
   RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2017.  JÚLIUS  

Tartalomból:
Városházi

tudósítások
2-3. oldal

Tájékoztatók
tüzvédelemröl

5. oldal

#Lépned kell 
- sulimusical

11. oldal

Tudósítások
rendezvényekr´́ol

7-9., 11-12.  oldal

Kerepl´́os évzáró
A Kerepl´́o Néptánc Egyesület tartott évadzá-
ró estet a m´́uvel´́odési központban. Immár 12.
alkalommal.

Az ifjúsági csoport tánca után Simon Katalin
az együttes m´́uvészeti vezet´́oje köszöntötte a
megjelenteket. Szólt az elmúlt 12 esztend´́or´́ol, és
köszönetet mondott minden támogatónak. Kü-
lön kiemelve a városi önkrományzatot. Bejelen-
tette, hogy ´́oszt´́ol új profillal b´́ovül a tevékeny-
ségük, mert szül´́oknek tartanak népviselet-öltöz-
tetési foglalkozásokat.

A bevezet´́o tánchoz, és a továbbiakhoz is
Tóth Luca Réka, és barátai szolgáltatták a mu-
zsikát. Az els´́o jelenet után Ilyés Szabó Anna
székely mesemondó szórakoztatta a jelenlév´́o
kicsiket és nagyokat. Majd az óvodás tánccso-
portok után az iskolás korosztály több formáci-
ója mutatkozott be. ´́Oket követte az ifjúsági cso-
port, majd a Csillagvirág és a Zúgofa együttesek
fellépése koronázta a m´́usorfolyamot. Itt emlí-

tem meg, hogy a 16-18 évesek m´́usorában fellé-
pett Irk Bence, aki Simon Katalin oktatótársa, és
nagy segítségére van a tanításban, f´́oként a fér-
fitáncok bemutatásában.

A fináléban sorra léptek a színpadra az eddi-
gi szerepl´́ok. Ekkor következett a meglepetés! A
fiúk egy asztalon egy hatalmas tortát hoztak be,
amelyen a t´́uzijáték fénye beragyogta a körbeál-
lók mosolyát. Az évzáró gálam´́usor mintegy két
órás programja most is emlékezetes élményt
nyújtott szerepl´́oknek, hozzátartozóknak, és né-
z´́oknek egyaránt.

Az aulában az Ékes Énekegyüttes tagjai da-
loltak, majd a torta felszelése után minden jelen-
lév´́o megvendégelésre került.

Táncház nem volt tervezve, de ha ennyi tán-
cos itt van elképzelhetetlen, hogy ne mozdulja-
nak a lábak közös ritmusú forgatagba. Ezennel
a m´́uvel´́odési központ el´́otti területen alakult ki
ez a spontán tánc.
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Városházi tudósítások

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete június 23-án tartotta mun-
katervben tervezett ülését. A tanácsko-
záson 25 napirendi pont került megtár-
gyalásra.

Els´́oként a 2017. évi költségvetés mó-
dosítására került sor. Ez tulajdonkép-
pen technikai átvezetések rögzítése, a
korábban - a költségvetést érint´́o té-
mákban - hozott testületi döntések ren-
deletben rögzítését jelentette.
Következ´́o napirend ugyancsak egy
technikai módosítást jelentett az egyes
anyakönyvi szolgáltatásokkal
kapcsolatos rendeletben. A helyi
jogszabály szövegében ugyanis
azokon a helyeken, ahol fizetési
kötelezettség jelentkezik, az
összeg mellett +ÁFA szerepelt.
Ez a tevékenység ÁFA-mentes,
eddig sem került felszámolásra
forgalmi adó, ezért a rendeletb´́ol ez a
kitétel törlésre került. Egyebekben
nem változott.
Településképi Arculati Kézikönyv, és
ehhez kapcsolódó helyi rendelet el´́o-
készítése volt a következ´́o napirend. A
testület - korábbi kapcsolódó határoza-
tokkal összhangban - döntött ezen do-
kumentum létrehozásáról, és felhatal-
mazta a polgármestert, hogy ehhez
kapcsolódóan a településrendezési
eszközök felülvizsgálatára a társadal-
mi egyeztetést készítse el´́o.
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bi-
zottság ülésén elhangzottak alapján
részletes tájékoztatást hallott a testület a
PVB elnökét´́ol, a Kistérségi Járóbeteg-
szakellátó Központ m´́uködésér´́ol. A na-
pirend azért került a testület elé, mert a
Nonprofit Kft. elkészítette a 2016. évi
mérlegbeszámolóját, illetve a szakmai
beszámolóját, melyeket a Kft. Felügyel´́o
Bizottsága elfogadásra ajánlott, a Kft.
Taggy´́ulése pedig, annak megtárgyalása
után elfogadott. Mivel Rétság város
ezen Kft. többségi tulajdonosa, így a do-
kumentum a képvisel´́o-testület ülésére is
el´́oterjesztésre került.
Az elnöki beszámolóban elhangzott,
hogy a PVB ülésen jelen volt Nábelek
Anna ügyvezet´́o igazgató és Dr. Jakab
Zoltán szakmai igazgató. A bizottság a
benyújtott anyagokat nagyon alapos-
nak értékelte, mellékletekkel kiegé-
szítve pontos képet kaptak az intéz-
mény gazdasági helyzetér´́ol és munká-
járól. A vita további részét is ismertette
a PVB elnöke. Ezek között elhangzott,
hogy a Járóbeteg-szakellátó az el´́oz´́o

évvel teljesítette a pályázati feltétel-
ként megszabott fenntartási kötelezett-
ségét. Ebb´́ol az is következik, hogy a
rendelések módosítására, esetleg új
szakrendelések bevezetésére nyílik ez-
által lehet´́oség, amit az igénybevételi
adatoknak megfelel´́oen a szakmai ve-
zetés megfelel´́oen mérlegel. A vélemé-
nyek között az is megfogalmazódott,
hogy ezzel a beruházással egyid´́oben
létesült hasonló intézmények közül
már van amelyik megsz´́unt, mások ha-
talmas hitelállománnyal tudnak csak

m´́uködni. A rétsági intézmény
az el´́oz´́o évet mintegy 12 mil-
lió forint tartalékkal zárta, ami
az év eleji finanszírozási ne-
hézségek miatt szükséges is
volt. A m´́uködés tehát pénz-
ügyi oldalról stabilan biztosí-
tott. A központi döntések ked-

vez´́otlenül érintik a szakellátó pénz-
ügyi helyzetét, csökken az állami tá-
mogatás. Az is elhangzott, hogy a já-
róbeteg-szakellátó kihasznált, kb.105
%-os az igénybevétele, ami sok más
mellett a felel´́os vezetésnek, a felké-
szült és stabil szakorvosi gárdának is
köszönhet´́o. A várólisták - már ame-
lyik szak esetén van - lényegesen rö-
videbbek, mint a hasonló intézmények
esetében. A testületi vita során több
képvisel´́o elmondta, hogy a betegek
elégedettek az ellátással, az épület
rendjével, tisztaságával, felszereltsé-
gével, az orvosok és a dolgozók mun-
kájával. Kiemelték, hogy pályázati
rendszernek köszönhet´́oen, az Egész-
ségfejlesztési Irodával közösen szám-
talan ingyenes sz´́ur´́ovizsgálatra került
sor. A Képvisel´́o-testület a szakmai be-
számolót és a mérlegbeszámolót elfo-
gadta.
Ehhez a témához tartozó másik határo-
zattal elfogadták a képvisel´́ok az épület-
ben m´́uköd´́o városi egészségügyi szol-
gálatok bérleti díjának emelését. A 2017.
évi 1.391.958 Ft-os többletköltség fede-
zetét a Képvisel´́o-testület az általános
tartalék terhére biztosítja. 
A Települési Arculati Kézikönyv elké-
szítéséhez a jogszabály megfelel´́o vég-
zettséggel rendelkez´́o f´́oépítész megbí-
zását is el´́oírja. A beérkezett árajánlatok
közül a képvisel´́o-testület a Kenyeres
Consulting Tanácsadó Bt. 317.500 Ft
összeg´́u (bruttó) árajánlatát elfogadta, és
a megbízási szerz´́odést jóváhagyta.
Ugyancsak törvényi kötelezettség,
hogy a városnak energia-megtakarítási

tervet kell készíteni. Ezt megfelel´́o jo-
gosultsággal rendelkez´́o szakember
végezheti el. A testület elfogadta az
érintett 7 önkormányzati tulajdonú
épület meghatározását, és a beérkezett
ajánlatokból szakért´́onek Sz´́oke Ta-
más okl. gépész-, környezetmérnököt
(ENVIROMENT BT) bízta meg
35.000 Ft/épület áron. A vonatkozó
szerz´́odés-tervezetet jóváhagyta.
A Járási Hivatal f´́utéskorszer´́usítését
követ´́oen kritikussá vált a Polgármes-
teri Hivatal megmaradt f´́utési rend-
szere. A testület korábban döntött a két
rendszer leválasztásáról, és az önkor-
mányzati rész felújításáról. A feladat
elvégzésének els´́o lépése tervez´́o meg-
bízása, és tervkészítés. Az ebben sze-
repl´́o tervez´́oi költségvetés alapján le-
het elindítani az ajánlatkérési (vagy
közbeszerzési) eljárást. A Képvisel´́o-
testület a PIPELINE Épületgépész
Tervez´́o Kft. 1.079.500 Ft (bruttó) ár-
ajánlatát elfogadta. A tervezési szerz´́o-
dést jóváhagyta. A PVB elnöki össze-
foglalóban elhangzott, hogy a cég nem
ismeretlen a városban, más munkákat is
kiemelked´́o min´́oségben végzett el a ko-
rábbiakban. Ugyancsak elhangzott,
hogy a tervez´́oi költségvetés elkészülte
után miel´́obbi lépések szükségesek a ki-
vitelez´́o kiválasztására, hogy a f´́utési
idényre a felújítás befejez´́odhessen.
Napirenden szerepelt a gimnázium
épülete el´́otti zebránál lév´́o jelz´́olámpa
m´́uködtetésére vonatkozó megállapo-
dás jóváhagyása. Itt valójában az eddi-
gi gyakorlat került rögzítésre egy írá-
sos megállapodásban. A város koráb-
ban is a gyalogosközlekedést biztosító
forgalomirányító lámpa energiaköltsé-
gét vállalta magára. A testület a meg-
állapodást megszavazta.
A labdarúgó pálya használatának sza-
bályozására érkezett el´́oterjesztés,
mert az RVSE-vel megkötött korábbi
szerz´́odés módosítása kisebb részle-
tekben indokolttá vált. A benyújtott
tervezetet a testület elfogadta, azzal,
hogy az egyesületi sporttevékenysé-
gen kívüli, más szervezetek, igénybe-
vev´́ok általi használat szabályait az
RVSE elnöksége 1 hónapon belül ké-
szítse el, és nyújtsa be.
A temet´́oi kerítés építési munkái folya-
matosan haladnak a Városüzemelteté-
si Csoport közrem´́uködésével. A mun-
ka teljes érték´́u, hosszútávra megol-
dást nyújtó kivitelezéséhez azonban
egyes szakaszokon tereprendezés
szükséges, amelynek elvégzésére a
testület a MOVENS Kft árajánlatát fo-
gadta el bruttó 251.460 Ft értékben.
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A Fido Állatment´́o Alapítvány tett ja-
vaslatot az önkormányzat számára,
hogy Rétság közigazgatási területén el-
végzi a kóbor ebek befogását. A Képvi-
sel´́o-testület hozzájárult, hogy az ön-
kormányzat közigazgatási területén a
kóbor ebek befogását, a befogott álla-
tok elszállítását, tartását az el´́oterjesz-
tés mellékletét képez´́o megbízási szer-
z´́odés alapján az alapítvány végezze.
A város életében el´́orelépést jelenthet
az a lehet´́oség, amelyet Magyarország
Kormánya tett közzé egy határozatá-
ban. Az elképzelés szerint minden já-
rási székhelyen m´́uködni kell tanuszo-
dának. Rétságon ilyen nincs, ezért a
fejlesztési felsorolásban városunk is
szerepel, mint ahol a következ´́o id´́o-
szakban elindul egy ilyen beruházás. A
megvalósítást a Kormány biztosítja, a
tervezést´́ol a kivitelez´́o kiválasztásáig,
a lebonyolításig. A városnak az a fel-
adata, hogy kijelölje a megvalósítás
helyszínét. Ehhez a szükséges paramé-
tereket megadták. A lényegesebb el´́oí-
rások: mintegy 4700 m2 terület,
amelynek a m´́uvelési ága megfelel a
sportlétesítmény építésének, valamint
a közm´́uvek legyenek elérhet´́ok. A te-
rületet a megvalósításhoz ingyenesen
az állam tulajdonába kell adni. A PVB
ülés összefoglalójában elhangzott,
hogy az információk szerint a m´́uköd-
tetést is az állam vállalja magára. Ez
olyan lehet´́oség, amit nem hagyhat ki
a város, hangzott el az elnöki össze-
foglalóban. Ugyanakkor azt is megfo-
galmazták többen, hogy olyan terüle-
tet kell kiválasztani, ami további sport-
létesítmények közeli létesítését is le-
het´́ové teszi, a jöv´́obeni sport- és sza-
badid´́o centrum fejlesztésének érdeké-
ben. Az elnöki beszámolóban szere-
pelt, hogy a PVB ülésen 3 helyszín
került áttekintésre (KRESZ park mel-
letti kispálya, a Vízm´́u területe a Zrí-
nyi utca folytatásánál, illetve a Radnó-
ti utca végénél lév´́o egykori “honvéd-
ségi teniszpályák” területe, a Hunyadi
liget el´́ott. A bizottság az utóbbi hely-
színt találta egyedül alkalmasnak, a le-
írt feltételeknek megfelel´́onek. 
A testület egyetértett abban, hogy a
Kormányhatározat alapján Rétság vá-
rosban megépítend´́o tanuszoda számá-
ra a területet biztosítsa. Felhatalmazta
a polgármestert, hogy az ingatlan in-
gyenes  állami  tulajdonba adásának
el´́okészítésére vonatkozó intézkedése-
ket megtegye. Ennek el´́okészítésére
geodéta bevonásával a terület pontos
kijelölésér´́ol, és a megosztási terv el´́o-
készítésér´́ol is döntöttek.

A korábbiakban a Szendi Trans Kft.
kért tulajdonosi hozzájárulást, hogy a
tulajdonukban lev´́o épülethez, önkor-
mányzati terület érintésével, az elekt-
romos áram bekötését elvégezhessék.
Ezt az engedélyt megkapták. Most
ugyanerre a Rétság 88/2 hrsz. ingat-
lanra a vízbekötéshez nyújtottak be
kérelmet, amit a testület elfogadott.
A Key Telecom International Kft. tu-
lajdonosi hozzájárulást kért a Jásztele-
ki út 42-50. szám közötti szakaszán
oszlopkiváltáshoz. Korábbi testületi
döntés szerint a tervek elkészültek, en-
nek megfelel´́oen kerül áthelyezésre te-
lefonoszlop. A munka elvégzésével a
Jászteleki út lakóinak régi gondja ol-
dódik meg.
Nyári diákmunka lehet´́oségér´́ol dön-
tött a testület. A Képvisel´́o-testület tá-
mogatta, hogy 100%-os állami támo-
gatás biztosítása mellett 2017. július
1-t´́ol 2017. augusztus 31-ig 10 f´́o/hó
rétsági lakcímmel rendelkez´́o diák al-
kalmazásra kerüljön.
A Polgármesteri Hivatal kérte, hogy
egy megüresedett irodai asszisztens ál-
láshelyet betölthessen. (A testület ko-
rábbi döntése értelmében minden
megüresed´́o álláshely csak testületi
döntéssel kerülhet betöltésre.) A testü-
let hozzájárult az álláshely betöltésé-
hez. Az el´́oterjesztés tartalmazott egy
igényt párhuzamos foglalkoztatásra,
megbízásos jogviszonyban, az elma-
radt jegyz´́okönyvek miel´́obbi elkészí-
tésére. A testület ezt az igényt is meg-
szavazta, és meghatározta az alkalma-
zás díjazását, id´́otartamát.
Környezetvédelmi program elkészíté-
sére is törvény kötelezi a települése-
ket. Az elkészítésr´́ol már döntött a tes-
tület, ez alkalommal a beérkezett ár-
ajánlatok értékelése történt meg. Te-
kintettel arra, hogy az ajánlatok mel-
lett szerz´́odéstervezet nem szerepelt,
ezek bekérése után lehet érdemi dön-
tést hozni.
Korábbi ajánlatkérések alapján beér-
kezett árajánlatokból a városkarban-
tartási feladatok tervez´́oi munkálatai-
val, valamint a Mindszenty emlékpark
kialakításának  megtervezésével a
KOVATERV Kft-t bízta meg, és elfo-
gadta a benyújtott szerz´́odés-tervezetet.
A KOVATERV Kft-vel korábbi meg-
bízások alapján is van kapcsolata a vá-
rosnak. A cég a tervezési munkákat
elvégezte, de pályázati elbírálások és
egyéb okok miatt a tervek még nem
hasznosíthatók. A Kft kérte, hogy az
elvégzett munkarészek kerüljenek ki-
fizetésre. Az igényt a képvisel´́o-testü-

let jogosnak találta, és a határozatban
konkrétan megnevezett munkarészek
kifizetését engedélyezte.
A Társadalmi Kapcsolatok Munkacso-
port döntés-el´́okészítésében egy téma
került tárgyalásra. Jónás Pálné és ba-
ráti köre kért támogatást kirándulásra.
A kirándulás a jelenlegi szabályok sze-
rinti csoportként támogatható, ameny-
nyiben az elszámolás megfelel az el´́o-
írásoknak. A kérelmez´́ok egyértelm´́u
dokumentumokat nem tudtak benyújta-
ni, ennek hiányában a TKM nem hozhat
támogató döntést. A képvisel´́o-testület
meghatározta a kifizethet´́o összeget,
amely a számlák, bizonylatok szabályos
benyújtását követ´́oen vehet´́o fel.
Napirendre került a TIOP 3.1.1-15
NG1 kódszámú pályázat el´́okészít´́o
szerz´́odése. (Ez a város északi részén
létesül´́o autóbuszmegálló, és kapcso-
lódó létesítmények) A pályázat be-
nyújtásra került, de azt elutasították. A
pályázatíró az elvégzett munka kifize-
tését kéri, és egyben ezt a munkarészt
átadja annak a szervezetnek, akik az
újonnan benyújtandó pályázati doku-
mentációt elkészíti. Ez a Nyugat-Nóg-
rád Térségfejleszt´́o Nonprofit Kft.
lesz. A testület a pályázati anyag át-
adását és a megbízást elfogadta, a
szerz´́odést jóváhagyta, 547.487  Ft ki-
fizetését engedélyezte. Továbbá hatá-
rozat született arról, hogy a kivitele-
zésre konzorciumi partnerként a Köz-
útkezel´́o legyen felkérve. Ez esetben
pályázatnyerést követ´́oen minden tenni-
valót a Közútkezel´́o fog lebonyolítani.
A Polgármesteri Hivatal f´́utésfelújítá-
sával kapcsolatban egy újabb el´́oter-
jesztés került megtárgyalásra, amely-
nek lényege, hogy a gázcsatlakozás
külön fogyasztásmér´́ore való csatlako-
zását meg kell rendelni, hogy önálló
mér´́oórája legyen a hivatalnak. Erre
vonatkozó szerz´́odést a képvisel´́o-tes-
tület elfogadta.
Tájékoztatás hangzott el a M´́uvel´́odési
Központ és Könyvtár bútorcseréjével
összefügg´́o munkálatokról, illetve az
ezen ok miatti zárva tartásról.
A lejárt határidej´́u határozatok végre-
hajtásáról szóló el´́oterjesztést a képvi-
sel´́o-testület elfogadta.
A két ülés közötti polgármesteri mun-
káról a beszámolót ez alkalommal szó-
ban terjesztette el´́o a polgármester. A
folyamatban lév´́o pályázatok állásáról
adott tájékoztatást.
Egyebekben Jávorka János adott tájé-
koztatást a Hunyadi liget áramellátási
lehet´́oségér´́ol,  ami  egy vállalkozás
által kialakított  villanyoszlop miatt
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Képvisel´́o-testületi ülés

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete munkatervben tervezett követ-
kez´́o ülésére augusztus 25-án péntek
16.00 órakor kerül sor. (PVB. ülés id´́o-
pontja:  augusztus 22. kedd  16.00 óra)
El´́oterjesztések benyújtásának határideje:
augusztus 14. hétf´́o 12.00 óra. Tervezett
napirend: 1) Beszámoló az Önkormány-
zat 2017. évi költségvetés féléves teljesí-
tésér´́ol. El´́oterjeszt´́o: Heged´́us Ferenc pol-
gármester. 2) Beszámoló a bels´́o ellen´́or
2017. I. félévi munkájáról El´́oterjeszt´́o:
Heged´́us Ferenc polgármester. 3) Beszá-
moló a helyi adók és egyéb pénzügyi kö-
vetelések állományáról, behajtásuk hely-
zetér´́ol El´́oterjeszt´́o: Heged´́us Ferenc pol-
gármester. 4) Beszámoló a testület lejárt
határidej´́u határozatainak végrehajtásáról
és az átruházott hatáskörben hozott dönté-
sekr´́ol. El´́oterjeszt´́o: Heged´́us Ferenc pol-
gármester. 5) Tájékoztató a két testületi
ülés közötti id´́oszakban az önkormányzat
érdekében végzett polgármesteri munká-
ról El´́oterjeszt´́o: Heged´́us Ferenc polgár-
mester 

Szelektív hulladékgy´́ujtés
Szelektív hulladékgy´́ujt´́o szigetekre csak
üvegpalackok elhelyezése lehetséges!

Szelektív hulladékgy´́ujtésre a jöv´́oben
háztól elszállítással kerül sor. A tiszta álla-
potú papír, m´́uanyag és fém italos dobozok
az erre a célra rendszeresített, díjmentes zsá-
kokban helyezhet´́ok el kéthetente a hulla-
dékgy´́ujt´́o edények (kukák) helyein. Zsákot
a Zöld Híd szakemberei osztanak ki, kihe-
lyezett telt zsákok helyett újat hagynak a
helyszínen, illetve díjmentesen beszerezhe-
t´́o Rétságon a Paletta Trade (Sipos bolt) üz-
letben. Az elszállításra kéthetente kerül sor,
az alábbi id´́opontokban és azt követ´́oen:

2017. július 6., 20. csütörtök
2017. augusztus 3., 17., 31.

Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a további-
akban a szelektív hulladékgy´́ujt´́o szigeteken
- üvegen kívül - semmilyen más hulladék
nem helyezhet´́o el. 

A közrend és a tisztaság meg´́orzése
érdekében ezen helyszíneket a térfigye-
l´́o kamerák rögzített felvételekkel is el-
len´́orizhet´́ové teszik!

Zöld hulladék gy´́ujtés
Ezúton tájékoztatjuk a rétsági lakoso-
kat a zöldhulladék gy´́ujtéssel kapcsolat-
ban az alábbi fontos adatokról.

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 nö-
vények és azok részei, gallyak, ágak maxi-
mum 60 mm vastagságig sorolhatóak. A
zsákokat 40 Ft + Áfa áron vásárolhatják
meg az alábbi helyszínen: 2651 Rétság,
Rákóczi út 29. Paletta Trade Kft. (Sipos
bolt). Egy szállítási nap alkalmával maxi-
mum 10 db zöldhulladékot tartalmazó zsák
helyezhet´́o ki ingatlanonként! Társaságunk
kizárólag az ebben a zsákban kihelyezett
zöldhulladékot szállítja el. 2017. évi zöldhul-
ladék gy´́ujtési rend tervezett id´́opontjai ápri-
listól minden páros héten csütörtökön. Tehát:

2017. július 13., 27. csütörtök
2017. augusztus 10., 24.

Továbbiakban minden 2. héten csütörtökön.

Tanácsok a lakosságnak h´́oséghullám idejére
A nyár folyamán többször várható, hogy a napi átlagos h´́omérséklet 

legalább 3 napig meghaladja a 25 fokot. Ilyenkor lép életbe a h´́oségriasztás

1. Kerüljük a meleget! H´́utse lakását!
Figyelje a szobah´́omér´́ot! Fogyasszon fo-
lyadékot! 

2. Napközben tartsa az ablakokat csuk-
va, használjon függönyt vagy egyéb söté-
tít´́ot. Lehet´́oleg éjszaka szell´́oztessen.
Csak a szükséges mértékben használja az
elektromos készülékeket (még a világítást
is). Ha van légkondicionáló berendezése,
ennek m´́uködtetése idején tartsa csukva az
ajtót és az ablakot. H´́ohullámok idején,
amikor a küls´́oh´́omérséklet 35-39 oC kö-
zötti, az ideális bels´́o h´́omérséklet 28 oC
körüli, nem javasolt a túlzott légkondicio-
nálás. A ventillátort csak rövid ideig lehet
használni, mivel kiszárítja a szervezetet!
Fontos a fokozott folyadékpótlás!

3. Ha a fent említettek nem valósítha-
tók meg, lehet´́oség szerint töltsön el leg-
alább 2-3 órát légkondicionált helyen.

4. Kerülje a megterhel´́o fizikai munkát,
tartózkodjék árnyékban a legmelegebb
órákban. 

5. Már most gondoljon arra, hogyan
h´́utheti lakását a jöv´́oben ("hideg" festék,
párologtató, zöld növények).

6. Tartsa testh´́omérsékletét alacsonyan,
és fogyasszon sok folyadékot, el´́ozze meg a
kiszáradást! Gyakran zuhanyozzon vagy fü-
rödjön langyos vízben. Használjon vizes bo-
rogatást, h´́utse lábát langyos vízben.

7. Ha elindul otthonról, vigyen magá-
val 1 liter vizet! Viseljen világos, termé-

szetes alapanyagú, b´́o ruhát. Ha a napra
megy, viseljen széles karimájú kalapot és
napszemüveget.

8. Rendszeresen fogyasszon folyadé-
kot, ne várja meg, míg szomjas lesz! Ne
fogyasszon alkoholos és magas cukortar-
talmú és koffein tartalmú ital! Pótolja az
izzadással elvesztett sót is! A vízivás só
pótlás nélkül veszélyes lehet! Ne feledje:
az alkoholos és cukros italok vizet vonnak
el a szervezetb´́ol, fokozzák a szomjúságot,
a koffein vízhajtó hatású!

9. Ha rendszeresen szed gyógyszert,
kérdezze meg kezel´́oorvosát, hogyan be-
folyásolják a gyógyszerek a folyadék
szükségletet. A lázas betegekre különösen
oda kell figyelni! Fokozattan ügyeljünk a
lázas gyermekek folyadékpótlására!

10. Ellen´́orizze testh´́omérsékletét! Fontos
tudni, ha a testh´́omérséklet 38 oC fölé emel-
kedik, az már káros az egészségre. 39 oC felett
h´́oguta! 40C felett életveszélyes állapot!

11. Tárolja gyógyszereit megfelel´́o h´́o-
mérsékleten! Ha a szobah´́omérséklet 25
fok fölé emelkedik, célszer´́u a gyógysze-
reket h´́ut´́oben tárolni akkor is, ha ez nincs
ráírva a dobozra!

12. Keresse fel orvosát, ha krónikus
betegségekben szenved, vagy többféle
gyógyszert szed. Ha bármi szokatlan tüne-
tet észlel, azonnal forduljon orvoshoz!

Nógrád Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi F´́oosztály

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, és a jegyzïkönyvek is megtalálhatók.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2017. JÚLIUS

Heged´́us Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Júliusban 10-én.

Mez´́ofi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00
óráig. Júliusban 26-án.

Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´́o: Minden
hétf´́on 14.00-17.00 óráig. Júliusban 3.,
10.,  17., 24., 31.

lehetségessé vált. Dr. Szájbely Ern´́o
intézkedést kért a m´́uvel´́odési központ
színháztermének szell´́oztet´́o rend-
szerével kapcsolatban. A leveg´́ocserét
végz´́o berendezés meghibásodása mi-
att nyári id´́oben a teremben a rendez-
vények tartása eléggé problematikus.
Másik indítványa a Pet´́ofi utcában egy
teljesen kiszáradt fa kivágására kért
intézkedést. Válaszban elhangzott,
hogy a következ´́o ülésre bekerül a
szükséges el´́oterjesztés.
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T´́uzgyújtási tilalom
A BM Országos Katqasztrófavévelmi
F´́oigazgatóság 2017. június 20-tól
visszavonásig t´́uzgyújtási tilalmat ren-
delt el az ország egész területére, így
Nógrád megyére is.

Fontos tudnivalók a t´́uzgyújtási tila-
lomról, a t´́uzgyújtás szabályairól

A t´́uzgyújtási tilalommal kapcsolatos
legfontosabb tudnivalók, továbbá az erd´́o-
területen és a szabadban történ´́o t´́uzgyúj-
tás szabályai az alábbiakban olvashatók.

Fokozott t´́uzveszély esetén az erdészeti
hatóság, illetve az erd´́ogazdálkodásért fele-
l´́os miniszter rendelheti el a t´́uzgyújtási tilal-
mat, például a katasztrófavédelem kezde-
ményezésére. T´́uzgyújtási tilalom idején ti-
los tüzet gyújtani az erd´́oterületeken, vala-
mint a fásításokban és az ezek 200 méteres
körzetén belül lév´́o külterületi ingatlanokon.
Ide értend´́ok a felsorolt területeken található
t´́uzrakó helyek, a vasút és közút menti fásí-
tások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A t´́uzgyújtási tilalom elrendelése és
annak visszavonása függ a meteorológiai
körülményekt´́ol, az erd´́oben található él´́o
és holt biomassza szárazságától és a kelet-
kezett tüzek gyakoriságától. A t´́uzgyújtási
tilalomról az érintett hatóságok a hivatalos
honlapjukon teszik közzé a t´́uzgyújtási ti-
lalomról szóló határozatot és térképet, de
err´́ol az országos közszolgálati média is
tájékoztatást ad. Az aktuális t´́uzgyújtási
tilalomról - mint a jelenleg kihirdetett
esetben is - a www.erdotuz.hu weboldal,
valamint az onnan is elérhet´́o szakmai
honlapok is tájékoztatnak, amelyek ezen
túl számos egyéb hasznos információval
is szolgálnak. Honlapja kiemelt helyén te-
szi közzé a hírt a katasztrófavédelem is:
www.katasztrofavedelem.hu/

A t´́uzgyújtási tilalom a közzétételt´́ol a
visszavonásig él! Az említett honlapokon
napi frissítéssel megtekinthet´́o az aktuális
állapot. A lakosság a lakóhelye környékén
található erd´́oterületekr´́ol az erdészeti ha-
tóság által készített interaktív erd´́otérké-
pen is tájékozódhat.

Az erd´́ogazdálkodók a parkerd´́ok terü-
letén turisztikai célból állandó és bizton-
ságos t´́uzrakó helyet kötelesek kialakítani.
A kijelölt t´́uzrakó helyet az erd´́ogazdálko-
dó kötelessége karbantartani és arról is
gondoskodnia kell, hogy az erd´́ot´́uz elleni
védelemmel kapcsolatos feltételek bizto-
sítottak legyenek.

A kialakított t´́uzrakó helyen az alábbi
szabályok betartásával bárki rakhat tüzet,
de számos fontos szempontot figyelembe

kell venni. A t´́uz meggyújtása el´́ott a t´́uzra-
kó hely környékét meg kell tisztítani a t´́uz
terjedését lehet´́ové tev´́o anyagoktól, leve-
lekt´́ol, faágaktól. Soha nem szabad felügye-
let nélkül hagyni az ég´́o tüzet, a még ki nem
h´́ult parazsat, hamut. Fel kell készülni a t´́uz
eloltására, ha feltámadna a szél, gondoskod-
ni kell arról, hogy készenlétben legyen a t´́uz
oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, ho-
mok, lapát). Ahogy a t´́uzre nincs szükség,
azt gondosan el kell oltani és meg kell gy´́o-
z´́odni arról, hogy valóban elaludt, a hamura
távozás el´́ott lehet´́oleg földet kell szórni.

Az erd´́ogazdálkodási tevékenységhez
kapcsolódó égetésre csak az erd´́ogazdálkodó
vagy az erd´́o tulajdonosa írásbeli engedélye
birtokában lév´́o személy jogosult. Nagyon
fontos tudni, hogy az erd´́ogazdálkodási tevé-
kenység keretében végzett égetés alkalom-
szer´́u t´́uzveszélyes tevékenységnek min´́osül,
amelyet 24 órával a tevékenység megkezdése
el´́ott az illetékes t´́uzoltósághoz be kell jelen-
teni. Védett természeti területen lév´́o erd´́o-
ben, a kijelölt és a kiépített t´́uzrakó hely ki-
vételével, t´́uz gyújtásához a természetvédel-
mi hatóság engedélye is szükséges.

Erd´́ok t´́uzvédelme
Magyarországon két fokozottan erd´́o-

t´́uzveszélyes id´́oszakot különíthetünk el.
Az egyik kora tavasszal, hóolvadás után
közvetlenül, amikor a kizöldülés el´́ott el-
s´́osorban rét és tarlóégetések következté-
ben gyullad meg az erd´́o, els´́osorban lom-
bos erd´́otelepítésekben és felújításokban
okozva igen jelent´́os károkat.

A második veszélyeztetett id´́oszak a
nyári hónapokra esik, amikor a hosszabb
csapadékmentes, forró id´́ojárási viszo-
nyok következtében az erdei avar és t´́ule-
vélréteg teljesen kiszárad. Ezek az erd´́otü-
zek els´́osorban eldobott cigarettacsikkek
és a t´́uzgyújtási tilalom ellenére meggyúj-
tott tábortüzek, nyári gazégetés következ-
tében keletkeznek, els´́osorban erdei és fe-
kete fenyves állományokban, valamint
id´́osebb lombos állományokban.

A Magyarországi erd´́otüzek 99 száza-
léka(!) emberi gondatlanság vagy szándé-
kosság miatt keletkezik.

A klímaváltozás következtében, a ko-
rábbinál forróbb nyarakon nem a tüzek szá-
ma n´́ohet meg jelent´́osen, hanem a terjedési
sebessége és intenzitása. Így esetenként jó-
val nehezebb ´́oket eloltani, és jóval nagyobb
területet érinthetnek, mint korábban.

Az el´́obbiek alapján látható, hogy az
erd´́ok t´́uz elleni védelmének kiemelten
fontos szerepe van mind az erd´́ogazdálko-
dás, mind a t´́uzvédelem oldaláról.

T´́uzvédelmi tudnivalók Víz az ég´́o olajra? TILOS!
Májusban kétszer is olyan eset miatt ri-
asztották a t´́uzoltókat Nógrád megyében,
ahol a t´́uzhelyen felejtett étolaj gyulladt
ki. A lakók lélekjelenléte szerencsére
mind a két esetben a helyén volt - egyik
esetben kivitték a lángoló lábast az épü-
letb´́ol, míg a másik esetben a lakásban
rendszeresített porral oltó berendezéssel
megfékezték a tüzet - így nem keletkeztek
jelent´́os károk. Vannak viszont olyanok,
akik ilyenkor automatikusan vízzel pró-
bálnak oltani... helytelenül!

A tapasztalatok azt mutatják, hogy sok
esetben a t´́uzhelyen felejtett, majd kigyul-
ladt étolajat vízzel próbálják oltani az em-
berek - ez viszont a legrosszabb megoldás,
amit ilyenkor tehetnek. Az ég´́o olajba öntött
víz hatására az olaj robbanásszer´́uen kivet´́o-
dik az edényb´́ol és emiatt a közelben tartóz-
kodók égési sérüléseket szenvedhetnek, a
konyhában lév´́o tárgyak meggyulladhatnak,
a t´́uz pedig zárt térben pillanatok alatt átter-
jedhet a lakás további helyiségeire is. A je-
lenség magyarázata egyszer´́u: a víz s´́ur´́usé-
ge nagyobb az olajénál. Amikor az ég´́o olaj-
ba a vizet beleöntjük, az lesüllyed az edény
aljára, azaz az olaj alá, a magas h´́omérsék-
let´́u olaj hatására pedig a vízb´́ol pillanatok
alatt g´́oz keletkezik (1 liter vízb´́ol 1750 liter
g´́oz), amely robbanásszer´́uen löki ki az
edényb´́ol az ég´́o olajat. Ez után pedig
könnyen megvan a baj, el´́oször csak a t´́uz-
hely környezete, majd az egész konyha, az-
tán az egész lakás lángba borulhat... A leg-
célszer´́ubb tehát ilyen esetekben az ég´́o lá-
basra, olajsüt´́ore fed´́ot tenni, így az égés
azonnal megsz´́unik - és elzárni/kikapcsolni
a t´́uzhelyet. Szintén hatékony oltási mód a
kereskedelmi forgalomban kapható lángmen-
tesített takaróval lefedni az ég´́o edényt, de
kisebb tüzek esetén akár egy, az otthonunk-
ban fellelhet´́o, benedvesített pokróccal, kony-
haruhával is megfékezhet´́oek a lángok. Cél-
szer´́u a konyhában készenlétben tartani olyan
t´́uzoltó készüléket is, amellyel a konyhában
keletkez´́o bármilyen t´́uz - legyen az elektro-
mos-, vagy olajt´́uz - biztonsággal eloltható.

Illusztrációs kép: NMKI archívumából
(Ég´́o olaj oltásával kapcsolatos bemutató)
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A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésr´́ol

Ki sepri a kéményt?
A lakossági kéményseprést minden

Nógrád megyei lakóházban a katasztrófa-
védelem kéménysepr´́oi végzik, kivétel ez
alól az a lakás, ahová gazdálkodó szerve-
zet van bejegyezve. A kéményeket nem a
t´́uzoltók ellen´́orzik, a sormunkát változat-
lanul kéménysepr´́ok végzik. 

Mikor jön a kéménysepr´́o?
A lakossági sormunka egész évben fo-

lyamatos. Gázüzem´́u és zárt égéster´́u tü-
zel´́o- és f´́ut´́oeszközök esetén kétévente,
minden egyéb f´́ut´́oberendezés esetében
évente jönnek a kéménysepr´́ok.

Mennyibe kerül a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes. A ké-

ménysepr´́o 15 nappal a sormunka el´́ott a
postaládába dob egy értesít´́ot. Ha a meg-
adott id´́opontban nincs otthon a kémény-
tulajdonos, újabb id´́opontról hagy értesí-
tést. Ha a sormunkát a kéménysepr´́o a má-
sodik id´́opontban sem tudja elvégezni, ak-
kor a kéménytulajdonosnak 30 napon be-
lül egyeztetnie kell egy új id´́opontot, ami-
kor elvégezhet´́o a sormunka. Ezt megte-
heti online a katasztrófavédelem kémény-
sepr´́oipari honlapjának Ügyfélszolgálat

oldalán: www.kemenysepres.katasztrofa-
vedelem.hu/ugyfelszolgalat az Id´́opont-
foglalás ´́urlap kitöltésével és elküldésével.
Ezen az ´́urlapon az ügyfelek három olyan
napot jelölhetnek meg, ami számukra a
kéményellen´́orzések elvégzésére megfe-
lel´́o. Lehet´́oség van id´́opontegyeztetésre
telefonon is, az ingyenesen hívható 1818-
as központi telefonszámon a 9.1 menü-
pont nyomógombbal történ´́o kiválasztásá-
val. A harmadik, közösen egyeztetett id´́o-
pontban elvégzett munkáért már ki kell
fizetni a kiszállási díjat (néhány száz fo-
rint), de nem készpénzben, hanem csek-
ken, vagy átutalással. Soha ne adjon kész-
pénzt a kéménysepr´́onek!

Mi a helyzet a vállalkozásokkal?
Ha egy lakásba gazdálkodó szervezet,

vagy egyéni vállalkozó van bejegyezve,
akkor a gazdálkodó szervezet kéményé-
nek tisztításáért fizetni kell.

Ha társasház egyik lakásába van cég,
vagy egyéni vállalkozó bejegyezve, akkor
a gazdálkodó szervezetnek nem kell külön
megrendelnie a kéményseprést, a ké-
ménysepr´́o magától érkezni fog és a mun-
ka rá es´́o részét kell kifizetnie. Ha egy
családi házba van bejegyezve cég, akkor
az ingatlan használójának kell megrendel-
nie a kéményseprést a megyében m´́uköd´́o
kéménysepr´́océgek bármelyikét´́ol. 

Az ellen´́orzés megrendelésének gya-
korisága a tüzel´́oberendezés fajtájától
függ. Zárt égéster´́u, gázüzem´́u f´́ut´́oesz-
közhöz csatlakoztatott kémény esetén két-
évente, minden egyéb tüzel´́oeszközhöz
csatlakoztatott kémény esetében évente
kell megrendelni a szolgáltatást.

Nógrád megyében az alábbi cégek
vállalják a gazdálkodó szervezetek kémé-
nyeinek ellen´́orzését:
— F ´́OKÉTÜSZ F´́ovárosi Kéménysepr´́oi-

pari Kft. 
— Kéménysepr´́oipari Kft. 
— Magyar Kéménysepr´́o Kft.
— Abakémény Kft.

Gázszünet

Hirdetmény

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a FGSZ
Földgázszállító Zrt. által a nagynyomású ve-
zetéken és az átadó állomáson végzett kar-
bantartási munkák miatt Rétság városban 

a földgázszolgáltatás
2017. augusztus 2-án (szerda) 7.00-tól
2017. augusztus 4-én (péntek) 7.00-ig

SZÜNETEL!

A gázszünet idejére a bels´́o gázrendszer
f´́oelzáróját, illetve a szabályozó el´́otti f´́o-
elzárót mindenki zárja el. A TIGÁZ-DSO
Földgázelosztó Kft. Területi Üzemeltetési
Egység Eger, Salgótarjáni Üzeme (Salgó-
tarján, Rákóczi út 172.) a gázszünet ideje
alatt és az ismételt üzembe helyezés id´́o-
szakában folyamatos ügyeletet tart. Hiba-
bejelentés és információ kérés miatt folya-
matosan elérhet´́o a diszpécser szolgálat a
06 80/300-300 telefonszámon.

A gázszünettel kapcsolatban további
információkkal Kása Csaba üzemvezet´́o
tud szolgálni a 06 30/971-70-76, illetve a
06/32/440-083-es telefonszámokon.

Felhívás
A nyári id´́ojárás okán is várható kerti
munkákkal összefüggésben felhívjuk a
Tisztelt Ingatlantulajdonosok (használók)
figyelmét a 19/2013. (XI.26.) rendelet a
közösségi együttélés alapvet´́o szabályai-
ról, valamint ezek elmulasztása, megsze-
gése jogkövetkezményeir´́ol szóló helyi
rendeletben, a kerti hulladékok égetésével
kapcsolatos el´́oírások betartására. 

A jogszabály szerint kerti hulladék,
nyesedék (nem ünnepi) hétf´́oi napokon
égethet´́o 6.00 órától, 20.00 óráig. Fontos
betartani az égetéssel kapcsolatos egyéb
szabályokat is, valamint figyelemmel len-
ni a széljárásra és arra, hogy a környez´́o
ingatlanok tulajdonosainak ne okozzanak
indokolatlan kellemetlenséget. Itt kiemel-
ten meg kell er´́osíteni, hogy égetni kizáró-
lag kerti hulladékot, nyesedéket, száraz
avart szabad. Nem égethet´́ok egyéb anya-
gok, háztartási hulladék, gumi, m´́uanya-
gok, festékek, veszélyes anyagok.

A rendelet külön szabályozza az ége-
t´́oberendezésekben nem égethet´́o anyago-
kat is. A teljes jogszabály megtalálható a
www.retsag.hu honlapon, az Önkormány-
zat fejezetben, a rendeletek pont alatt.

Bízva az állampolgárok jogkövet´́o
magatartásában, mégis meg kell említeni,
hogy a rendeletet megszeg´́okkel szemben
helyszínbírság, vagy 150 ezer forintig ter-
jed´́o közigazgatási bírság is kiszabható.
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Méhek egy óvoda udvarán
Tisztelt Kollégák!

 Egy újabb, mostanság már eléggé ak-
tuális témát küldök közlésre 

 Üdv,
Angyal Eszter t´́u. f´́ohadnagy

megyei katasztrófavédelmi szóviv´́o

Ellepték a méhek egy óvoda udvarát júni-
us 6-án délel´́ott Balassagyarmaton. A da-
rázsfészek az udvaron álló fa odvában
volt, nagyjából három méteres magasság-
ban, amit a város hivatásos t´́uzoltói távo-
lítottak el. A gyerekeknek nem esett bajuk.

A nyári id´́oszak beköszöntével egyre
gyakrabban okoznak problémát a méhek
és darazsak. Csípésük nemcsak fájdalmat,
hanem - erre érzékenység esetén - akár
komolyabb szöv´́odményeket is okozhat. 

Magyarországon több olyan rovarral is
találkozhatunk, amely csípése nagy fájda-
lommal és esetenként enyhe, ritkábban sú-

lyos következményekkel jár. Közülük
leggyakrabban a darazsak és a méhek kel-
tenek riadalmat. Ezek a rovarok jellemz´́o-
en csak akkor támadnak emberre, ha ve-
szélyben érzik magukat, kaptárjukat vagy
fészküket. A veszélyes helyzetek legjobb
megel´́ozése, ha elkerüljük a fészket és
nem ingereljük ´́oket. A rovarokat vonzzák
a szabadon hagyott ételek, cukros folya-
dékok, ezért a szabadban mindig csoma-
goljuk be vagy zárjuk el a magunkkal vitt
élelmiszereket. Egy kis odafigyeléssel
könnyen megel´́ozhet´́o a baj, elkerülhet´́o
egy kellemetlen találkozás ezekkel az
ízeltlábúakkal.

Amennyiben a rovarok közvetlenül a
lakóhelyünk mellett telepedtek meg, illet-
ve olyan helyen tartózkodnak, hogy em-
berekkel való érintkezésük elkerülhetet-
len, ne kíséreljük meg házilagos módsze-
rekkel eltávolítani a fészket és a rovaro-

kat, hanem hívjunk szakért´́o segítséget. A
Rétság könyékén ilyen tevékenységet el-
látó szakemberek listája az elérhet´́osége-
ikkel együtt alább megtalálható:

Romhány + 20 km-es körzet Paulo-
vits Dániel 20/233-4338 Méhbefo-
gás, darázsirtás
Balassagyarmat + 40 km-es körzet
Kajdy Norbert 20/572-7668 Méhbe-
fogás, darázsirtás (térítéses)
Nógrád megye, Heves megye, Pest
megye keleti része, Jász-Nagykun-
Szolnok megye északi része Uhrin
György 20/362-4066 Darázs, egyéb
rovarkártev´́ok és rágcsáló irtás (térí-
téses)

Gyermeknap az óvodában
A városi gyermeknap el´́ott - a korábbi
évekhez hasonlóan - történtek progra-
mok intézményi keretek között is. 

Az óvoda saját gyermeknapi progra-
mot szervez, amelyet a korábbi évekhez

hasonlóan délel´́ott, afféle kib´́ovített fog-
lalkozásként tartották meg. Játékos fel-
adatok várták a kicsiket, amelyeken for-
gószínpad-szer´́uen járnak végig.

Ebben az évben egy meglepetés “állo-

más” is várta a gyerekeket. Minden bi-
zonnyal ez keltette fel legjobban az érdek-
l´́odésüket. Az intézmény hátsó udvarában
egy t´́uzoltó autót csodálhattak meg. Meg-
tekinthették a felszereléseket, kipróbál-
hatták a sisakot. A kiváncsibbaknak segí-
tettek felmászni a fülkébe. Ezek aztán az
igazi élmények.
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Nemzeti emlékezet napja
Az egész magyar nemzetet máig megrá-
zó trauma, hogy 1920. június 4-én a ti-
anoni békeszerz´́odéssel a történelmi
Magyarország kétharmadát elveszítet-
tük. A diktátum évfordulója nem öröm-
ünnep, de az emlékezés, a történelem
felidézése nagyon is helyénvaló.

Június 2-án pénteken délel´́ott a temp-
lomkertben álló Trianon emlékoszlopnál
volt koszurúzás. Az összegy´́ultek gy´́urújé-

ben emlékez´́o beszédek hangzottak el
Szabó István és Jávorka János tolmácso-
lásában, Szájbely Zsolt pedig egy szava-
lattal emelte méltóságteljessé az alkalmat.
Ezt követ´́oen a intézmények, társadalmi
és civil szervezetek helyezték el az emlé-
kezés koszorúit a kopjafánál.

Ezen a napon került felavatásra a
Mindszenty emlékhely közelében a Nagy-
Magyarország egykori eredeti határköve. 

Nemzetiségi nap
A rétsági Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzat immár 15. alkalommal rende-
zi meg a nyelv- és a kultúra ápolását
szolgáló gálaprogramját.

Az egész délutánon átível´́o esemény-
sorozat az evangélikus imaházban kezd´́o-
dött szlovák nyelv´́u istentisztelettel. Az
id´́ojárás majdnem közbeszólt, de mire a
felvonulás kezdetét vette az imaháztól,
addigra elfogytak az es´́ocseppek, elindul-
hatott a színpompás, népviseletes menet.

A m´́uvel´́odési központ színháztermé-
ben a Nemzetiségek Himnuszának közös
eléneklése után Salgai Szilvia, a kisebbsé-
gi önkormányzat elnöke köszöntötte a
megjelenteket, majd beszédek hangzottak
el. Hollerné Racskó Erzsébet az országos
kisebbségi szervezet nevében szólt, majd
Alt Gyula, Balla Mihály országgy´́ulési kép-

visel´́o és Heged´́us Ferenc polgármester
osztotta meg gondolatait a közönséggel.

Majd kezdetét vette a több mint 2 órás
m´́usorfolyam. Felléptek a besztercebányai
Mladost néptáncegyüttes, a budapesti Li-
pa Folklóregyüttes, a Pilisszetkeresztért
Kulturális Egyesület, Glück Laura és Va-
nessza. A helybélieket a Kerepl´́o és a Zú-
gófa Néptánegyüttes képviselte.

A perg´́o m´́usorfolyam közé elismeré-
sek átadását iktatták a szervez´́ok. A Szlo-
vák Önkormányzat által alapított “Nem-
zetiségekért” díjat ebben az évben Hesz
Mihálynak adták át. Anyagi támogatást is
átadtak azon szervezeteknek, amelyek
együttm´́uködésükkel segít a nemzetiségi,
nyelv és kultúraápoló tevékenységet. Eb-
ben az évben az Evangélikus Egyházköz-
ség, az óvoda, a Városi nyugdíjas klub és

a helyi vöröskeresztes közösség részesült
25-25 ezer forintos támogatásban.

A fergeteges fináléval még nem zárult
le a nap. Egészen estig szlovák bál tette
teljessé a hagyományápolást és a szórako-
zást egyaránt megvalósító eseményt.

Itt jegyezzük meg, hogy a Duna Tv
stábja forgatott a helyszínen, és a m´́usor-
számok mellett interjúkat is készítettek
több személlyel. Az ezekb´́ol szerkesztett
riport valamelyik következ´́o Szlovák
nyelv´́u m´́usorban kerül a közönség elé.
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Tánctábor
A Kerepl´́o Néptánc Egyesület - Simon
Katalin szervez´́o munkájával és vezeté-
sével - már hosszú évek óta rendez tá-
bort gyermekeknek.

Kipróbált, ideális helyszín Ver´́océn a
Csattogóvölgy néven ismert terület. Itt  va-
lójában kész, felépített szálláshelyek várják
az érkez´́oket. Kényelmes faházak, foglalko-
zásra, étkezésre alkalmas nagyterem, és
szinte minden rendelkezésre áll, ami a fel-
h´́otlen id´́otöltéshez szükséges. Nem csak a
túrázásra, romantikus kirándulásra alkalmas
közeli erd´́ok, a nem túl távoli Duna-part
jöhet szóba, mert a területen vannak sport-
pályát, szabadtéri színpad, s´́ot saját strand is.
Valóban komfortos körülmények, és teljes
ellátás mellett is elfogadható árak.

Ide tervezték programjukat a kerepl´́o-
sök, június 18-22-ig. Ebben az évben is a
Nagyoroszi Börzsöny Táncegyüttes tagja-
ival közösen szervez´́odött az együttlét.

Megérkezés után elhelyezkedés, majd
indult az élményekkel teli hét. Termé-
szetesen volt néptáncoktatás - új táncok

megismerése, tanulása, de a kapcsolódó
m´́uvészeti ágak sem maradhattak ki.
Hangszerekkel ismerkedés, daltanulás, fu-
rolya, gordon, dob megszólaltatásának el-
sajátítása.

Mindezeket a szervez´́ok jól egészítet-
ték ki kalandos programokkal, és megle-
petésekkel. Volt kirándulás a hegyekbe,
foci, közös játékok, számháború, kézm´́u-
veskedés, és néprajzi el´́oadás.  Volt edzés
- és játék - a strandon, és volt tábort´́uzi
hangulat, közös esti játékkal. Voltak per-
sze meglepetések is. Helybe jött a fagyi,
volt születésnapi köszönt´́o, és rengeteg
kaland, amit itt fel sem lehet sorolni.

Természetesen egy ilyen programso-
rozat lebonyolitásához sok-sok segít´́o vál-
lalt közrem´́uködést. Simon Katalin tánc-
oktató mellett más m´́uvésztanárokkal is
kiegészült az “alkalmi tantestület”. Zene-
tanításra Tulipán Zsombor jött el Zsám-
békról, a tánctoktatáshoz segíteni pedig
Onodi Béla érkezett Vácról. Ugyancsak
jelent´́os szerepet vállaltak a kézm´́uves

foglalkozások megvalósításában Dósa
Éva, Dobsony Zsófia, Terényi Zsuzsi. A
gazdasági feltételek megteremtésében pe-
dig Rétság Város és Nagyoroszi Község
Önkormányzatait kell megemlíteni, mint
támogatókat.

Ballagás - tanévzáró
Ebben az évben a 8. osztályosok balla-
gása és a tanévzáró egyetlen ünnepség
keretében történt a rétsági iskolában. 

A ballagó nyolcadikosok saját tanter-
mükben várták az indulásra felhívást.
Majd felcsendült az utolsó cseng´́oszó, vál-
lukra vették a ballagó tarisznyát, és eiln-
dultak a sokszor bejárt úton. A séta után
az iskola nagyudvarán foglaltak helyet.

A Himnusz dallamai után hangzottak
el versek, köszönt´́ok, dalok. Nagyháziné

Bacsa Mónika, az iskola igazgatója els´́o-
ként értékelte az elmúlt esztend´́ot. Átadott
több elismerést, a köszönet virágait, illet-
ve kiemelte a kit´́un´́o és jeles tanulókat. 

Elköszönések, búcsúztatások, igazga-
tói útbaindító, biztató üzenet.

Következett az iskola zászlajának át-
adása a következ´́o “nemzedéknek”, a he-
tedikesek, és hogy legyen emlék, a zász-
lóra egy-egy szalag került felt´́uzésre.
Majd léggömbök égre bocsátása alkotott

látványos képet. Eddig szokatlan fordulat
következett, mert a léggömeregetés zené-
jére spontán tánc alakult ki a betonon, ta-
nárok, diákok együtt vidámkodtak még
egyet.
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Rétsági kalauz

Programajánló
Július 1. szombat, 18.00 órától

a m´́uvel´́odési központ kistermében
Magvasi Adrián 
Médiabirodalmak Magyarországon
cím´́u el´́oadása

Július 7. péntek, 19.30 órától
a Szent András Templom kertjében
Tiszteletadás a Pozsonyi csata
és a csatában elesett h´́osök 
emlékére

Július 22. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Hunyadi Nyugdíjas Klub
Anna-bálja

El´́ozetes

Augusztus 20. vasárnap
a Nagyparkolóban
Szent István Nap

Augusztus 29. kedd
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Kiállítás a Magyar Fotográfia Nap-
ja alkalmából

Állandó foglalkozások

kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Hétf´́o:
Szociális munkás tanfolyam (Munkaügyi

központ által támogatott hallgatók ré-
szére) Hétf´́ot´́ol péntekig naponta 8.00-
13.30 óráig

Gyermek rajzszakkör 16.30-17.30 óráig
Vezeti: Nagy Gabi

Gerincjóga 18.00-19.30 óráig Vezeti: Ka-
da Anna

Kedd:
Kerepl´́o Gyermek Néptánc Együttes Nyá-

ri szünet
Ovis jóga 17.00-18.00-ig Vezeti: Évinger

Boglárka
Csillagvirág Néptánc Együttes 18.30-

19.30-ig Vezeti: Simon Katalin
Szerda:
Zubaida Hastánccsoport Nyári szünet
Gyermek balett 16.45-17.45ig Vezeti: Ja-

lits Eszter
High Voltage Crew - Popping/Dubstep

Nyári szünet
Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport 14.00-15.00 Veze-

ti: Putyer Gyuláné
T´́uzzománc szakkör Nyári szünet
Péntek:
Zúgófa Néptánc Egyesület 19.00-20:30

Vezeti: Simon Katalin 

2017. júliusi m´́usor

Július 11. kedd 18:00 
Olasz-magyar örökség: 
A nemzet építésze
11 részes dokumentumfilm-sorozat 5.
18:24 
Olasz-magyar örökség: 
Ámos Imre
11 részes dokumentumfilm-sorozat 6.
rész
Ismétlések: Július 12 - 14. 18:00 órától
Július 15 - 16. 10:00 órától

Július 25. kedd 18:00 
Olasz-magyar örökség: 
Itália vonzásában
11 részes dokumentumfilm-sorozat 7.
18:24 
Olasz-magyar örökség:
Maestro Peskó
11 részes dokumentumfilm-sorozat 8.
Ismétlések: Július 26 - 28. 18:00 órától
Július 29 - 30. 10:00 órától

rtv.retsag.net

Naponta 24 órában képújság, hirdeté-
sekkel, aktuális információkkal. 

Nyári  nyitva tartás

A m´́uvel´́odési központ
június 26-július 1. között,

a könyvtár
június 26-július 8. között

zárva tart!

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

M´́uvel´́odési Központ:
Hétf´́o-csütörtök: 08.00-20.00
Péntek: 08.00-21.00
Szombat: 17.00-21.00

Rendezvények esetén ett´́ol eltér´́o id´́o-
pontban.

Szolgáltatási ajánlat
A m´́uvel´́odési központ felújított aulája
bérbe vehet´́o – kb. 100-120 f´́os – lako-
dalmak, családi és egyéb társas rendez-
vényekre.

Részletes felvilágosítás a m´́uvel´́odési
központ irodájában, illetve a 35/350-785-
ös telefonszámon  állunk rendelkezésére.

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)
A/3-as oldal 60 Ft (ÁFA-val)

Színes nyomtatás A/4 350 Ft/oldal

Hirdessen a Hangadóban!

Lakossági apróhirdetések közzététele 100
bet´́uig 300 Ft. Ugyanebben a díjban sze-
repel, hogy a Hangadó digitális változata
megjelenik a városi honlapokon is. Továb-
bi hirdetési lehet´́oséget kínálunk a Rétsági
Televízió napi 24 órás képújság felületén is.

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,

matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´́oségi

munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 18.

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

Legyen a munkatársunk!

Tisztelt Olvasóink! 
Újságunkat színesítend´́o azt szeretnénk,
ha minél többen vállalkoznának arra,
hogy kisebb-nagyobb írásaikkal jelent-
keznének a Hangadó hasábjain. A szer-
kesztés során egyetlen rendez´́oelvet tar-
tunk fontosnak magunk számára, mégpe-
dig azt, hogy az írások Rétságról szólja-
nak, az itt él´́ok számára íródjanak. Tájé-
koztatásul közöljük: lapzárta minden hó-
nap 20-án. Ha tehát kedvet érez arra, hogy
egy-egy téma megírásával gazdagítsa a
Hangadó számait. ragadjon tollat! 
     Legyen a munkatársunk!
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#Lépned kell - sulimusical
A Pet´́ofi Musical Stúdió társulata nem
el´́oször vendégeskedik a rétsági m´́uve-
l´́odési központ színpadán. Azt is mond-
hatnánk, hogy új darabjait nálunk is
bemutatják, mert másfél, két évenként
üdvözölhetjük a társulatot városunk-
ban. Ezennel is egy remek el´́oadás ré-
szesei voltak, akik az estére belép´́oje-
gyet váltottak.

Valójában a fenti bevezet´́oben egy ál-
lítás nem egészen pontos. Mármint, hogy
a társulat többször szerepelt nálunk. Mert
az igaz, hogy a Pet´́ofi Musical Stúdió el´́o-
adói álltak színpadra, csakhogy ez a stú-
dió egy egészen specális formáció. Egy
lelkes tanárn´́o kezdeményezésére jött létre
20 esztendeje olyan középiskolás fiatalok-
ból, akiket érdekel a zene, a színpadi sze-
replés. (Pár statisztikai adat: 20 év alatt
több mint 1000 szerepl´́o, jeleleg 100 aktív
tag, 600 fellépés. Ezek alkalmával mint-
egy 6000 dalt adtak el´́o.) Ebb´́ol az is kö-
vetkezik, hogy az évek múltával a közép-
iskolások leérettségiznek, életüket másutt
folytatják, többük - bár elválaszthatatlan

élmények kötik a társulathoz - már a rend-
szeres színpadi munkában nem vesznek
részt. Jönnek viszont újabb m´́uvé-
szetszeret´́o tinik, akik az együtt töltött id´́o
alatt valódi m´́uvészekké érnek. Err´́ol az
el´́oadás alkalmával is meggy´́oz´́odhettünk.

A legújabb produkció amit elhoztak
hozzánk, valóban él´́o problémát állít a kö-
zéppontba. A darab története 2025-re da-
tálódik, tehát a nem is olyan távoli jöv´́ore.
A mai jelenségeket továbbgondolva mu-
tatják be az emberi kapcsolatok elszegé-
nyedését. Azt, hogy a kommunikáció mo-
biltelefonon, tableten, facebokon történik
a valóságos találkozások mintha kiüresed-
tek volna. Mégis a remekül megírt forga-
tókönyv felvillantja azt is, hogy a közép-
iskolásoknak majd egy évtized múlva is
lesznek érzelmeik, gondjaik, lesznek vitá-
ik, riválisaik, de lesznek barátaik, élmé-
nyeik, és sorsdönt´́o kérdésekben felel´́osen
tudnak dönteni. A szerelem örök, akkor is
meghatározza a mindennapjaikat, és
mindezek mégiscsak emberi arculatot ad-
nak a jóv´́o fiataljainak.

Az el´́oadás lendületes, magával raga-
dó, és a közönség számára is élvezetes
megoldásokat kínált. (Mindezt a többször
felcsattanó vastap is igazolta.) Ilyen pél-
dául, hogy a színpad mellett jobb és bal-
oldalon külön “kisszínpadok” voltak,
amelyek valójában más id´́osíkot valósítot-
tak meg. A látványt fokozta a színes vilá-
gítás, a gyorsan változó tarka világ, a szín-
pad olykor el´́otéri jelenete, ami egy pilla-
nat alatt állóképpé merevült és sziluett-
ként illusztrálta a bal oldali helyszín em-
lékidézését. Rendívül ötletesen oldották
meg a jelenetváltást. Miközben a fények
változtak, alakult át a pódium hol tante-
remmé, hol grund részletévé, vagy éppen
családi nappalivá. A közönséget talán nem
érdekli, de fontosnak tartom kiemelni,
hogy ezen az el´́oadáson volt az el´́oz´́o év-
ben nagyfelújításon átesett szinpadi fény
és hangtechnika valódi f´́opróbája. Mert a
fény nagy többségét a ház beépített vilá-
gítóberendezései szolgáltatták. (A “csil-
lagvetít´́o” kivételével mind helyi berende-
zés.) És a hangtechnika “megszólalási ol-
dala” a hangszórók is a helyi hangrend-
szer részei. Látszott, hogy profi kezel´́ok-
kel mi mindent lehetett kihozni ezeb´́ol az
eszközökb´́ol.

A tudósító bajban van amikor képes
beszámolót kíván készíteni. Mert a musi-
cal m´́ufaja egyáltalán nem állóképre való.
Egy ilyen produkciónak a lelke - a jó szö-
vegkönyv, és slágeresélyes dalok mellett -
a megszólaló muzsika, a tökéletes ének-
számok, a táncok és a rendezés ötletgaz-
dagsága. Márpedig ezek mind olyan ré-
szei egy el´́oadásnak, amit a fotóval nem
lehet visszaadni. Éppen ezért csak néhány
jellemz´́o felvételt mutatunk meg emlékez-
tet´́oként.

Reméljük, hogy a Pet´́ofi Musical Stú-
dió más produkcióiból is láthatunk váro-
sunkban a következ´́o évadban, vagy évek-
ben.
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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 igazgatóhelyettes.     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. 
 Felel´́os vezet´́o: Pál György. Lapterv és tipográfia Girasek Károly munkája. ISSN 1216–2914. 

Mi újság a F ´́UT ´́OHÁZBAN?

Újabb siker! A M63 BULLDOG arany, a 327-139, és a V43
SZILI bronzérmes lett a Lexingtoni (Kentucky, USA) Alltech
Commonwealth Cup nev´́u sörversenyen! A díjakat Gáti Levente

az cég magyarországi képviseletének igazgatója adta át.
Gratulálunk!

ÁG

Kedves Picur!
Idén is nagyon jó volt a Gyereknap Rétsá-
gon! Egykor kezd´́odött egy koncert, Fábi-
án Éva énekelt, és még ajándékot is osz-
tott a néz´́oknek. Akkor már lehetett ugrál-
ni és csúzdázni a légvárakban. Rengeteg
játék volt, én mindet kipróbáltam. Ott
kaptam zsetonokat, amit cukorra, csokira,
fagyijegyre, ajándékra váltottam. Nagyon
tetszett a rend´́orkutyás bemutató. Hogy
ezek milyen okos állatok! Gyorsan elkap-
ták a b´́unöz´́onek öltözött embert, és a ká-
bítószert is egyb´́ol megtalálták! Volt csil-
lámtetoválás, arcfestés, de én idén henna
rajzot kértem a kezemre. Idén volt fegy-
verbemutató is. Egy kedves, nagybajszú
katona bácsi mutatta meg a puskákat, grá-
nátokat, lövegeket, de nekem a távcsövek
tetszettek a legjobban. Látványos volt a
buborék show, a sok kisebb szivárvány-

színben pompázott, egy néni pedig meg-
tanította, hogy lehet óriásiakat fújni. Be-
neveztem az aszfaltrajz versenyre is, virá-
gos rétet rajzoltam. Szép színes lett a par-
koló a sok krétázástól! A színpadon remek
mutatványokat láttunk egy b´́uvészt´́ol, este
pedig egy lufihajtogató bohócot néztünk
meg. Közben átmentem a játszótérre is,
tavaly a kis pónin, idén a nagy barna lo-
von próbáltam ki a lovaglást. A büfében
nagyon kedvesek voltak a nénik! Három
féle palacsintával is kínáltak, volt zsíros-
kenyér és sokféle üdít´́o. A kézm´́uveseknél
magamnak üstöklabdát, anyunak papírtu-
lipánt készítettem. Amikor megérkezett
egy t´́uzoltó autó, arra is felmásztam, a t´́uz-
oltó bácsik elmondták, hogy mi a dolguk
t´́uz esetén, mi hol van a kocsiban, miket
kell használniuk. Jött egy rend´́orautó is.

Az nagyon  érdekes  volt,  mert  eddig
rend´́orautóban még soha sem ültem, most
pedig megengedték. Még a szirénát is ki
lehetett próbálni.

Szóval minden nagyon tetszett! Remé-
lem jöv´́ore Te is eljössz!

Addig is szia! Puszil: Pötyi
ÁG
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