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Kistérségi nyugdíjas találkozó
Egyre nagyobb igény van arra, hogy közösségek összejöjjenek, találkozókat szervezzenek.
Ez alól természetesen a nyugdíjasok sem kivételek, s´ót a beszélgetéseken kívül kulturális
programokkal szórakoztatják egymást. A kistérségünkben él´ó nyugdíjasok már harmadik
alkalommal tartottak ilyen találkozót. A
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete és a
környék polgármesterei is jelen voltak, akik
köszöntötték a jelenlév´óket. A gálam´úsor elkezd´ódött, amely keretében a közönség igazán jól szórakozott, mivel több m´úfaj is képviseltette magát: énekkarok, tánccsoportok,
prózai és verses m´úvekkel fellép´ók váltották
egymást. Nagy tetszést aratott a rétsági csoport, de felléptek még Borsosberényb´ól, Horpácsról, Ipolyvecér´ól, Kétbodonyból, Nagyorosziból, Nógrádról és Tolmácsról érkezett
csoportok is. Vendégként a karancslapujt´ói

Deák Béla és együttese lépett porondra. Minden produkciót viharos tapssal jutalmazott a
közönség. A színpadi m´úsort egy hosszabb
szünetre megszakították, amikor lehet´óség
volt egy kis kötetlen beszélgetésre, a régebbi
id´ók felelevenítésére, és hogy azóta mi történt. Voltak olyanok, akik azért jöttek el, hogy
kíváncsiak voltak, hogy a tavalyi találkozó óta
milyen újabb produkcióval lépnek fel az
egyes településr´ól érkez´ók. Természetesen a
kötetlen beszélgetés alatt lehet´óség volt egy
kicsit felfrissülni, mivel mindenkit szívesen
láttak egy-egy szendvicsre, süteményre.
Ezeknek a találkozóknak hangulata van,
az emberek örömmel jönnek el és mutatják
meg egymásnak, hogy milyen új produkciót
tanultak meg. Ez abban is megnyilvánult,
hogy már a 2014. évre is lefoglalták a rétsági
színháztermet.
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Városházi tudósítások
A közmeghallgatással egybekötött képvisel´ó-testületi ülésre 2013. november
22-én 16,00 órakor került sor. A napirendi pontok elfogadása után megkezd´ódött
az érdemi munka.
A Bon Bon Presszó tulajdonosa felszólalt, mivel az épületük el´ótt beszakadt a patak feletti rész. Szakvéleményt kértek, ezek után a terasz ügyét is rendezni kell. Nagyobb csapadékmennyiség esetén az épület tönkremegy. A válaszban elhangzott, hogy a megoldás érdekében szükséges lépéseket meg kell tenni, és az is
hogy a végrehajtás megszervezésében
a polgármester kapott feladatot.
A közterületek elnevezésér´ól és a házszám megállapítás szabályairól szóló
rendelet megalkotása törvényi el´óírás
miatt szükségessé vált. A házszámtábláról a tulajdonosnak kell gondoskodnia. A közterületek elnevezésér´ól, esetleges változásokról a kulcsfontosságú
intézményeket, hivatalokat értesíteni
kell. Felvet´ódött, hogy a változásokat a
térképeket és a GPS infromációkat kezel´ó szerveknek is be kell jelenteni.
A közösségi együttélés alapvet´ó szabályairól szóló rendelet elég sok mindenre kiterjed, de mindent nem lehet szabályozni. A képvisel´ó-testület megköszönte a lakosság részér´ól beérkezett
észrevételeket. Ezzel a rendelettel párhuzamosan készül egy másik rendelet
is, mely a közterületek használatának
rendjér´ól fog szólni.
Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételér´ól szóló önkormányzati rendelet tartalmazza a civil
szervezeteknek és magánszemélyeknek adott támogatás feltételeit. A kérelmek és a támogatási feltételek természetesen mindig az adott esethez készülnek, így az elszámolás során mindig az adott megállapodás a mérvadó.
A jelenlév´ókt´ól elhangzott egy kérdés
a városrehabilitációs pályázattal kapcsolatban, hogy a többletköltségek mib´ól kerülnek kifizetésre. A képvisel´ók
közül többen is válaszoltak, mely szerint a költségeket mindenki szigorúan
betartotta, s´ót a megnyert támogatást
takarékosan használták fel, és azon belül még többletmunkákat is elvégeztek.
Az el´óz´ó ülésen tárgyalt feladat az,
hogy ezeket a megnyert pályázati pénzb´ól elszámolhatónak fogadják el.
A 2013. évi költségvetés módosítása
volt a következ´ó téma, mely tartalmazta a központi támogatásból és átvett
pénzeszközökb´ól álló tényszer´ú adatokat, majd a változásokat - bevételeket,
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kiadásokat. Ezek lényegében technikai
átvezetések voltak.
A temet´ókr´ól és a temetkezés rendjér´ól
szóló rendelet-módosítás tartalmazza a
szociális temetkezés szabályait is. A
vitában felvet´ódött, a védett sírok, védett sírkövek kérdése, a sírboltok építése, a temet´ó nyitva
tartásának szabályozása és
más kérdések. Ezen normákat
társadalmi véleményezést követ´óen építi be a testület a helyi jogszabályba.
A következ´ó napirendi pont:
tájékoztató a 2013. évi költségvetés háromnegyedéves teljesítésér´ól. A beszámoló alapján kiderült,
hogy az önkormányzati alapfeladatok
ellátása, az intézmények m´úködtetése,
az önkormányzat pénzügyi egyensúlya
biztosított volt. Fontos a kintlév´óségek
bevételezése. Hitelt nem kellett igénybe venni. A kiemelt feladatokat viszont
év végéig maradéktalanul teljesíteni
kell, amennyiben valami elmarad, arról a képvisel´ó-testületet folyamatosan
tájékoztatni kell.
Településrendezési eszközök felülvizsgálata: ennek a napirendnek kapcsán a képvisel´ó-testület nem látja el´ókészítettnek a teljes felülvizsgálatot az
idén. A Piac udvar területére vonatkozóan egyszer´úsített eljárással módosítást kezdeményez, hogy az ott tervezett
telekalakítás és az üzletsor kialakítása
lehetséges legyen. A kiválasztott f´óépítész Mór Mátyás lett, kit´ól árajánlatot
kell kérni a módosítások el´ókészítésére
és lebonyolítására.
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyel´óség 2013. januárjában eljárást indított Rétság Város Önkormányzata tulajdonában lév´ó szennyvíztisztító telep vizsgálati eredményei miatt.
Az önkormányzat megkereste a
DMRV ZRt-t, hogy tegyék meg javaslataikat a szennyezés csökkentésére
vonatkozó ütemterv elkészítésére.
Mint tulajdonos elviekben hozzájárul a
megvalósításhoz, de a kivitelezés megkezdése el´ótt a tényleges költségek ismeretében ehhez a képvisel´ó-testület
hozzájárulása is szükséges.
2012-ben döntés született abban, hogy
a Rétsági kistérségi Egészségfejleszt´ó
Központ Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit KFT-vel az önkormányzat
telekhatár rendezést hajt végre. Ebben
az ügyben a Földhivatal akkor tudja
ezt átvezetni, ha ügyvéd által ellenjegyzett megállapodást nyújt be a képvisel´ó-testület. Ezt a megállapodás-ter-

vezetet dr. Gáspár Zoltán ügyvéd elkészítette és a képvisel´ó testület felhatalmazta ´Ót, hogy a kés´óbbiekben a földhivatali eljárásban teljes jogkörrel
képviselje a testületet.
A helyi Napköziotthonos Óvoda módosított pedagógiai programja volt a
következ´ó napirendi pont, melyet még
a képvisel´ó-testülethez való benyújtás
el´ótt a Nevel´ótestület és a Szül´ói Munkaközösség egyhangúlag elfogadott.
Az intézmény vezet´óje kihangsúlyozta, hogy a Sajátos nevelési igény´ú
gyermekek óvodai nevelésének irányelveit is beépítették ebbe a programba.
Rétság Kistérség Többcélú Társulással
kapcsolatban több döntés is született. A
képvisel´ó-testület támogatja, hogy a helyi Önkormányzat a Szociális Szolgáltató Központ finanszírozásának rendezésére Tolmács Község Önkormányzatával megállapodást kössön - a tervezet
elfogadásra került. A társulási tagságot
2013. december 31-el megszünteti, hozzájárul, hogy a szociális földprogram
megvalósítása érdekében a jogutód Nézsa Község Önkormányzata legyen. A
megvásárolt autóbuszt Rétság Önkormányzata kéri tulajdonba, mivel innen
került kifizetésre a 10 millió Ft-os önrész, melyet az önkormányzat közbeszerzés alapján fizetett ki. Munkaügyi
per kapcsán a képvisel´ó-testület vállalja
- mint a 25 település egyik tagja - hogy
a rá jutó személyi jelleg´ú kiadást, járulék
és perköltség részt átadott pénz jogcímen megfizeti megállapodás fejében.
Ugyanakkor felvet´ódött az ügyben kártérítési per indításának lehet´ósége.
A költségvetési szervek bels´ó ellen´órzését biztosítani kell, ehhez szükséges
elkészíteni egy Bels´ó Ellen´órzési
Programot. Ezt a programot kiegészítéssel fogadta el a képvisel´ó-testület.
Ennek a programnak a célja, hogy a
bels´ó ellen´órzést elnyert szerv bevonásával ellen´óriztesse az önkormányzat és intézményeinek tevékenységeinek szabályosságát, gazdaságosságát,
hatékonyságát és eredményességét.
A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ (KLIK) Rétsági Tankerület
igazgatón´óje a Rákóczi út 32. sz. alatti
önkormányzati ingatlan vagyonkezelési szándékát kérte. Az egyezség
megszületett, így a földszinten két terem, egy tároló marad az önkormányzat használatában, a vizes blokk, közleked´ó közös használatú marad. A közös használatban lév´ó helyiségeknél a
költségek 50-50%-os arányban oszlanak meg. A pinceszint kizárólagosan
az önkormányzat tulajdonában marad,
míg az emeleti részt a KLIK birtokolhatja. A közm´úszolgáltatók számláját
a KLIK fizeti, mint többségi használó.

HANGADÓ
Az önkormányzatra jutó 18%-os költséget a Tankerület negyedévente leszámlázza az önkormányzatnak.
Az II. sz. körzeti háziorvosi szolgálat
által használt laptophoz egy speciális
program szükséges, melyet az INFOMIX KFT. tud biztosítani. Ennek az
illeszt´óprogramnak az éves szolgáltatási díját és telepítését az önkormányzat szerz´ódés alapján vállalta.
A helyi Polgármesteri Hivatal szerz´ódésben áll az ACE Telecom Kft-vel
Internet elérést biztosító szolgáltatóval. A havi költségek csökkentése miatt változtatásokra került sor, így az
el´ófizetési díjat harmadával sikerült
csökkenteni, míg a 4 Mbps helyett 8
Mbps sebesség´ú szimmetrikus korlátlan
Internet hozzáférésre sikerült javítani.
A BURSA HUNGARICA fels´óoktatási pályázatra az “A” típusúra 17 pályázat érkezett, melyb´ól 16 volt érvényes,
a “B” típusúra 2 db érkezett, mely
mindkett´ó érvényes volt. A képvisel´ótestület a pályázathoz szükséges adatok megadása után minden érvényes
pályázatot beadót támogatott.
A Rétsági Polgár´ór Egyesület pályázati forrásból vállalta, hogy a már megkezdett térfigyel´ó kamera rendszer kiépítésének programját folytatja. A
megítélt támogatás utófinanszírozású,
ezért az önkormányzat megállapodás
alapján visszatérítend´ó támogatást
nyújt a 12 db térfigyel´ó kamera beszerzéséhez és felszereléséhez, melyet
az egyesület 2014-ben az önkormányzatnak visszafizet.
A város karbantartási tervének elfogadásakor döntött a képvisel´ó-testület,
hogy a kiszáradt, veszélyes fákat ki
kell vágni, összesen 22 darabról van
szó. Természetesen egészséges, a környezetet nem veszélyeztet´ó fa nem kerül kivágásra. A fák pótlásáról is gondoskodni kell, jegyezte meg Girasek
Károly tanácsnok úr, ami a jöv´óben
talán majd meg is valósul.
A Református Egyház kérelmezte az
istentiszteletek megtartására egy ingatlan térítésmentes átadását. Ezt a helyi képvisel´ó-testület abban a formában támogatja, hogy ingatlant nem tud
adni, de felajánlja a volt CISZ házban
(Templom u.) a volt múzeumi termet
térítésmentes tartós használatra.
A Városi Nyugdíjas Klub 2013-as évre
a Szüreti rendezvényre támogatást kapott. A klub vezet´ósége kérelmet nyújtott be annak érdekében, hogy a kapott
támogatás összegének a megoszlását
kérik módosítani. A kérelmet a képvisel´ó-testület elfogadta.
A helyi általános iskolai oktatás az idén
100 éves. Ebb´ól az alkalomból kérték,
hogy a centenáriumi rendezvény költsé-
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geihez 20e Ft-tal a rendezvény megvalósításához járuljanak hozzá. A támogatás megszavazásra került.
Szunyogh Pál rétsági lakos kérelmet
nyújtott be a képvisel´ó-testület felé
földhaszonbérleti ügyben. A képvisel´ó-testület ehhez hozzájárult, és felhatalmazták a polgármestert a szerz´ódés
aláírására, mely 2014. január 1-t´ól
2014. december 31-ig lesz érvényes.
A képvisel´ó-testület megtárgyalta a
szabadságállományokról készített el´óterjesztést, és úgy döntött, hogy minden munkáltatói jogkört gyakorló vezet´ónek ki kell adni még a tárgyévben
a dolgozóknak a szabadságukat. A polgármesteri Hivatalban és a Városi M´úvel´ódési Központban a tartósan üres
vezet´ói álláshelyek miatt a vezet´ói feladat ellátással megbízott dolgozók felhalmozódott szabadságukat december
31-ig nem tudják teljes egészében kivenni, így a képvisel´ó-testület számukra engedélyezi, hogy azt átvihetik
a 2014-es évre.
A téli közfoglalkoztatási program kapcsán 100 f´ó felvételére kerülhet sor,
2013. november 1-t´ól 2014. április 30ig. A Munkaügyi Központ 100%-ban
támogatja ezt a foglalkoztatást.
A város karácsonyi díszkivilágítására,
az ünnepi hangulat megteremtésére a
képvisel´ó-testület úgy döntött, hogy
költeni kell, mivel a régi lámpaoszlopra helyezett díszek már sajnos elhasználódtak. Egy látványosabb, a város
több helyén elhelyezésre kerül´ó díszkivilágításra 2,4 milliós forintot szavazott meg. A kivitelezést december elején el kell végezni.
A lejárt határidej´ú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a képvisel´ó-testület elfogadta. Elhangzott, hogy
a buszforduló üzembe helyezési program elindítása, a Gálker bolt mellett
lév´ó viacolor burkolat javítása és a
Kisparkolónál a ki- és behajtás szabályzása nagyon fontos.
A Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtár kérte, hogy az áramváltók cseréjére szükség van, mivel 15 év után
ezek cseréje kötelez´ó. A képvisel´ó-testület úgy döntött, hogy a bekerülési költséget az általános célok terhére az intézménynek biztosítja. A Nemzeti M´úvel´ódési Intézet lehet´óséget kínált fel az intézménynek, hogy két f´ót kulturális tevékenységre alkalmazhat, és azok bérét
és járulékait 100%-ban támogatja. A
képvisel´ó-testület ehhez hozzájárult.
Az egyebekben elhangzott, hogy az I.
világháború kitörésének 100. éves évfordulójára az emlékm´úvet fel kell újítani. Elhangzott, hogy a Jászteleki út
és a 2-es f´óút között rendezni kell a
területet. Egy képvisel´ó közmeghall-

gatási témaként vetette fel, hogy meg
kellett volna hívni a közm´úszolgáltatókat. Különösen a vízm´úvel kapcsolatban vannak panaszok a számlák,
óraleolvasások tekintetében, de az
áramszolgáltató elérése is nehézkes.
Javaslat volt, hogy a közm´úveknek legyen Rétságon is ügyfélszolgálata
(Vízm´ú, Zöld Híd, stb.)

Információ
A helyi Polgármesteri Hivatalban lév´ó ünnepi nyitva tartás: 2013. december 20 2014. január 01 között a titkárságon minden kérelem leadható, kiértesítés a beadott
kérelmek alapján várható.

Tisztségvisel´ók fogadó órái
2013. december
Mez´ófi Zoltán polgármester: Minden
hónap második hétf´ójén 13.00-17.00
óráig. Decemberben 9-én
Dr. Katona Ern´ó alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától
17.30 óráig. Decemberben 18-án
Vargáné Fodor Rita mb jegyz´ó: Minden hétf´ón 14-17 óráig. Decemberben 2. 9. 16. 23.

Képvisel´ó-testületi ülés
Rétság Városi Önkormányzat Képvisel´ó-testülete munkatervben október 18ra tervezett következ´ó ülésére december 13-án pénteken 16.00 órakor kerül
sor. (PVB. ülés id´ópontja: dec. 10. 16.00
óra) Tervezett napirendek: 1) A Képvisel´ó-testület 2014. évi munkatervének elfogadása. 2) 2014. évi teljesítményértékelés
alapját képez´ó célok 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 november 18tól a www.retsag.hu oldalon az Önkormányzat menüpontnál lesznek elérhet´ók.

Rendeletek jegyz´ókönyvek
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. 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.
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Önkormányzati rendeletek
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testületének 19/2013. (XI.26.)
önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvet´ó szabályairól, valamint ezek elmulasztása,
megszegése jogkövetkezményeir´ól
I. Általános rendelkezések
1. § (1) Rétság város közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvet´ó
szabályai azok a szabályok, amelyeket
a Képvisel´ó-testület a jelen rendeletben annak min´ósít.
(2) A közösségi együttélés alapvet´ó szabályainak elmulasztása, megszegése miatt - amennyiben az nem min´ósül b´úncselekménynek vagy szabálysértésnek
- a 14. életévét betöltött természetes
személy, valamint jogi személy és jogi
személyiséggel nem rendelkez´ó szervezet vonható felel´ósségre.
2. § (1) A közösségi együttélés alapvet´ó
szabályainak elmulasztása, megszegése
miatt hivatalból eljárás indítható, amelynek során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben
meghatározott eltérésekkel.
(2) A közösségi együttélés alapvet´ó szabályainak elmulasztása, megszegése miatti
eljárásban az elkövet´óre helyszíni bírság
vagy közigazgatási bírság szabható ki. A
3.§ (2) bekezdése rögzíti a fiatalkorúakra vonatkozó külön szabályt.
(3) A közösségi együttélés alapvet´ó szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban közigazgatási bírság kiszabására a Képvisel´ó-testület által a
jelen rendeletben átruházott hatáskörben a jegyz´ó jogosult.
(4) A helyszíni bírság kiszabására a Polgármesteri Hivatal hatósági ügyintéz´óje jogosult.
3. § (1) A közösségi együttélés alapvet´ó
szabályainak elmulasztása, megszegése miatt az elkövet´ó:
a) ötvenezer forintig terjed´ó helyszíni bírsággal,
b) százötvenezer forintig terjed´ó közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Fiatalkorúval szemben helyszíni bírságot nem lehet kiszabni. Fiatalkorúval
szemben közigazgatási bírságot csak
abban az esetben lehet kiszabni, ha
önálló keresete (jövedelme) vagy
megfelel´ó vagyona van.
(3) A közigazgatási bírság mértékének
megállapításánál figyelembe kell venni az elkövet´ó személyi és jövedelmi
viszonyait, amennyiben azokat az elkövet´ó az eljáró ügyintéz´ó erre vonatkozó felhívására igazolja.
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(4) A cselekmény összes körülményének
mérlegelése alapján a közigazgatási
bírság kiszabása kivételesen mell´ózhet´ó.
(5) A közösségi együttélés alapvet´ó szabályainak elmulasztása, megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot
készpénz átutalási megbízáson vagy
banki utalással Rétság Város Önkormányzatának
11741031-15451615
számú pénzforgalmi számlájára kell
befizetni az els´ófokú határozat joger´óre emelkedését´ól számított 30 napon
belül.
(6) A helyszíni bírságot 15 napon belül
kell megfizetni az elkövet´ó számára
átadott készpénzfizetési utalványon
vagy átutalással.
II. A közösségi együttélés alapvet´ó szabályai
1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelez´ó helyi közszolgáltatás igénybevétele
4.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles a
közszolgáltatás ellátásával megbízott
közszolgáltatót igénybe venni.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gy´újt´óedények rendeltetésszer´ú használatáról, rendeltetésszer´ú
használatra alkalmas állapotban tartásáról, valamint környezetük tisztán
tartásáról.
(3) A gy´újt´óedényt úgy kell kihelyezni,
hogy azzal ne akadályozza a járm´ú és
gyalogos forgalmat, és az elhelyezés
baleset vagy károkozás veszélyének
el´óidézésével ne járhasson.
(4) Az ingatlantulajdonos a gy´újt´óedényzetbe - a közszolgáltató általi elszállítás
céljából - olyan hulladékot nem helyezhet el, amely az edényzetet, a szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi
épségét, egészségét veszélyezteti (különösen tégla, beton, vas, folyékony mérgez´ó, t´úzveszélyes és robbanásveszélyes anyag, állati tetem, környezetet veszélyeztet´ó veszélyes anyag).
5.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles a veszélyes hulladékokat a települési szilárd hulladék más összetev´óit´ól elkülönítetten gy´újteni, és a veszélyes hulladék átvételére feljogosított hulladékkezel´ónek átadni.
(2) Az ingatlantulajdonos és az építtet´ó, illet´óleg az, akinek a tevékenysége révén
a hulladék keletkezett, köteles gondoskodni az építési törmelék elszállításáról
vagy elszállíttatásáról a hulladékgy´újt´ó
vagy kezel´ó telepre, vagy külön építési
törmelék (sitt) lerakó helyre.
(3) Az ingatlantulajdonos - a közszolgáltató általi elszállítás céljából - a nagy

darabos hulladékát (lom) a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerinti id´óben és területre helyezheti ki.
2. A köztisztaság, valamint a közterületek
rendezettségének fenntartása
6. § (1) Az ingatlantulajdonos gondoskodni köteles az ingatlana tisztán tartásáról, rendszeres takarításáról, rovar és
rágcsáló mentesítésér´ól legalább olyan
mértékben, hogy az ingatlan állapota
az utcaképet ne rontsa, illetve társasházban a lakóközösség életkörülményeire ne gyakoroljon káros hatást.
(2) Az ingatlantulajdonos gondoskodni
köteles az ingatlana el´ótti közterület
(különösen járda, zöldsáv, árok) úttestig terjed´ó teljes területének gondozásáról, tisztán tartásáról, környezetkímél´ó hó- és síkosság-mentesítésér´ól,
gyommentesítésér´ól, kaszálásáról, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
(3) Az ingatlantulajdonos gondoskodni
köteles az ingatlanáról a közterületre
nyúló fák, bokrok és él´ósövény viszszavágásáról.
7. § (1) Közterületet rendeltetését´ól eltér´ó
célra használni csak engedéllyel lehet.
A közterület rendeltetésszer´ú használata súlyos sérelmének min´ósül, ha a
közterületet engedély nélkül, vagy a
hozzájárulástól eltér´ó módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól
vagy tevékenységt´ól eltér´ó más tevékenység kifejtésére, vagy az engedélyben meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használják.
(2) A közterület-használó a közterület rendeltetését´ól eltér´ó célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történ´ó használata során köteles biztosítani
a használattal érintett terület közvetlen
környezetének tisztán tartását, a használt közterületen él´ó növények, valamint az ott elhelyezett építmények, berendezések, burkolatok és felszerelések állagának megóvását, és köteles
gondoskodni a keletkezett hulladék
jogszer´ú eltávolításáról.
8. § Közterületen az utcai bútorokat, berendezéseket rendeltetésszer´úen kell
használni, felállítási helyükr´ól nem
mozdíthatók el.
9. § Nem szilárd burkolattal ellátott közterületen (kivétel földút), annak állapotától függetlenül, tilos járm´úvel
közlekedni és parkolni. Tilos továbbá
közterületen gépjárm´úvet javítani,
tisztítani vagy bontani.
10. § Tilos lakóövezetben a közúton 3,5 t
össztömeg feletti járm´úvet közterülethasználati szerz´ódés nélkül tárolni.
11.§ Tilos mez´ógazdasági és egyéb mun-
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kagéppel (kombájn, traktor) és szállító
eszközökkel (kamionok, buszok, tehergépkocsik, stb.) közterületen huzamos ideig tartózkodni.
3. A köztemet´ók és a temetkezés rendje
12.§ (1) A sírhely tulajdonosa vagy a sírhely
gondozására kötelezett személy köteles
a sírhely gondozását, gyomtalanítását
rendszeresen elvégezni, rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni.
(2) A temetési helyen történ´ó építés, felújítás, bontás során feleslegessé váló
anyagokat, a munkát végz´ó köteles haladéktalanul elszállítani.
(3) Tilos:
a) a köztemet´ót üzemeltet´ónek vagy a temetkezési tevékenységet végz´ónek a
kizárólagos feladatát képez´ó tevékenységet hozzájárulás nélkül ellátni,
b) szabálytalan, közízlést sért´ó, vagy oda
nem ill´ó felirattal ellátott síremléket
állítani,
c) kegyeleti tárgyakat, fákat, növényeket,
valamint a sírok díszítésére szolgáló
anyagokat beszennyezni,
d) a sírhelyek gondozása során keletkez´ó
hulladékot a sírhelyek között tárolni,
gazt, hulladékot és egyéb szemetet a
kijelölt lerakóhelyen kívül elhelyezni,
e) a sírt kerítéssel elhatárolni,
f) a temet´ó területére állatot (a vakvezet´ó
kutya kivételével) bevinni, beengedni,
vagy legeltetni,
g) az erre a célra kijelölt helyen túl temetkezési szolgáltatásokra utaló reklámés hirdet´ótáblát elhelyezni,
h) a temet´ó területér´ól sírkövet, síremléket,
fejfát a temet´ó üzemeltet´ójének történ´ó
el´ózetes bejelentés nélkül kivinni,
i) a temet´ó rendezési tervében sírhelyként
ki nem jelölt területen sírhelyet kialakítani.
4. Környezetvédelem
13. § (1) Nem komposztálható vagy komposztálásra alkalmatlan avart és kerti
hulladékot nyílt téren csak hétf´ónként
6 óra és 20 óra között lehet égetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti égetés tilos:
a) szeles id´óben,
b) nedves, füstöl´ó hulladékkal,
c) kommunális, ipari eredet´ú vagy veszélyes hulladékkal (m´úanyag, gumi,
vegyszer, festék, illetve ezek maradékai) vegyesen.
(3) Tilos a tüzel´óberendezésben az arra a
berendezésre nem engedélyezett tüzel´óanyagot, ipari hulladékot, m´úanyagot,
gumit, vegyszert, festékmaradékot,
egyéb veszélyes hulladékot, vegyileg
kezelt t´úzifát égetni, vagy az égetést
egyébként jelent´ós füsthatással végezni,
és ezzel szennyezni a környezetet.
14.§ (1) Tilos jelent´ós zajt kelt´ó munkák
(f´únyírás, f´úrészelés, épít´óipari munkák stb.) végzése este 21 óra és reggel
7 óra között, kivéve az azonnali hiba-
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elhárítási munkákat, és a hóeltakarítást.
(2) A szabad térben másokat zavaró hangos
tevékenységet (pl. zene, ének stb.) folytatni még alkalmanként is tilos.
(3) A szabad térben megtartott önkormányzati vagy az önkormányzat által
engedélyezett rendezvények esetében
hangos tevékenységet folytatni csak
este 24 óráig lehet.
15.§ Erd´óben, parkban, közterületen,
zöldövezetben, más tulajdonát képez´ó
területen hulladékot lerakni tilos.
16. § Tilos:
a) a m´úköd´ó temet´ó szélét´ól mért 50 m-es
véd´ótávolságon belül ásott kutat létesíteni, vagy meglév´ó kút vizét bármely
célra felhasználni,
b) felhagyott ásott kútba szennyvizet bevezetni,
c) szennyvízcsatorna hálózatba engedély
nélkül csapadékvizet bevezetni.
5. Az állatok tartása
17. § (1) Az állattartó köteles gondoskodni
az állatok tartására szolgáló helyiségek takarításáról és rendszeres fert´ótlenítésér´ól, az állattartó épületekben és
környezetükben a rovarok (legyek) és
rágcsálók rendszeres irtásáról.
(2) Az állattartó köteles gondoskodni zárt
rendszer´ú állattartás esetén a trágyalé
zárt, szivárgásmentes gy´újtésér´ól. A
trágyalé a kommunális csatornarendszerbe nem vezethet´ó.
(3) Almostrágya tárolása az ingatlan udvarán csak kiépített, elfolyás- és szivárgásmentes átmeneti gy´újt´óben
megengedett.
(4) A keletkezett trágya kezelésér´ól, ártalmatlanításáról, elszállításáról - a környezet szennyezése nélkül - rendszeresen
(május-október közötti id´ószakban hetente kétszer) gondoskodni kell.
(5) A tulajdonos köteles gondoskodni saját
költségén az elhullott állatok tetemének
elszállításáról, ártalmatlanná tételér´ól.
6. Házszámtáblák és utcanév táblák elhelyezésével kapcsolatos magatartások
18. § A közösségi együttélés alapvet´ó szabályait sért´ó magatartást követ el az
ingatlantulajdonos, ha:
a) házszámtábla beszerzésér´ól, közterületr´ól jól látható módon történ´ó kihelyezésér´ól, szükség szerinti cseréjér´ól és
pótlásáról nem gondoskodik,
b) az utcanév tábla kihelyezését megakadályozza, vagy a kihelyezett táblát
megrongálja, vagy engedély nélkül eltávolítja
7. Jogosulatlan kereskedés
19. § Közterületen pénzszerzés céljából
jogosulatlan kereskedelmi tevékenység nem folytatható, szolgáltatás nem
nyújtható.
8. Az üzletek nyitvatartási idejére vonatkozó szabályok megsértése
20. § Az üzemeltet´ó köteles az üzletek

nyitvatartási idejére vonatkozó szabályokat betartani.
9. A hirdet´ó berendezések és hirdetmények elhelyezése
21. § (1) Hirdetmény a megállító tábla, a
szórólap és a “szendvicsember” kivételével kizárólag a hirdetmény elhelyezésére szolgáló berendezéseken helyezhet´ó el.
(2) Nem helyezhet´ó el hirdet´óberendezés
és hirdetmény:
a) közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút
szilárd burkolatára festett kivitelben,
b) közparkban,
c) közterületen álló fákon,
d) emléktáblákon,
e) szobrokon.
(3) Hirdet´ó berendezésen és hirdetményen
nem alkalmazható:
a) a KRESZ-ben szerepl´ó tábla forma- és
színösszeállítása, továbbá az azokra
szabványosított bet´útípus és jelrendszer,
b) villogó, káprázást okozó fény, futófény,
fényvisszaver´ó anyag, valamint olyan
világítótest, melynek elhelyezése, kialakítása révén a közúton közleked´óket vakítja, ezzel a közlekedés biztonságát veszélyezteti.
(4) Tilos a hatóság hirdetményét olvashatatlanná tenni vagy leszakítani.
(5) Az aktualitását vesztett hirdetményt 8
napon belül el kell távolítani.
(6) A közösségi együttélés hirdetményekkel kapcsolatos alapvet´ó szabályainak
elmulasztása, megszegése miatt felel´ós a hirdetés kihelyez´óje és akinek az
érdekében a hirdetményt elhelyezték.
10. A városi címer és zászló használata
22. § (1) A város címerét és zászlaját kizárólag Rétság Város Önkormányzat
Képvisel´ó-testületének a városi címer
és zászló használatának rendjér´ól szóló 10 /1997. / VI.30./ önkormányzati
rendeletben foglaltaknak megfelel´óen
szabad használni, alkalmazni, vagy
forgalomba hozni, illetve ilyen célból
el´óállítani.
(2) A város címerének és zászlajának
használatára vonatkozó engedélyben
el´óírt feltételeket be kell tartani.
III. Záró rendelkezések
23. § Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó
napon lép hatályba.
Mez´ófi Zoltán Vargáné Fodor Rita
polgármester
mb.jegyz´ó
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, 0630-960-7683
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testületének 22/2013. ( XI.26. )
rendelete
A temet´ókr´ól és a temetkezés rendjér´ól szóló, 18/2011. (IX.30.) rendelet
módosításáról
1.§ A Rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
4.§ (2) Az eltemettetésr´ól gondoskodó személy - a szociális temetés kivételével köteles igénybe venni az engedéllyel
rendelkez´ó temetkezési vállalkozó
szolgáltatásait.
2.§ A Rendelet kiegészül a 7/A.§-al
7/A.§ Szociális temetés
(1) Szociális temetés
a) koporsós temetés esetén a VIII. parcellában,
b) hamvasztásos temetés esetén a 3-as és
4-es parcellák legfels´ó soraiban engedélyezhet´ó.
(2) Szociális temetés az eltemetésre kötelezett írásbeli kérelmére biztosítandó.
(3) Szociális temetés esetén egységes
hantméretek alakíthatók ki az állam
által biztosított sírjel használatával
3.§ A rendelet 2014. január 1. napon lép
hatályba. Hatályba lépését követ´ó napon hatályát veszti.
Mez´ófi Zoltán Vargáné Fodor Rita
polgármester
mb. jegyz´ó
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testületének 21/2013. ( XI.26. ) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésr´ól szóló
2/2013. (II.22.) rendelet módosításáról
(Kivonat)
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban
meghatározott feladatkörében a 2013. évi
költségvetés módosításáról - a lebontott
központi támogatás, átvett pénzeszköz,
egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettségvállalás el´óirányzatának átvezetésér´ól - az alábbi rendeletet alkotja.
1.§ A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép.
3.§ A Képvisel´ó-testület a város és az intézmények együttes 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási f´óösszegét 30.350 ezer Ft-tal megemeli és a
költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 1.021.264 ezer Ft-ban állapítja
meg.
2.§ A rendelet 4. § -a helyébe az alábbi
rendelkezés lép.
4.§ (1) A Képvisel´ó-testület a 1.021.264
ezer Ft bevételi f´óösszegb´ól
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a) a felhalmozási célú bevételt 237.832
ezer Ft-ban,
b) a m´úködési célú bevételt 663.123 ezer
Ft-ban,
ebb´ól intézményfinanszírozási bevételt
170.398 ezer Ft-ban,
c) a pénzmaradványt 120.309 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képvisel´ó-testület a 30.350 ezer Ft
bevételi el´óirányzat növekedésb´ól
- központi támogatást 6.619 ezer Ft-ban
- m´úködési bevételt 4.093 ezer Ft-ban
- m´úködési célú pénzeszköz átvételt
4.497 ezer Ft-ban
- intézmények önkormányzati támogatását
6.033 ezer Ft-ban
- fejlesztési célú bevételt 9.108 ezer Ftban állapítja meg.
(3) A Képvisel´ó-testület az 1.021.264 ezer
Ft kiadási f´óösszegb´ól
- a személyi juttatások el´óirányzatát
139.327 ezer Ft-ban,
- a munkaadói járulékok el´óirányzatát
34.560 ezer Ft-ban,
- a dologi kiadások el´óirányzatát 164.929
ezer Ft-ban,
- a szociális ellátások el´óirányzatát
57.022 ezer Ft-ban
- a pénzeszköz átadások el´óirányzatát
11.556 ezer Ft-ban,
- a költségvetési intézmények finanszírozásának el´óirányzatát 170.398 ezer
Ft-ban,
a m´úködési kiadások együttes el´óirányzatát 577.792 ezer Ft-ban,
- a beruházási kiadások el´óirányzatát
3.556 ezer Ft-ban,
- a felújítási kiadások el´óirányzatát
292.775 ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú pénzeszközátadás
el´óirányzatát 402 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadások együttes
el´óirányzatát 296.733 ezer Ft-ban
- a céltartalék el´óirányzatát 110.113 ezer
Ft-ban,
- az általános tartalék el´óirányzatát
36.626 ezer Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képvisel´ó-testület a 30.350 ezer Ft
kiadási el´óirányzat növekedésb´ól
- személyi jelleg´ú juttatást 8.275 ezer Ftban
- munkaadót terhel´ó járulékot 1.469 ezer
Ft-ban
- dologi kiadásokat 16.130 ezer Ft-ban
- szociális ellátást 5.395 ezer Ft-ban
- pénzeszköz átadást 190 ezer Ft-ban
- költségvetési szervek támogatását -204
ezer Ft-ban
- m´úködési kiadást összesen 31.255 ezer
Ft-ban
- felújítási kiadást 5.269 ezer Ft-ban
- fejlesztési célú pénzeszköz átadást 53
ezer Ft-ban
- fejlesztési célú kiadást összesen 5.322
ezer Ft-ban
- céltartalékot -4.948 ezer Ft-ban

- általános tartalékot -1.279 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(5) Az önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek módosított engedélyezett létszámát a 4. számú
melléklet tartalmazza.
A teljes rendelet mellékletekkel a
www.retsag.hu honlapon, az Önkormányzat fejezetben található meg.
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testületének 18/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezésér´ól és a házszám-megállapítás szabályairól
(Kivonat)
A közterületek elnevezésének általános
szabályai
3. § (1) Minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása a Képvisel´ótestület hatáskörébe tartozik.
(2) Az újonnan létesített közterület nevét
a létrejöttét követ´ó 60 napon belül kell
megállapítani.
(3) Közterület elnevezését a megállapításától számított 10 éven belül nem lehet
megváltoztatni.
(4) A lakóterületek épületei közötti szervízutakat, továbbá a mez´ógazdasági
célú és a lakónépességet nem érint´ó
d´úl´óutakat nem szükséges elnevezni.
A teljes rendelet a www.retsag.hu honlapon, az Önkormányzat fejezetben található meg.

Bursa Hungarica 2014.
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete megtárgyalta a Bursa Hungarica
2014. ösztöndíj pályázatokat, és a Szociális Bizottság javaslatát figyelembe véve
meghozta a 273/2013. (XI.22.) számú határozatát. A beérkezett érvényes pályázatok
alapján az alábbi ösztöndíjakat nyújtja:
BURSA -2014-A
Balla Bianka Ágnes
2.000
Busai Brigitta
4.000
Gyarmati Dávid Attila 4.000
Kertész Renátó
5.000
Kozma Gábor
2.000
Maczali Dániel
2.000
Matus Rajmund
2.000
Pekáry Anna
2.000
Pekáry Sarolta
2.000
Sági Bence
2.000
Sági Fanni
3.000
Szabó Anna Zsófia
3.000
Szikszai Dániel
2.000
Szikszai Nóra
2.000
Veres Bálint
3.000
Zemeny Alíz
2.000
BURSA -2014-B
Busai Blanka
4.000
Veres Dániel
3.000
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Rétság megújult!
Az ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-003 pályázaton sikerült a városnak nyernie, de
öner´ót is kellett biztosítani a projekt megvalósítására. Ennek köszönhet´ó, hogy Rétságon megújultak a közterületek, parkok, az
utcák, járdák, esztétikus parkoló került kialakításra, a Piac tér megújítására, a m´úvel´ódési központban átépítésre került a vizesblokk és az aulában az aljzat, az általános
iskola épületénél ablakcserére, az épület szigetelésére, újravakolására és színezésére,
valamint teljes körbekerítésére került sor.
A legfontosabb mégis a buszfordulónak a
kialakítása, és az autóbuszok be- és kihajtását biztosító Kossuth és Zrínyi utca
megújítása volt. A városközpont megújí-

tásában konzorciumi tagként részt vett a
Lomen Kft. és a Palette Trade Kft. is.
Az ünnepélyes avatásra a Közösségi
téren került volna sor, csak az id´ójárás
miatt zárt helyen, a helyi Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtárban kellet átvágni a nemzeti szín´ú szalagot az avatóknak. A Himnusz elhangzása után Hoffman
Edina csodálatos hangjában gyönyörködhettek a jelen lév´ók. Mez´ófi Zoltán polgármester köszöntötte a résztvev´óket,
majd Gutyán Gergely, a NORDA ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési
Ügynökség ügyvezet´óje, és Nagy Gábor
mint a f´ó kivitelez´ó Penta Kft. ügyvezet´ó
igazgatója mondott beszédet. Ezt követ´ó-

Mulassunk még egyet szent András havában

A Kerepl´ó Néptánc Egyesület háza táján
mindig történik valami. Már több éve, hogy
hagyományosan megrendezésre kerül ez a
táncházzal egybekötött, kicsik, középkorúak és id´ósebbek bevonásával való “mulatozás”. A színpadi produkciók keretén belül
felléptek a helyi csoportok, valamint vendég
együttesként bemutatkozott a Veresegyházi
Bokréta Néptáncegyüttes, akik egy mesét

mutattak be. A zenér´ól a Tarsoly Zenekar
gondoskodott. Az egyesület tagjai minden
fellép´ót egy kis ajándékkal leptek meg,
míg a m´úsor végén névnapja alkalmából
egy szép virággal köszöntötték fel az
egyesület vezet´ójét, Simon Katalint.
Ezután az aulában folytatódott a kötetlenebb program, mivel itt Fábiánné Székely
Szilvia kézm´úves foglalkozást tartott gyerekeknek. Akik viszont elpilledtek, azok igazi
lakomán vehettek részt, mivel zsíros kenyér
hagymával volt a menü. Majd felcsendült a
zene, és kezdetét vette a tánc, a mulatság.
Lehet´óség volt tombola vásárlására is, így
sokan izgultak, hogy mit sikerül nyerniük,
ha Fortuna rájuk mosolyog. Az est befejezéseképpen egy fergeteges bál vette kezdetét, ahol a hangulat valóban jó volt.

en Tóth Ferenc katolikus plébános, Molnárné Tóth Erzsébet református lelkész és
Zsugyel Kornél evangélikus lelkipásztor a
helyi egyházközösségek nevében áldották
meg a megújult létesítményeket.
A Polgármesteri Hivatal dísztermében a
Szózat elhangzása után egy szerény fogadáson látta vendégül a polgármester az ide érkez´óket, természetesen itt már kötetlen beszélgetésekre, eszmecserékre is sor került.

Irodalmi pályázat
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.
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Rétsági kalauz
Programajánló
December 1. vasárnap15.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Adventi Zenés Áhítat
A Rétsági Református Gyülekezet Hitünk Pajzsa Alapítványa szervezésében. A Zenés Áhítat után közös Adventi gyertyagyújtás a Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület tagjaival a
m´úvel´ódési központ el´ótt
December 5. csütörtök, 16.00 óra
a Nagyparkolóból az óvodáig
Mikulásjárat
December 7. szombat, 14.00 órától
a m´úvel´ódési központ aulájában
Kreatív-alkotós szombat délutánok
a karácsony jegyében!
Egyedi ajándékok, karácsonyi dekorációk készítése
Vezeti: Fábiánné Székely Szilvia
December 8. vasárnap,16.00 órától
Adventi gyertyagyújtás
A második gyertya lángra lobbantása
a Rétsági Evangélikus Egyházközség
képvisel´ói és a Rétsági Fiatalok Egyesület közrem´úködésével
December 11. szerda, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ galériájában
Záhorszki Mónika textilm´úves
kiállításának megnyitója
A tárlatot megnyitja: Pásztor Ildikó
Nógrád megyei közösségfejleszt´ó
mentor
Közrem´úködnek: Simon Katalin ének, Majer Szilvia - fuvola, Majnik
László - gitár
Megtekinthet´ó: 2014. január 24-ig
December 14. szombat, 14.00 órától
a m´úvel´ódési központ aulájában
Kreatív-alkotós szombat délutánok
a karácsony jegyében!
Egyedi ajándékok, karácsonyi dekorációk készítése
Vezeti: Fábiánné Székely Szilvia
December 14. szombat
a m´úvel´ódési központ aulájában
a Városi Nyugdíjas Klub
évzáró rendezvénye
December 15. vasárnap, 16.00 órától
Adventi gyertyagyújtás
A harmadik gyertya lángra lobbantása
a Rétsági Római Katolikus Plébánia
Hivatal képvisel´ói és a Rétsági Fiatalok Egyesület közrem´úködésével
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December 21. szombat, 13.00 órától
MINDENKI KARÁCSONYA
Kézm´úves foglalkozások, filmvetítés,
színháztermi produkciók, köszönt´ó, kötetlen beszélgetés a karácsonyfa körül...
kb. 18.00 órától Adventi gyertyagyújtás
A negyedik gyertya lángra lobbantása
Rétság Város Önkormányzatának és a
Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár képvisel´óinek közrem´úködésével
December 28. szombat
a m´úvel´ódési központ aulájában
a Hunyadi Nyugdíjas Klub
évzáró rendezvénye

El´ózetes
Január 22. szerda
Magyar Kultúra Napja alkalmából
Könyvbemutató
Vendégünk: Sz´úcs Béla Albert
A bemutatott könyv: Er´ót, egészséget
´órnagy elvtárs! Pálinkás-Pallavicini
Antal ´órnagyra emlékezve

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
Kedd:
Pre-intermediate angol nyelvi kurzus
Minden kedden, 17.00 órától Vezeti:
Nagymihály Zsolt
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
Zubaidah Hastánccsoport Minden szerdán
és pénteken 18.00 órától Vezeti: Sz´óke
Johanna
Csütörtök:
´Ószirózsa Tánccsoport Minden csütörtökön, 14.00 órától
T´úzzománc Kör Minden csütörtökön
16.30 órától Vezeti: Nógrády Ildikó
Péntek:
Zubaidah Hastánccsoport Minden szerdán és
pénteken 18.00 órától Vezeti: Sz´óke Johanna
Zúgófa Néptáncegyüttes Minden pénteken 19.00 órától Vezeti: Simon Katalin

Istentiszteletek
a m´úvel´ódési központban
Református egyház: Minden hónap 1. és
3. vasárnap, 8.00-9.30-ig
Hit gyülekezete Minden csütörtökön,
18.00 órától

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.
December 10. kedd 18.00 és 21.00 órakor,
Kistérségi Krónika
Mulassunk még egyet Szent András havában - Teljes m´úsor
December 13. péntek 16.00 órától
Él´ó közvetítés a képvisel´ó-testület
ülésér´ól
December 31 kedd 18.00 és 21.00 órakor
RTV Híradó
HIR - Hírek információk röviden Megkérdeztük az illetékest: - Ismert
emberek, sikeres rétságiak: Németh
Edina - Mikulásjárat - Mindenki karácsonya - EFI iroda megnyitása - Szalagavató - 100 éves a rétsági közoktatás - Vágatlanul - Kiállításmegnyitó
Záhorszki Mónika
Ismétlések minden m´úsornál: szerda-péntek
18.00 és 21.00, szombat, vasárnap 10.00
B´óvebb, részletes tartalom a képújságban
és az rtv.retsag.net oldalon.

Fénymásolási lehet´óség
A Városi M´úvel´ódési
Központban, a Könyvtárban
A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig
kicsinyítéssel, nagyítással.

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, dekorációs munkákban segítséget nyújtunk. Részletes felvilágosítás a m´úvel´ódési központ irodájában, illetve a 35/350-785-ös telefonszámon állunk rendelkezésére.

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

11.00-16.00
9.00-18.00
13.00-17.00
08.00-20.00
08.00-21.00
17.00-21.00
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Akire büszkék vagyunk
Rétságon a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat sokat felvállal, hogy a helyi szlovákság meg tudja ´órizni szokásait, identitását.
Ennek az önkormányzatnak volt sokáig képvisel´óje, aktív tagja, Szikora Istvánné, Marika. 2013. november 16-án ünnepélyes körülmények között a salgótarjáni József Attila
M´úvel´ódési és Konferencia Központban átvehette a Hugyecz Andrásné, a Nógrád megyei szlovák hagyományok következetes
ápolója emlékére 2004-ben alapított elismer´ó
cím díszoklevelet, emlékplakettet és egy emlékgy´úr´út. Idén hárman kapták meg ezt a kitüntetést, és örülünk, hogy közöttük volt egy
rétsági is. Szlovák környezetb´ól származik Fels´ópetényb´ól, így teljesen nyilvánvaló volt,
hogy az általános iskola negyedik osztályának elvégzése után az ötödik osztályt már a
Budapesti Szlovák Nyelv´ú Általános Iskola
és Gimnáziumban folytatta, ahol érettségi
vizsgát is tett. Ezt követ´óen több településen
tanított szlovák nyelvet és irodalmat. Rétságon a könyvtárban mint nemzetiségi szakreferens kezdett dolgozni, mivel akkoriban ez
az intézmény Nemzetiségi Báziskönyvtárként is m´úködött. Ez a feladat megyei szint´ú
volt, tehát ´ó volt az, aki rendszeresen szerzeményezett szlovák és német nyelv´ú dokumentumokat a megye nemzetiségi településeinek könyvtárai számára. Tevékenysége
széleskör´ú volt, mivel szlovák olvasótáborokban mint kiscsoport vezet´ó vett részt, íróolvasó találkozókat szervezett megyeszerte,
olvasópályázatot állított össze, részt vett a
Magyarországi Szlovákok Demokratikus
Szövetsége országos szervezet munkájában ahonnan több elismerést is kapott. Meg kell
még említeni, hogy itt Rétságon a Marína
Klubot megalapította, és nagyon sok gyerek
aktívan részt vett ezeken a foglalkozásokon.
Jelenleg nyugdíjas, de még most is sokan
felkeresik ´Ót, ha egy fordítás kell, vagy éppen
szlovák kulturális esemény van településünkön, mivel nagy tapasztalattal és jó szervez´ó
készséggel rendelkezik ezen a téren.
Gratulálunk a díjhoz, és nagyon jó egészséget, az unokákban pedig sok örömet kívánunk!

2013. DECEMBER

Halloween Rétságon
Egyesületünk, a Rétsági Fiatalok Rétságért úgy döntött, hogy az ´ósz végi id´ószakot sem hagyjuk rendezvény nélkül elmúlni, ráadásul már a korai terveinkben is
szerepelt egy Halloween napi tökfaragás,
kézm´úveskedés, tehát meghoztuk a döntést és belevágtunk.
Fontos leszögezni a félreértések elkerülése végett, hogy mi nem ünnepeljük ezt az
angolszász ünnepet, az All Hallow’s Eve-t,
és a rendezvényünk sem ezt a célt szolgálta!
Magyarországon október 31 a Reformáció napja, November 1 a Mindenszentek,
november 2 pedig a Halottak napja. Az is
köztudomású, hogy a Halloween-t, mint félig ´ósi pogány, félig keresztény hagyományokból összemosódott ünnepet az angolszász kultúrában, els´ósorban az USA-ban
manapság már jobbára csak marketing célokra, termékeladásra használják fel.
Mindezek mellett az egyesület látott
abban fantáziát, hogy ezen a napon - okt.
31-én - mégis bevonjuk a gyerekeket és
szüleiket egy közös programba, ahol mindenki jól érezheti magát, kipróbálhatja
kézügyességét, kreativitását. Ennek megfelel´óen a Rétsági M´úvel´ódési Központ és
Könyvtár dolgozóinak hathatós segítségével (ezúton is köszönjük!) berendeztük az
aulát, el´ókészítettük az alapanyagokat melyeket természetesen biztosítottunk a
látogatóknak és kíváncsian vártuk az érdekl´ód´óket. Várakozásainkat messze felülmúlva tizenöt gyermek és szüleik jelentek meg, nem kis kihívás elé állítva minket, hisz a faragni való tökök hamar elfogytak, így még kellett tennünk egy
gyors beszerz´ó körutat, de szerencsére

mindent sikerült megoldani. Amíg a gyerekek igyekeztek elsajátítani az id´ósebbekt´ól a töklámpás faragás és egyéb kisebb díszek elkészítésének technikáját,
amolyan “háttérzajként” a falra vetítve
szolgáltatta a barátságos, családias hangulatot egy kedves animációs film, a Hotel
Transylvania. Egyébiránt a filmvetítést
megel´óz´óen, a rendezvénymegnyitó részeként egy prezentáción keresztül bemutattuk a Halloween eredetét, valamint a
töklámpás faragás alapjául szolgáló mondavilágot.
A rendezvényt egy közös fotózkodással
zártuk, és elégedetten szemléltük, ahogy a
gyerekek bár kissé fáradtan, mégis elégedetten mosolyogva szorongatják az általuk bár némi segítséggel - készített remekm´úveket miközben hazafelé indultak szüleikkel.
Tekintettel a remek hangulatra, és a
közösségépítést valóban jól szolgáló lehet´óségre, terveink szerint jöv´óre is folytatjuk ezt a hagyományt. Még egyszer kihangsúlyozva, hogy nincs összefüggés a
hagyományos magyar ünnepek és egy
Halloween elnevezéssel futó közösségépít´ó, kézm´úves rendezvény között.
Szeri György

Nyugdíjas klubélet Rétságon
Településünkön két nyugdíjas klub is m´úködik, tagjai élénk társadalmi életet élnek.
Rendszeresen megtartják összejöveteleiket, programjaik valóban színesek, érdekesek. A m´úvel´ódési központ bels´ó felújítása miatt nyári szünetre kényszerültek, de
ezt mostantól bizonyára bepótolják.
A Városi Nyugdíjas Klub egy klubdélutánt szervezett, melyre szép számmal jöttek el a tagok. A hivatalos beszámolók és
tervek megbeszélése után mindenki legnagyobb megelégedésére a Jávorka János
által f´ózött, saját recept alapján készült
húsos káposzta volt a “f´ószerepl´ó”. Természetesen ezután senkit nem kellett bíztatni arra, hogy az elfogyasztott kalóriákat
egy kis tánccal megpróbálja ledolgozni.
Mindkét klub tagsága fontosnak érzi a
közbiztonság kérdését, ezért egy közös
programot szerveztek. Vendég el´óadónak
meghívták Vitézné Mészáros Krisztina

rend´ór századost, aki a helyi rend´órkapitányságon teljesít szolgálatot. Az el´óadás
sok olyan dologra hívta fel a figyelmet,
hogy mire kell ügyelnie mindenkinek, nehogy csalók, b´únöz´ók áldozatává váljon.
Nagyon fontos, hogy a ház és lakás ajtaját
zárva kell tartani, jelent´ós mennyiség´ú készpénzt ne tartson senki otthon, pénzfelvételkor ügyeljen arra, hogy biztonságba helyezze a pénzét, ügyeljen arra, hogy ki van a
közelében, idegen embert ne engedjünk be,
mert sokszor rosszullétet szimulálnak, hogy
“csak egy pohár vizet kérek” és közben a
céljuk a lakás kifosztása. Érdemes speciális
zárakat, esetleg riasztót felszereltetni. Elhangzott, hogy amennyiben megkárosítottak valakit, akkor azonnal hívja a rend´órséget a 107-es vagy a 112-es telefonszámon.
Az el´óadás hasznos volt mindenki számára, s´ót nagyon sok kérdést intéztek a
jelenlév´ók a szakemberhez.
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Tisztelt Olvasók!
Tájékoztatom a “Tisztelt Lakosságot”,
hogy a Rétsági Polgár´ór Egyesület 2013
június hónapban pályázatot nyújtott be a
Mez´ógazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz a “Térfigyel´ó rendszer” további b´óvítésére. Az egyesület a Mez´ógazdasági és
Vidékfejlesztési Hivataltól kapott határozat alapján 4 969 383 Ft vissza nem térítend´ó támogatást kapott, a városban már
meglév´ó, négy darab kamerából álló térfigyel´ó rendszer tovább fejlesztésére. Mivel
az elnyert támogatás utófinanszírozott, és
az egyesület nem rendelkezik a szükséges
összeggel, ezért az egyesület a Rétság Városi Önkormányzathoz fordult támogatásért. A Rétság Városi Önkormányzat a november 22-i Képvisel´ó-testületi ülésén
tárgyalta az egyesület kérését. A Képvisel´ó-testület 3 600 000 Ft visszatérítend´ó
támogatásban részesíti az egyesületet. Ez
azt jelenti, hogy az egyesület elkészíteti az
újabb tizenkett´ó darab kamerából álló
rendszert, azt a kivitelez´ónek kifizeti,
majd a kifizetett, leigazolt számlákat benyújtja a Mez´ógazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak. A Mez´ógazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ez alapján fizeti ki
a Rétsági Polgár´ór Egyesületnek az elnyert támogatást. A Rétsági Polgár´ór
Egyesület pedig ezt követ´óen, vissza fizeti
a Rétság Városi Önkormányzatnak a 3

600 000 Ft vissza térítend´ó támogatást. A
kivitelezést követ´óen tizenhat darab, rögzített térfigyel´ó kamera fogja folyamatosan ellen´órizni a város közterületeit.
Néhány jó tanács az év vége és a tél
közeledtével:
— Fordítsunk figyelmet id´ós, egyedül álló, beteg szomszédjainkra!
— Ne vásároljanak t´úzifát alkalmi árusoktól!
— Ne legyenek hiszékenyek, idegeneket
ne engedjenek be a lakásba, házba, udvarba!
— Mindig kérjék a személyazonosság
igazolását!
— A pénztárcát sohasem tegyék nyitott
táskába!
— Utazáskor fokozottan figyeljék érték
tárgyaikat!
— A hideg közeledtével a gépkocsival
nagyobb távolságra utazók, vigyenek
magukkal meleg takarót, termoszban
forró teát, az üzemanyag tartály legyen feltöltve!
Probléma esetén hívja a ment´óket a 104,
vagy a rend´órséget a 107-es telefon számon.
Kedves Olvasók! Mindenkinek Nagyon Boldog, Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Nagyon
Boldog Új Esztend´ót kíván a Rétsági
Polgár´ór Egyesület tagsága.

Mi ezek vagyunk - To sme my
2013. november 16-án Salgótarjánban a
József Attila M´úvel´ódési és Konferencia
Központban megrendezésre került a Nógrád - és Heves megyei szlovákok kulturális rendezvénye, konferenciája. Itt mutatták be
azt a csodálatos kivitelezés´ú, valóban nívós albumot,
mely a “To sme my - Mi
ezek vagyunk” címet viseli. A kiadvány három nyelv´ú (szlovák, magyar, angol), és Rétság is szerepel
benne.
“A mintegy 3000 f´ós
kisváros Nyugat-Nógrád
központja, fontos közlekedési útvonalon
fekszik. Nevét 1393-ban említik az okle-

velekben. A szlovákság a környez´ó falvakból házasságkötéssel, beköltözéssel
került Rétságra.
Az 1970-es évekt´ól a
térségben szlovák nemzetiségi báziskönyvtár m´úködött s figyelemre méltó
nemzetiségi programok így olvasótáborok, konferenciák, nyelvtanfolyamok, tanulmányi kirándulások, találkozók - valósultak, illetve valósulnak
meg napjainkban is a
nemzetiségi önkormányzat, illetve a m´úvel´ódési
központ szervezésében.
A 2002-ben alakult szlovák vegyeskar
hagyományos viseletben harmonika kísé-

Felhívás!
A téli id´ójárásra tekintettel felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a köztisztasági és
környezetvédelmi feladatok ellátásáról szóló rendelet alapján az ingatlanok el´ótti
járdák tisztántartását, hóeltakarítását
az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles elvégezni.
A szórakoztató-, vendéglátó és árusítási
helyek, üzletetek el´ótti járdaszakaszt a használó köteles folyamatosan tisztán tartani. Kérjük, hogy az önkormányzati rendelet alapján
folyamatosan szíveskedjenek gondoskodni a
tulajdonukban, illetve használatukban lév´ó ingatlan el´ótti járdaszakasz hóeltakarításáról,
tisztításáról, síkosság mentesítésér´ól.
Polgármesteri Hivatal

Nemzetiségi hírek
Rétság Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képvisel´ó-testülete 2013. december 15-én (vasárnap) 11.45 órától
közmeghallgatást
tart a vasárnapi istentisztelet után az
Evangélikus Imaházban, melyre ezennel
meghívja azokat, akik az önkormányzat
munkájával kapcsolatban közérdek´ú kérdést kívánnak feltenni, vagy véleményt
nyilvánítani.
A közmeghallgatás után kerül sor
Glück Laura és Vanessza szlovák népzenei CD bemutatójára, illetve ezután tartjuk a helyi id´ós szlovákság karácsonyi ünnepségét.
rettel lép fel. A vegyeskarban a Zúgófa
Néptánc Együttes néhány fiatal táncosa
is részt vesz. A helyi kisebbségi szlovák
önkormányzat 1997-ben alakult Hesz
Mihály elnökletével. Az ´Ó nevéhez f´úz´ódik az augusztusi Penny-kupa lovasversenyek megszervezése. A résztvev´ók között
szép számmal akadnak szlovák versenyz´ók is.
A szlovák nemzetiségi önkormányzat
jelenlegi elnöke Glückné Salgai Szilvia.
Tagok: Gyurcsikné Fekete Magdolna,
Tóth Jánosné és Szikora Istvánné. Utóbbi
helyére 2012-ben Sztruhár Istvánné került. Rétság városa 2009-ben Pro Urbedíjat adományozott a nemzetiségi önkormányzatnak.”
/Részlet a könyvb´ól/

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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