vendégsereget Rétságon a m´́uvel´́o-
dési központban forró tea, sütemény
várja, majd a rétsági laktanya emlék-
parkjában lesz a koszorúzás. A javas-
latot a képvisel´́o-testület megszavazta.
Az egyebekben szó esett a városban lé-
v´́o hiányosságokról, úgymint vízelveze-
t´́o árkok rendberakásáról, a közvilágítás
hiányosságairól - villamossági ég´́ok cse-
réjére van szükség a közterületeken -,
fölösleges villanyoszlopok kiszedésér´́ol,
az újonnan kialakított közterületek, ut-
cák elnevezésér´́ol és más problémákról.

Tájékoztatás hangzott el arról, hogy a
PVB Bizottság ülésén bemutatkozott a Já-
rási Hivatal új vezet´́oje, Dudás György. 

Rendeletek jegyz´́okönyvek

Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvise-
l´́o-testület által alkotott rendeletek teljes
szövege és mellékletei, a www.retsag.hu
oldalon az Önkormányzat fejezetben ér-
het´́ok el. Ugyanígy a helyi jogszabályok
egységes szerkezetbe szerkesztett szöve-
ge. A képvisel´́o-testület nyílt üléseinek
jegyz´́okönyve az ülést követ´́o 15 napon
belül elérhet´́ok a www.retsag.hu webla-
pon, az Önkormányzat fejezetben.

Képvisel´́o-testületi ülés 
Rétság Városi Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben október 18-
ra tervezett következ´́o ülésére október
25-én pénteken 16.00 órakor kerül sor.
(PVB. ülés id´́opontja: okt. 22 kedd 16.00 óra)

Tervezett napirendek: 1) 2013. évi Bels´́o
Ellen´́orzési Program és Terv elfogadása. 2)
Beszámoló a Városüzemeltetési csoport
munkájáról. 3) Beszámoló a Polgármesteri
Hivatal 2013. évi m´́uködésér´́ol. 4) Beszá-
moló a testület lejárt határidej´́u határozatai-
nak végrehajtásáról és az átruházott hatás-
körben hozott döntésekr´́ol. 5) Tájékoztató
Rétság városközpont funkciób´́ovít´́o rehabi-
litációjáról. 6) Tájékoztató a két testületi
ülés közötti id´́oszakban az önkormányzat
érdekében végzett polgármesteri munkáról
7) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásá-
ról. Az ülés részletes napirendje és anya-
gai október 21-t´́ol a www.retsag.hu ol-
dalon az Önkormányzat menüpontnál
lesznek elérhet´́ok.

Közmeghallgatás

El´́ozetesen tájékoztatjuk az érdekl´́od´́oket,
hogy november 22-én, pénteken 16 óra-
kor kezd´́od´́o képvisel´́o-testületi ülésen az
önkormányzat közmeghallgatást tart. En-
nek keretében az állampolgárok közér-
dek´́u ügyben kérdéseket tehetnek fel, illet-
ve véleményt nyilváníthatnak.

2013. október
Mez´́ofi Zoltán polgármester: Minden

hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Októberben 14-én

Dr. Katona Ern´́o alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától
17.30 óráig. Októberben 30-án

Vargáné Fodor Rita mb jegyz´́o: Minden
hétf´́on 14-17 óráig. Októberben  7. 14.
21. 28.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

Bursa Hungarica pályázat

Rétság Város Önkormányzata az Emberi
Er´́oforrások Minisztériumával együttm´́u-
ködve, az 51/2007. (III.26) Kormányren-
delet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a
Bursa Hungarica Fels´́ooktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot fels´́ookta-
tási hallgatók számára a 2013/2014. tanév
második és a 2014/2015. tanév els´́o fél-
évére vonatkozóan (A típus) illetve  2014.
évre a fels´́ooktatási tanulmányokat kezde-
ni kívánó fiatalok számára. (B típus)

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Fels´́ooktatási Ön-

kormányzati Ösztöndíjrendszer (a továb-
biakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrend-
szer) célja az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzet´́u, szociálisan rászoruló
fiatalok fels´́ooktatásban való részvételé-
nek támogatása. 

A pályázat EPER-Bursa rögzítésének
és az önkormányzatokhoz történ´́o benyúj-
tásának határideje: 2013. november 15.

A részletes pályázati kiírás (mindkét
típusú pályázathoz) megtalálható a
www.retsag.hu honlapon.

Pályázat - ingatlan eladás
Rétság Város Önkormányzat Képvise-

l´́o-testülete értékesítésre hirdeti meg az
alábbi ingatlant: Rétság, Templom utca
11. szám, 384 hrsz. Rendeltetése: kivett
lakóház és udvar. Telek területe: 812 m2;
Épület területe: 225 m2

   Minimum ár: 16.400.000 Ft
Ajánlatok benyújtása: postai úton (Rétság
Város Önkormányzata, 2651 Rétság, Rákóc-
zi út 20.), vagy zárt borítékban, személyesen
Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal titkárságán (2651 Rétság, Rákóczi út
20. I. emelet, 101-es iroda). Benyújtási hatá-
rid´́o: 2013. október 31. 10.00 óra.

Részvételi feltételek: - nem magánsze-
mély vásárló esetén az átláthatóság bemu-
tatása, igazolása. Egyéb feltételek: - a vé-
telár a szerz´́odés megkötésekor egy ösz-
szegben fizetend´́o - birtokba adásra az
adásvételi szerz´́odés maradéktalan teljesíté-
se esetében kerül sor - több jelentkez´́o ese-
tében licit dönt a vev´́o személyér´́ol - Az
ingatlan el´́ozetes id´́opont egyeztetés alapján
a benyújtási határid´́oig megtekinthet´́o.

Id´́opont egyeztetés a 35/550-100 tele-
fonszámon, vagy e-mailben a hivatal@
retsag.hu címen.

Felhívás 
Iskolakezdési támogatás 

2013. évben a Szociális Bizottság 166/2013.
(IX.02.) számú határozata alapján ismét  le-
het´́oség lesz azon általános, közép és a fel-
s´́ofokú oktatási intézményekben nappali
tagozaton tanulók beiskolázási támogatá-
sára, akik nem részesülnek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben.

A beiskolázási támogatás kifizetésé-
hez iskolalátogatási bizonyítványt, illetve
hallgatói jogviszony igazolást kell csatol-
ni azon tanulóknak, 
—  akik nem Rétságra járnak általános

iskolában, 
—  akik közép vagy fels´́ofokú oktatási

intézményben tanulnak. 
Az iskolalátogatási bizonyítvány benyúj-
tásának határideje 2013. október 31. 
Városi Önkormányzat Képvisel´́o-testülete

Szociális Bizottsága

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 16.

Telefon: (35)351-155, (30)9-607-683
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Önkormányzati rendeletek

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testületének 14/2013. (IX.09.) 

önkormányzati rendelete 
a közterületek filmforgatási célú hasz-
nálatáról és a használatuk rendjér´́ol

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete a Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
jogalkotási hatáskörében eljárva, a moz-
góképr´́ol szóló 2004. évi II. törvény  37.
§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A közterület filmforgatási célú hasz-

nálatához a mozgóképr´́ol szóló 2004.
évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.)
alapján hatósági szerz´́odés szükséges.

2. § Az Mktv. szerinti filmalkotás forgatá-
sa céljából történ´́o közterület-haszná-
lat (a továbbiakban: filmforgatás célú
közterület-használat) vonatkozásában
e rendelet szabályait kell alkalmazni

3. § A filmforgatás célú közterület-hasz-
nálattal összefügg´́o, Mktv- ben meg-
határozott képvisel´́o-testületi hatáskö-
röket a jegyz´́o gyakorolja

4. § (1) Filmforgatás - a Rétság TV kivé-
telével - nem engedélyezhet´́o az Ön-
kormányzat, valamint a Városi M´́uve-
l´́odési Központ és Könyvtár által,
vagy megbízása alapján közterületre
szervezett önkormányzati rendezvé-
nyek id´́otartamára, illetve területére.

(2) A filmforgatás céljából történ´́o közte-
rület-használathoz a hozzájárulás
megadását követ´́oen bekövetkezett, a
filmforgatást akadályozó és a kérelme-
z´́onek fel nem róható körülmények,
valamint a rendkívüli természeti ese-
mények elhárulását követ´́o 10 napon
belül a kérelmez´́o számára a közterü-
let-használatot biztosítani kell.

(3) A filmforgatás célú közterület-haszná-
lat naponta 7.00-21.00 óra közötti id´́o-
tartamra vonatkozhat, különösen indo-
kolt esetben ett´́ol eltér´́o id´́otartam is
engedélyezhet´́o. 

(4) Filmforgatás céljából történ´́o közterü-
let-használat id´́otartama nem halad-
hatja meg a két hetet.

5. § A filmforgatás céljából történ´́o közte-
rület-használat csak a közterület hasz-
nálati díj egy összegben történ´́o meg-
fizetését követ´́oen kezdhet´́o meg. 

6. § Ha az Mktv. szerinti hatósági szerz´́odés
megküldésének id´́opontjában a közterü-
letre vonatkozóan érvényes közterület-
használati engedély van, a közterület-
használat jóváhagyását meg kell tagadni.

7.§ A közterület filmforgatási célú igény-
bevétele szempontjából Rétság város
közigazgatási területén központi terü-
letnek min´́osül: 

a) a Rákóczi útnak a Templom utca (hrsz: 378)
és a Pet´́ofi utca (hrsz. 453) közötti területe,

b) Iskola tér (hrsz:134/37) és Rákóczi út
közötti terület 

c) Laktanya út
8. § A filmforgatás céljából történ´́o közte-

rület-használat során a használó az aláb-
bi egyéb feltételeket köteles betartani:

1) a szomszédos lakóingatlanok gyalogos
vagy gépkocsival történ´́o megközelí-
tését a használat teljes id´́otartama alatt
köteles folyamatosan biztosítani.

2) a használat teljes id´́otartama alatt köteles
a használt közterület tisztán és rendben
tartásáról folyamatosan gondoskodni,

3) zöldfelületet köteles kíméletesen használni,
4) a használat megsz´́unését követ´́oen a terü-

letet eredeti állapotával legalább egyenér-
ték´́uen helyreállítani, az esetlegesen oko-
zott környezetszennyezést megszüntetni,
a területet kiürített állapotban az önkor-
mányzat részére visszaadni.

9.§ A filmforgatás célú közterület haszná-
latáért az Mktv. 3. számú melléklete
szerinti díjat kell fizetni.

10. § E rendelet a kihirdetését követ´́o na-
pon lép hatályba.

Mez´́ofi Zoltán s.k. Vargáné Fodor Rita s.k.
polgármester         megbízott jegyz´́o

Rétság Város Önkormányzat képvisel´́o-
testületének 15/2013. (IX.09.) 

önkormányzati rendelete 
az önkormányzat szervezeti 
és m´́uködési szabályzatáról

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól  szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 53. § (1) bekezdésében és ugyan-
ezen törvény 143.§ (4) bekezdésében fog-
lalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés d) pontjában megha-
tározott feladatkörében eljárva, az önkor-
mányzat és szervei szervezeti és m´́uködési
szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 
I. fejezet Általános rendelkezések
1. § A Magyarország helyi önkormányza-

tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény (továbbiakban Mötv.) rendelke-
zéseit, valamint az önkrományzat és
szervei számára egyes jogszabályok-
ban megállapított hatásköreit, szerve-
zeti és mködési szabályait az önkor-
mányzat m´́uködési területén e rende-
lettel együtt kell alkalmazni.

2. § (1) Az önkormányzat hivatalos megne-
vezése: Rétság Város Önkormányzata 

(2) Az önkormányzat székhelye: Rétság,
Rákóczi út 20. 

3. § (1) Rétság Város Önkormányzata
önállóan, szabadon, demokratikus mó-
don, széleskör´́u nyilvánosságot teremt-
ve intézi a település közügyeit, gondos-
kodik a helyi közszolgáltatásokról, a he-
lyi közhatalom önkormányzati típusú
gyakorlásáról. 

(2) Az önkormányzat jogi személy. Az ön-
kormányzati feladat- és hatáskörök a
képvisel´́o-testületet illetik meg.

(...)
A teljes rendelet megtalálható a város hi-
vatalos honlapján a www.retsag.hu címen.

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete 16/2013. (IX./30. rendelettel

módosított  22/2003. (XII.31.) rendelete 
A HELYI IPAR ´́UZÉSI ADÓRÓL

(egységes szerkezetben)

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekez-
dése, a helyi adókról szóló módosított
1990. évi C. tv./ továbbiakban Htv./ 1. §./1/
bekezdésében, valamint a 6.§-ában kapott
felhatalmazás alapján a helyi ipar´́uzési adó-
ról a következ´́o rendeletet alkotja.
Általános rendelkezés
1.§. A rendelet hatálya Rétság Város Ön-

kormányzat illetékességi területén
végzett vállalkozási tevékenységre
terjed ki.

Adókötelezettség szabályai
2.§ (1) Adóköteles az önkormányzat illeték-

ességi területén állandó, vagy ideiglenes jel-
leggel végzett vállalkozási tevékenység. 

(2) Az adó alanya a vállalkozó.
Az adó mértéke
3.§ (1) Az állandó jelleggel végzett ipar-

´́uzési tevékenység esetén az adó évi
mértéke az adóalap 2%-a.

(2) Az ideiglenes jelleggel végzett ipar-
´́uzési tevékenység esetén az adó mér-
téke naptári naponként

a)1

b) épít´́oipari tevékenység, természeti er´́o-
forrás feltárás, kutatás, valamint egyéb
tevékenység végzése után 5.000 Ft.

Adómérséklés
4.§2

Záró és átmeneti  rendelkezések
5. § Az e rendelettel nem szabályozott kér-

désekben 
- a helyi adókról szóló módosított 1990.

évi C. törvény és
- az adózás rendjér´́ol szóló 2003. évi

XCII. törvény rendelkezéseit kell al-
kalmazni.

6.§ 3 7. § (1) Ez a rendelet 2004. január 1.
napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´́uleg
hatályát veszti a helyi ipar´́uzési adóról szó-
ló, 17/1995. (XII.27.) számú, és az ezt mó-
dosító 4/1996. (XII.20.), 17/1997. (XII.12.),
7/1998. (V.4.) 7/1999. (II.19.), 13/1999.
(XII.1.), 15/2001(XII.28.) és 12/2002.
/XII.20./ számú önkormányzati rendelet.

Mez´́ofi Zoltán s.k. Kapecska Ferencné s.k.
polgármester               jegyz´́o         

1 2014. január 1. naptól hatályon kívül helyezte a
16/2013. (IX.30.) rendelet.

2 2014. január 1. naptól hatályon kívül helyezte a
16/2013. (IX.30.) rendelet.

3 2014. január 1. naptól hatályon kívül helyezte a
16/2013. (IX.30.) rendelet.
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Rétság Város Önkormányzata Képvi-
sel´́o-testületének 17/2013. (IX.30) ren-
delete a talajterhelési díjjal kapcsola-
tos helyi szabályokról szóló 21/2004.

(XII.23.) rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzatának Képvi-
sel´́o-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdés a) pontjában, továbbá a környe-
zetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 26.§ (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a
19/2003. (XII.31.) rendeletét a az alábbi
rendeletet (továbbiakban: Rendelet) ren-
delkezései szerint módosítja:
1. § A Rendelet 2.§ (3) bekezdése hatályát

veszti.
2.§ A Rendelet 4.§-a hatályát veszti.
3.§ A rendelet 1. számú mellékletének he-

lyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követ´́o

napon lép hatályba. Hatályba lépését
követ´́oen hatályát veszti.
Mez´́ofi Zoltán   Vargáné Fodor Rita
 polgármester     megbízott jegyz´́o   

Szüreti felvonulás és nagyszabású buli
2013. szeptember 14-én ismét megrende-
zésre került Rétságon a szüreti felvonulás.
A gyülekez´́o a hagyományokhoz híven a
nagyparkolóban és annak környékén volt,
majd 14 órától - az es´́os id´́o ellenére -
megkezd´́odött a felvonulás. A  lovasok, a
lovas kocsi, a népviseletbe öltözöttek és a
traktorosok a szokásos útvonalat követték,
bár az id´́ojárás miatt a megszokott négy
megállóból csak egyet tartottak meg. 

Délután négy órától a színházterembe
várták a rendez´́ok az érdekl´́od´́oket. A ter-
ményáldás és a kenyérszentelés után meg-
kezd´́odött a néptánccsoportok m´́usora.
Közben az el´́otérben, bográcsban készült
ételt fogyaszthattak a vendégek és a fellé-
p´́ok, valamint az óvoda dolgozói és az
ovis gyerekek szülei árusították saját ké-
szítés´́u süteményeiket, melynek bevételé-
vel az ovit támogatták. 

A szüreti program itt még mindig nem
ért véget, hiszen 20 órától a M´́uvel´́odési
Központban él´́ozenés bál kezd´́odött, me-
lyet a bíró és bíróné tánca nyitott meg. A
mulatságon rengetegen részt vettek, s a
napközben kialakult jó hangulat a bál ide-
je alatt tovább n´́ott. 

Az este folyamán megtudtuk azt is,
hogy az eddig a Városi Nyugdíjas Klub
által rendkívül színvonalasan szervezett
rendezvényt a jöv´́o évt´́ol - Kotroczó Ba-
lázs, a klub elnökének felkérésére - a Rét-
sági Fiatalok Rétságért Egyesület szervez-
heti majd, természetesen szorosan együtt-
m´́uködve az eddigi szervez´́okkel.

A szervez´́ok ezúton is köszönik min-
denkinek a rengeteg támogatást, segítsé-
get, melyek nélkül a szüreti felvonulás az
idén sem valósulhatott volna meg!

Tudósító

Zöldhulladék gy´́ujtési rend
 Rétságon

Tisztelt Rétsági Lakosok! 
A Zöld Híd Régió Kft. ezúton tájékoz-

tatja a rétsági lakosokat a zöldhulladék
gy´́ujtéssel kapcsolatban az alábbi fontos
információkról.

Az ingatlan tulajdonosok biológiailag
lebomló anyagból készült zöldhulladék
gy´́ujt´́o zsákokban gy´́ujthetik a kisebb
mennyiség´́u komposztálható zöldhulladé-
kokat. A zöldhulladékok közé különösen
a f´́ufélék, falevelek, fás és lágyszárú kerti
növények és azok részei, gallyak, ágak
maximum 60 mm vastagságig sorolható-
ak. A zsákokat 40 Ft + Áfa áron vásárol-
hatják meg az alábbi helyszíneken: 
— 2651 Rétság, Rákóczi út 29. Paletta

Trade Kft., 2651 Rétság, Rákóczi út
20. Polgármesteri Hivatal, 
Egy szállítási nap alkalmával maxi-

mum 10 db zöldhulladékot tartalmazó
zsák helyezhet´́o ki ingatlanonként! Társa-
ságunk kizárólag az ebben a zsákban ki-
helyezett zöldhulladékot szállítja el.

2013. évi zöldhulladék gy´́ujtési rend terve-
zett soron következ´́o id´́opontjai a következ´́ok:
— 2013. október 3. csütörtök
— 2013. október 17. csütörtök
— 2013. október 31. csütörtök
— 2013 november 14. csütörtök
Tájékoztatjuk a lakosokat, a háztól szelek-
tív hulladék elszállítása június hónaptól
megsz´́unt. Szelektíven gy´́ujtött, hasznosít-
ható anyagokat a hulladékgy´́ujt´́o szigetek-
nél helyezhetik el. További információt a
www.zoldhid.hu weboldalon találnak.

Köszönjük együttm´́uködésüket!
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Egy megújult iskolában indult a tanítás
Rétság Város Önkormányzata egy uniós
pályázati forrásból megújítja és új funkci-
ókkal b´́ovíti a városközpontját. Ennek a
projektnek egyik eleme az általános iskola
küls´́o felújítása. A mintegy 40 millió forint
összköltség´́u beruházás során megújult az
iskolaépület külseje. Az alapvet´́o cél egy
korábbi pályázatból akadálymentesítéssel
korszer´́usített és így belülr´́ol nagyrészt
felújított épület h´́oszigetelése volt. Ennek
keretében korszer´́u nyílászárók kerültek
beépítésre. H´́oszigetel´́o réteget kapott a
födém és teljes burkolattal látták el a kül-
s´́o falfelületeket. A projekt részeként a ko-
rábban forgalmas út és parkoló mellett be-
kerítetlenül álló iskolai terület kerítéssel
való ellátása. 

A pályázat keretében megújul az okta-
tási intézmény el´́otti park is és új parkoló-
helyek jöttek létre. Ez egy önálló projekt-
elem, amely további 6,1 millióból valósul
meg, de a növények telepítésére csak az

´́oszi id´́oszakban kerülhet sor. 
Az els´́o tanítási napon, az ünnepélyes

tanévnyitó keretében Mez´́ofi Zoltán pol-
gármester, az intézmény jelképes kulcsá-
nak átadásával avatta fel a megújult intéz-
ményt, amelyben így már lényegesen jobb
körülmények között indulhat az oktatás.

Borosné Gellai Katalin, az iskola igaz-
gatója köszöntötte az els´́o napjukat az is-
kolában tölt´́o harmincnégy els´́os diákot. S
hogy valamennyiük emlékezetében meg-
maradjon ez a nevezetes esemény, egy-
egy emléklapot is kaptak az ingyenes tan-
könyvcsomag mellé. Mint az igazgatón´́o
elmondta, a rétsági iskola életében az
utóbbi évek eseménydúsan zajlottak.
2010-ben megtörtént az épület bels´́o fel-
újítása, a következ´́o évben interaktív táb-
lákkal szerelték fel a tantermeket, s
ugyanezen évben a tornacsarnok is kifes-
tésre került, s mindehhez járult hozzá a
küls´́o felújítás, korszer´́usítés.

Középiskolai tanévnyitó
A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szak-
középiskola és Szakiskola rétsági kihelye-
zett tagozatában a nyolcadik tanévet
kezdték meg a diákok nappali tagozaton.

A három nappali 10., 11. és 12. évfo-
lyamon összesen 85 diák számára csen-
gettek be az idén. Az iskola vezet´́ojének
és pedagógusainak nyugdíjazása miatti
változások a tanári törzsgárdában nem
okoztak problémát, a szakos ellátottság

száz százalékos. Esti tagozaton a jelenlegi
negyven f´́o még b´́ovülhet, mivel a jelent-
kezésre még van módja azoknak, akik
szeretnének tanulni. A tanévet Lavaj Ár-
pád nyitotta meg, aki a diákoknak a fi-
gyelmét többek között felhívta arra is,
hogy  nem  csak az  iskolában kell tanul-
niuk, hanem az életnek is. Ehhez sok si-
kert kívánt mindannyiuknak és eredmé-
nyes, sikerekben gazdag tanévet. 
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Rétság megújul
(Folytatás az 1. oldalról)

Akik viszont önfeledt szórakozásra
vágytak, azok az ugrálóvárban vezethet-
ték le fölösleges energiáikat, vagy a bohóc
szórakoztatta ´́oket. Még a reggel folya-
mán kihirdetésre került, hogy aszfaltrajz-
verseny is lesz, tehát a résztvev´́ok erre is
szépen gyülekeztek. Három kategóriában
hirdettünk eredményt - óvodás, kisiskolás
és fels´́o tagozatos diák kategóriában mér-
hették össze erejüket az indulók.

Kora délután a Közösségi téren Misik
Tamás extrém kerékpáros bemutatójával
kezd´́odött a program, ahol igencsak nyak-
tör´́o mutatványokkal szórakoztatta társá-
val a közönséget. A Nevesincs Színház
Budapestr´́ol érkezett körünkbe, akik Csa-
lóka Péter c. el´́oadásukkal mulattatták a
gyerekeket és feln´́otteket egyaránt. Cso-
daszép nyári napsütésben az újonnan
megépített Közösségi téren egy látványos
mazsorett bemutatót nézhettek meg a je-
lenlév´́ok a Váci Mazsorett Csoport el´́oa-

dásában, majd a Dunakanyar Fúvós Zene-
kar fellépése tette még hangulatosabbá a
déltánt.

Mindeközben a Nagyparkolóban már
javában zajlott a népm´́uvészeti kirakodó-
vásár, és a Süti süt´́o verseny résztvev´́oi is
már izgatottan várták az eredményhirde-
tést, hogy ki is kapja a Sodrófa díjat. 

Ezek után megkezd´́odtek a színpadi
programok, melyen fellépett az Escargoz
együttes, a helyi Kerepl´́o Gyermek Nép-
tánc Együttes és Starlight Dance Com-

Feltüzel´́o Motoros Show Rétságon!
2013. szeptember 21-én került megren-
dezésre az Extrém motoros bemutató a
rétsági nagyparkolóban a “Rétság meg-
újul!” nap programjain belül. 

A fél órás bemutatót a már városunk-
ban jól ismert Rétság Rider’s Team tagjai,
Balla Balázs és Jobbágyi Péter mutatta be.
Szép számmal gy´́ultek a pálya köré a né-
z´́ok, és izgalommal várták a bemutatót.
Felkapcsolódtak a reflektorok, megszólalt
a zene, majd felb´́ogtek a motorok. Az ad-
renalin nem csak az RRT tagjaiban, de a
néz´́okben is az egekbe szökött. Megkez-
d´́odött a motoros bemutató. A fiúk a néz´́o-
ket ámulatba ejt´́oen bántak a lóer´́okkel;
ügyesen egyensúlyozva forogtak a moto-
rokkal körbe és körbe, majd a néz´́ok orra
elé gurultak els´́o keréken. Mindezek köz-
ben a motorokra és bukósisakokra rögzí-
tett pirotechnikai eszközök is szépen sor-
jában lángra gyúltak. Volt, melyik visítva
szállt az égbe, némelyik több méter ma-
gasra fell´́ott és nagyot pukkant az égen, de
volt, amelyik pedig a motor hátsó kereké-
re rögzítve bevilágította a teret, s´́ot hatal-
mas gumifüst felh´́ot okozott. A pályán ke-
resztbe t´́uzcsíkok kaptak lángra, melyeken
félelmet nem ismerve mutatták be a trük-

köket. A pálya közepén kil´́ott a vulkán,
mely körül a félelmet nem ismer´́o moto-
rosok forogtak a gumit füstölve. Egyszer
csak valami furcsa járm´́u t´́unt fel a pálya
szélén. Kicsi volt, tetején hatalmas villo-
gókkal, benne egy ´́orült parókás “hölgy-
gyel”. Oldalán az állt: “Csendet Rétsá-
gon!, Csend´́orség”. A kicsi kocsi tetejér´́ol
színpompás t´́uzijáték vette kezdetét. Mi-
után a “Csend´́orség” felborzolta a kedé-
lyeket, eljött a bemutató csúcspontja: a
gumidurrantás. Hatalmas füstbe borult az
egész parkoló, motorok hangja járta át
egész Rétságot, majd két hatalmas pukka-
nással véget ért a Rétság Rider’s Team
´́orületbe ejt´́o bemutatója.

Irodalmi pályázat
A rétsági Spangár András Irodalmi Kör
pályázatot hirdet vers és prózaírók ré-
szére. A pályázaton korhatár és a témakör
megkötése nélkül, minden alkotó részt ve-
het. Kizárólag máshol meg nem jelent
írásm´́uvekkel lehet pályázni! Az írásokat
digitálisan is kérjük mellékelni. A pályá-
zatok terjedelme nem haladhatja meg az
öt gépelt oldalt. (Word, Times New Ro-
man, 12 pont, 1,5 sortáv) A jeligés pályá-
zatok mellé, zárt borítékban kérjük mellé-
kelni a jelige feloldását. Egy jeligéhez
maximum három írásm´́u tartozhat. 

Az írásm´́uvek leadási határideje:
2013. december 20. 

Cím: Spangár András Irodalmi Kör. Váro-
si M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár 2651
Rétság, Rákóczi út 26., Pf.: 24. A legjobb-
nak ítélt alkotás elnyeri a díszes kivitel´́u
Spangár András emlékplakettet és a hozzá
járó oklevelet. Az arra érdemes írásokat
megjelentetjük a Kör 2014. évi antológiájá-
ban és a Kör honlapján is.

pany, a Zubaidah Hastánccsoport és a
High Voltage Crew. Mikor már beestele-
dett, a Rétság Rider’s Team mutatta be
merész, nyaktör´́o, motoros bemutatóját.
Ezután a színpadon folytatódott a m´́usor,
fellépett a fergeteges Beatles Tribute
Band, akiknek a zenéjét akár reggelig is
elhallgattuk volna, de megérkezett Radics
Gigi, akire a fiatalok már nagyon vártak.
Koncertje után egy fergeteges t´́uzijáték
zárta a fesztivált. 
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Rétsági kalauz

Programajánló
Október 3-ig megtekinthet´́o 

a m´́uvel´́odési központ galériájában az
ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-003 pályá-
zat programnapok keretében rendezett
“Megszépülünk!” cím´́u fotókiállítás

Október 4. péntek, 8,00 órától a könyv-
tárban Az Országos Könyvtári Napok
keretében
Mindennapi kenyerünk a szenvedé-
lyünk?! - el´́oadás középiskolásoknak
El´́oadó: Pekáry László, pszichológus

Október 4. péntek, 9,45 órától
A Mikszáth Kálmán Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskolában
megemlékezés az aradi vértanúkról

Október 4. péntek, 10.00 órától
a Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár el´́ott lév´́o márványtábla el´́ott
a rétsági általános iskola 
megemlékezése az aradi vértanúkról

Október 4. péntek, 18,00 órától
Az Országos Könyvtári Napok kereté-
ben a könyvtárban
Ha a ház meginog - el´́oadás feln´́ottek-
nek és fiataloknak 
El´́oadó: Pekáry László, pszichológus

Október 4-5. péntek, szombat
A Respect Tanácsadó Kft. rendezvénye:
Rétsági Zöld Napok
Az ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-003
“Rétság városközponti településrészének
funkciób´́ovít´́o rehabilitációja” c. pályázat
keretében megvalósuló rendezvény

Október 11. péntek 18.00-tól  
Az Országos Könyvtári Napok keretében 
7 határon innen és túl
 Simon Katalin és Debreceniné Králik
Tünde el´́oadása

Október 12. szombat, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Vöröskereszt Rétsági Csoportjának
szervezésében
Id´́osek és Véradók Napja
Ünnepi m´́usor, melyben közrem´́uköd-
nek: az óvodások, a zeneiskolások, az
´́Oszirózsa Tánccsoport, a Rétsági Dalos
Ajkak Kara, valamint a balassagyarmati
Nosztalgia Együttes. Köszönt´́ot mond:
Juhászné Kincses Helén, a Nógrád me-
gyei Vöröskereszt igazgatója és Mez´́ofi
Zoltán, Rétság város polgármestere

Október 13. vasárnap 10.00-12.00
Az Országos Könyvtári Napok keretében
Könyvves vasárnap 
ingyenes beiratkozás családoknak

Október 18. péntek, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
A “KÖR” Képz´́om´́uvészeti Közös-
ség kiállítása
a Magyar Festészet Napja alkalmából
Kiállító alkotók: Egyházy Gábor, Ka-
zsimérszky Róbert, Kovács László,
Krasznainé Konczili Éva, Krasznai
Karaffa Gyula, Makrai Adél, Óvári Já-
nos, Pekáryné Mindszenti Csilla, Zá-
horszki Mónika, Lengyel László
A kiállítás vendégm´́uvésze: Bodor
Zoltán - Berkenyén él´́o fest´́om´́uvész.
A tárlatot megnyitja: Krasznai Gyula -
író, a Börzsönyi Helikon szerkeszt´́oje
Közrem´́uködik: Lengyelné Zsoldos
Em´́oke - hárfam´́uvész
Megtekinthet´́o: 2013. november 16-ig.

Október 19. szombat
Hubertus Lovasnap
10.00 Megnyitó a Nagyparkolóban
10.30 Tereplovaglás Kb.: 12,00 pihen´́o
a Nógrádi várnál 14,00 Visszaérkezés
a Sport kombináthoz, Lovas bemutató
19.00 Vacsorával egybekötött bál a
Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár nagytermében

Október 23. szerda, 18.00 órakor
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Városi megemlékezés az 1956-os
forradalomról

Október 27. vasárnap, 
12.30 órától vendégfogadás a m´́uvel´́o-
dési Közponban 
14.00 órától a volt laktanya el´́otti
Mindszenty emlékparkban
Megemlékezés, a Mindszenty és a Pal-
lavicini emlékm´́u megkoszorúzása

Október 31. csütörtök, 17,00 órától
a Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár kézm´́uves m´́uhelyében 
A Rétsági Fiatalok szervezésében
Halloween-i tökfaragás

El´́ozetes

November 9. szombat
a m´́uvel´́odési központban
Kistérségi Nyugdíjas Találkozó

November 13. szerda, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Gyermekszínházi el´́oadás

November 20. szerda, 16.30 órától
a m´́uvel´́odési központ társalgó termében
B´́unmegel´́ozési el´́oadás
Megel´́ozési tanácsok id´́oskorúak szá-
mára. El´́oadó:  a  Nógrád  megyei
Rend´́or F´́okapitányság B´́unmegel´́ozé-
si Alosztályának munkatársa

November 23. szombat
a m´́uvel´́odési központban a Kerepl´́o
Néptánc Egyesület rendezvénye:
Mulassunk még egyet Szent András
havában!
14.00 órától: Néptánc gála
Vendégeink: a veresegyházi Bokréta
Néptánc Együttes és a Tarsoly Zenekar
16.00-18.00 óráig: Táncház
20.00 órától: Néptáncos szül´́ok bálja

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban
Hétf´́o:
Logisztikai ügyintéz´́o tanfolyam Hétf´́ot´́ol

péntekig minden nap 8.00-12.30 óráig
Infinity Dance Crew Minden hétf´́on

16.15-18.30 óráig Vezeti: Kugli Kitti
Kedd:
´́Oszirózsa Tánccsoport Minden kedden és

csütörtökön, 14.00 órától
Angol nyelvtanfolyam TÁMOP 2.1.2. Min-

den kedden és csütörtökön, 17.00 órától
Szerda:
Népi furulya oktatás Minden szerdán

17.00-18.00 óráig Vezeti: Földi Lehel
High Voltage Crew (Popping/Dubstep) Minden

szerdán 17.30 órától Vezeti: Szeri György
Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport Minden kedden és

csütörtökön, 14.00 órától
T´́uzzománc Kör Minden kedden 16.30

órától Vezeti: Nógrády Ildikó és Pe-
káryné Mindszenti Csilla

Péntek:
Zubaidah Hastánccsoport Minden hétf´́on és pén-

teken 18.00 órától Vezeti: Sz´́oke Johanna

Istentiszteletek
a m´́uvel´́odési központban

Református egyház: Minden hónap 1. és
3. vasárnap, 8.00-9.30-ig

Hit Gyülekezete Minden csütörtökön,
18.00 órától

Nyitva tartás
Könyvtár:

Hétf´́o: 11.00-16.00
Kedd-péntek  9.00-18.00
Szombat: 13.00-17.00

M´́uvel´́odési Központ:
Hétf´́o-csütörtök: 08.00-20.00
Péntek: 08.00-21.00
Szombat: 17.00-21.00
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Október 08. kedd 18.00 és 21.00 órakor 
Kistérségi Krónika Válogatás a kör-
nyez´́o települések filmjeib´́ol 
Filmriport Borsosberény falunapjáról

Október 9-13-ig szerda - péntek 18.00 és
21,00 órakor, szombat, vasárnap 10.00
órakor Kistérségi Krónika - ismétlések

Október 25. péntek 16.00 órától 
Él´́o közvetítés a képvisel´́o-testület ülésér´́ol

Október 29 kedd 18.00 és 21.00 órakor
RTV Híradó 

— HIR - Hírek infromációk röviden (Ben-
ne többek között: Középiskolások a
Zöld Híd Kft-nél - Nyugdíjastalálkozó
Nógrádon - Az Aradi vértanúkra emlé-
keztek - Id´́osek és Véradók Napja -
Hubertus Lovasnap - Megemlékezés.
Mindszenty József bíboros és Pallavici-
ni ´́ornagy emlékhelyek megkoszorúzása

— Megkérdeztük az illetékest: Átadás
el´́ott a városközpont felújítása - Stu-
dióbeszélgetés felkért szakért´́okkel. 

— Kutatók hajnala - riport az eseményr´́ol
— Szlovák Nemzetiségi Nap - Filmbeszámoló
— Országos Könyvtári Napok - össze-

foglaló a sorozatról 
— Rétsági Zöld Napok - összefoglaló 
— A KÖR kiállítás megnyitója - riportfilm
— 1956-os forradalom - megemlékezés -

filmbeszámoló 
— Vágatlanul - interjúk fontos kérdések-

r´́ol a legutóbbi képvisel´́o-testületi ülés
szünetében 

— Sikeres Rétságiak - Studióbeszélgetés
Október 30 - november 3. szerda - péntek

18,00 és 21,00 órakor, szombat, vasárnap
10,00 órakor  RTV Híradó - ismétlések

B´́ovebb, részletes tartalom a képújságban
és az rtv.retsag.net oldalon.

rtv.retsag.net

A Rétsági Televízió havi programja:
Naponta 24 órában képújság, hirdeté-
sekkel, aktuális információkkal. Egy
éve több adásnappal, több ismétléssel
szolgáljuk a néz´́oket.

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

kicsinyítéssel, nagyítással.
A/4-as oldal 30 Ft (ÁFA-val)

10 éves a Rétsági fotókör!
2003-ban kikiáltották augusztus 29-ét a
Magyar Fotográfia Napjának. Ezt meg-
el´́oz´́oen a Magyar Fényképészek Orszá-
gos Szövetsége több szakmai szervezet-
tel összefogva országos felhívást tettek
közzé, hogy minél többen, minél több
helyen csatlakozzanak e naphoz külön-
böz´́o fotográfiai rendezvénnyel. 

Mivel hozzám is eljutott a felhívás egy
egyéni fénykép kiállítással mutatkoztam
be kis városunkban. A megnyitót követ´́o-
en közel 20 f´́ovel megalapítottuk a Rétsá-
gi fotókört. Az elmúlt 10 év alatt a tagok
száma kicsit változott, de ennek ellenére
sok programot sikerült megvalósítanunk.
Részt vettünk megyei fotópályázatokon, a
több éven át Királyréten rendezett fotós-
napokon. Mi is hívtunk Rétságra számos
természetfotóst, fotóm´́uvészt, akik el´́oa-
dásokkal, vetítésekkel színesítették prog-
ramjainkat. 2003 óta mindig ezen a napon

szerveztünk kiállítást. Volt, hogy helyi jel-
leg´́u, helyi témájú felvételekkel kedves-
kedtünk szabadtéri kiállítással városunk
lakóinak. Újabban felkérünk alkotó fotó-
sokat, akik ugyan nem tagok, de m´́uveik-
kel bemutatkozhatnak közös tárlatunkon.
Idei kiállításunk b´́ovült Pfaff László kü-
lönleges - csak a honvédség által használt-
fényképez´́ogép gy´́ujteményével, és jó pár
régi fekete-fehér felvételével. Ebben az
évben neves filmrendez´́onk Dr. Buglya
Sándor tisztelt meg minket azzal, hogy
megnyitotta kiállításunkat, az ´́O szavait
idézve : “Szükség van az ilyen kiállítások-
ra, a mai digitális korszakban, szükség van
rá, hogy papírkép készüljön, hogy megállva
a m´́u el´́ott megcsodálhassuk azt.” Remélem
még éveken vagy évtizedeken át tarthatunk
kiállítást ezen a napon, egy kis örömet sze-
rezve az itt lakóknak.

VFÁ

Kitüntetett pedagógus
Horváthné Moldvay Ilona a Rétsági Peda-
gógiai Szakszolgálat pedagógusa - koráb-
ban vezet´́oje - még június végén vehetett
át egy igen jelent´́os kitüntet´́o címet. A Ma-
gyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai
Társaság tartott kongresszust Budapesten
2013. június 28-án. A sok érdekes el´́oadást
tartalmazó tanácskozás el´́ott fontos pontja
volt a napnak a kitüntetés átadása. Hazai
szakembereknek az 1967-ben alapított
Kempelen Farkas érmet adományozzák
minden évben, a kiemelked´́o munkásság
elismeréseként. Eddig az elmúlt négy és
fél évtizedben 30-an részesültek e díjban.

Ebben az esztend´́oben Horváthné
Moldvay Ilona vehette át az igen rangos
elismerést, amely értékét növeli, hogy
szakmabeliek adják át, kollégák szava-
zatai alapján. Az eddigi díjazottak listáján
igen jelent´́os személyiségek szerepelnek,
amely tény ugyancsak növeli a díj értékét.
A teljességre törekvés nélkül néhány ko-
rábbi kitüntetett: Dr. Frint Tibor, Dr.
Hirschberg Jen´́o, Meixner Ildikó, Mon-
tágh Imre, Dr. Palotás Gábor, Dr. Götze
Árpád, Dr. Horváth Szabolcs, Dr. Rehák
Gizella, Mérei Ferencné, Dr. Balázs Bog-
lárka, Dr. Gósy Mária, Dr. Hacki Tamás. 
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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: Varga Nándorné igazgató h.     Felel´́os szerkeszt´́o: Varga Nándorné
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. 
A lapterv és tipográfia Girasek Károly munkája. Felel´́os vezet´́o: Pál György. ISSN 1216–2914.

Polgár´́orök a város tisztaságáért
A rétsági Polgár´́or Egyesület az utóbbi
években minden tavasszal nagyszabású
szemétszedési, városszépít´́o akciót hirde-
tett. Munkájuk jelent´́os eredménnyel járt,
hiszen a közös összefogással kitisztított te-
rületek tartósan szépek és tiszták marad-
tak. Most arról kaptunk hírt és beszámolót,
hogy - egy másik akcióhoz kapcsolódva -
´́osszel is rendeztek hasonló munkákat. Nem
is egy napon, hanem több alkalommal. 

 A Rétsági Polgár´́or Egyesület “Hulla-
dék gy´́ujtési akciót” szervezett 2013.
szeptember 13-án a Hunyadi-liget terüle-
tén. A résztvev´́ok által összegy´́ujtésre ke-
rült 12 zsák szemét a romos épület és a
Hunyadi liget területér´́ol, valamint a Hu-
nyadi liget területén ott hagyott gumi kö-
penyek és egyéb hulladékok. 18 zsák ke-
rült megtöltésre a telephelyen lév´́o hátsó
hangárban az elmúlt hónapokban oda hor-

dott különböz´́o üdít´́o italos, m´́uanyag fla-
konok, sörös dobozok és étkeztetés során
használatos m´́uanyag eszközökb´́ol is. 

A Zöld Híd Kft. az összegy´́ujtött, 28
zsák hulladékot szeptember 19-én elszál-
lította. A résztvev´́ok precíz pontos munkát
végeztek, köszönet mindenki önkéntes
munkájáért.

Szeptember 6-án parlagf´́u irtási akciót
szervezett az egyesület a város két terüle-
tén. Az els´́o alkalommal a Rétsági Járó-
beteg Ellátó Központ el´́otti téren, a máso-
dik alkalommal pedig a volt laktanya te-
lephely területén. A résztvev´́ok az els´́o te-
rületen 15 zsák, a második területen pedig
10 zsák parlagfüvet gy´́ujtöttek össze,
amely megsemmisítésre került. 

Tisztelettel megköszönöm a “kicsik és
nagyok” részvételét egyaránt az akcióban.

Jávorka János elnök 

Befejez´́odtek a nyári városkarbantartási munkák
Lassan vége a nyárnak, így a nyári mun-
káknak is. Mindjárt az elején tisztázni
szükséges egy dolgot, hiszen a lakosság
körében nincs elég információ arról, mi
mib´́ol is van fizetve. Mert tény, hogy igen
nagyarányú munkálatok folynak a város-
központ felújítása címén, els´́osorban a Pi-
ac téren, a buszforduló építésével, a Zrínyi
és Kossuth utcák részleges felúíjtásával
valamint az iskola és a m´́uvel´́odési köz-
pont épületének és környezetének megújí-
tásával. Erre a projektre 278 millió forin-
tot nyert a város képvisel´́o-testülete, a tel-
jes bekerülés közel 340 millió forintot tesz
ki önrésszel és egyéb járulékos költségek-
kel együtt. A város többi utcáihoz ennek a
programnak semmi köze!

Noha sokan abban a tudatban vannak,
hogy ez is a “f´́otérprogram” része, nyil-
vánvalóvá kell tenni, hogy teljesen füg-
getlen a nagyberuházástól. A város útjai-
nak, járdáinak javítása, a vízelvezet´́o ár-

kok rendbetétele a város feladata, és ennek
a lakossági jelzéseket is figyelembe véve
eleget is tesz. A jelenleg m´́uköd´́o képvisel´́o-
testület kezdett´́ol fogva fontosnak tartja,
hogy anyagi lehet´́oségeket teremtsen, és fo-
lyamatosan elvégezze a karbantartási tenni-
valókat. Ebben az esztend´́oben mintegy 13
millió forint került felszabadításra erre a cél-
ra, az amúgy igen szoros költségvetésb´́ol.
Ebb´́ol a legszükségesebb javítások kerültek
elvégzésre.  Nagyjából a Nyárfa utca, Mik-
száth út egyik része, a Sz´́ol´́o utca, Körtefa
utca, Rózsavölgy utca mentén készültek
lépcs´́ok, vízelvezet´́o árkok, és lettek kijavít-
va a legfontosabb aszfalthibák. 

Új “kisparkoló” létesült a gyógyszer-
tárhoz közel egy önkrományzati területen,
így biztonságosabban és szabályosabban
lehet a zsúfolt József Attila utcában meg-
állni, ha valaki orvosságért jön a patikába.

Kérték a lakosok, hogy az Orgona köz
elején lév´́o járdát kellene kijavítani, hi-

szen itt nagyon sokan közlekednek az
óvoda felé, sokszor gyermekkocsival.
Ezen a területen létesült egy vízelvezet´́o
árok, és egy régebbi teljesen felújításra
került. Kiegészítették a parkot, és egy tel-
jesen új aszfaltcsík vezet a “kaputól” a
szélesebb útig. Így nem csak esztétiku-
sabb, hanem biztonságosabb is lett ez a
közlekedési terület.

Van a városüzemeltetésnek egy har-
madik forrása amib´́ol  a Városüzemelteté-
si Csoport saját lehet´́oségeivel valósít
meg javításokat. Ebb´́ol kett´́ot emelnénk
ki. A temet´́o bejáratánál készült egy térk´́o-
vel borított alap, amire a hulladékszállító
járm´́uvek a nagyméret´́u konténereket te-
szik vissza ürítés után. 

A lakók kérésére az Ady-grundon lé-
tesül két labdafogó háló. A napokaban a
tartószerkezetre felkerültek a hálók is, el-
választva a játszótéri részeket a kispályás
focitól. 
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