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Spangár-díjak a költészet ünnepén
15 évvel ezel´ótt alakult meg a Spangár András
Irodalmi Kör. Az elhatározást, hogy a helyi és
környékbeli alkotóknak legyen egy közösségük, több dolog is motiválta. Ezek egyike volt,
hogy vers és prózaíró pályázatot hirdetnek. Ez
ebben az évben már 14. alkalommal meg is
történt. Az elmúlt másfél évtized alatt a pályázat kilépett regionális jellegéb´ól, és több évben
országos érdekl´ódést is kiváltott.
A beérkezett pályázatokat szakért´ó zs´úri bírálja el. 2018 is április 11-én kis ünnepi rendezvény keretében került bemutatásra a kiadvány,
illetve átadásra a díjak.
A könyvtár olvasótermében foglalhatott helyet a közönség. A megjelenteket Varga Nándorné, az intézmény vezet´óje köszöntötte. Az
ünnepi hangulatot Kövi Flóra éneke, kés´óbb
Majnik László muszikája teremtette meg.
Mez´ófi Zoltán alpolgármester tartott rövid
beszédet, amelyben az irodalom és a költészet

jelent´óségét tágabb történelmi néz´ópontból
elemezte. Megállapította, hogy méltó és igazságos, a költészet ünnepét József Attila születésnapján ülni.
Következett a Spangár-díjak átadása. Az
utóbbi években két kategóriában adják át Dovák B. József által tervezett m´úvészi t´úzzománc plakettet. Ebben az évben a prózai kategóriát beküldött novellája alapján Szabó Klára
nyerte. A költ´ók közül Egry Artúr kapta meg
az ezévi kitüntet´ó címet. ´Ó egyébként rendszeres pályázó, és ismert alkotó, nem véletlen,
hogy ezennel már 3. alkalommal - és ezzel
egyedülállóan - birtokosa a címnek.
Az átadást követ´óen a díjatott, illetve a kötetben megjelent m´úvekb´ól hallhattunk szemelvényeket helyi el´óadók tolmácsolásában.
Aztán ahogy lenni szokott, a szerz´ókkel lehetett szót váltani, illetve megvásárolni a nyomdából frissen kikerült kötettet.
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Városházi tudósítások - áprilisról
Az április havi képvisel´ó-testületi ülésen az Egyebek mellett 29 napirendet
tárgyalt a testület. A nagyobb el´óterjesztés számnak részben oka, hogy márciusban technikai okok miatt elmaradt
ülés anyagai is most kerültek tárgyalásra. Az elhangzottakról és a szavazásokról az alábbiakban adunk tájékoztatót:
Els´óként a Rétsági Rend´órkapitányság
beszámolóját vitatta meg a testület,
amelyet törvényi el´óírás alapján minden évben be kell nyújtani a város önkormányzatához. Az igen részletes, illusztrációkkal kiegészített beszámoló az elmúlt évi munkáról
ad tájékoztatást. Az ülésen - miként a PVB tanácskozáson is részt vett Belovai Róbert rend´órkapitány. Dr. Szájbely Ern´ó a
Pénzügyi és Városüzemeltetési
Bizottság elnöke összefoglalójában kiemelte, hogy a rend´órség eredményes munkát végzett. A hozzászólók köszönetet mondtak az együttm´úködésért, Belovai Róbert pedig a civil
szervezetekkel, az Önkormányzattal
és a Polgár´órséggel való együttm´úködést köszönte meg. A képvisel´ó-testület egyhangú szavazással elfogadta a
beszámolót, 2018. évre pedig eredményes munkát kívánt a Kapitányság valamennyi dolgozójának.
Minden költségvetési év elején Közbeszerzési tervet kell készíteni. A város által idén tervezett munkák a törvényi értékhatárt meghaladják. A
“Zöld város” kivitelezése, valamint a
korábbi döntés alapján beszerzend´ó
kommunális gép értékhatár felett van,
ezért az ezeket tartalmazó közbeszerzési tervet a testület elfogadta.
A kommunális gép közbeszerzésével
kapcsolatos eljárások lefolytatására kért
ajánlatokat a képvisel´ó-testület korábbi
döntésével. 3 ajánlat érkezett, ezek közül a legolcsóbbat, ugyanakkor helyi referenciákkal rendelkez´ó Márkus és Társai Kft-t választotta a testület a közbeszerzési eljárások lefolytatására. Az
err´ól szóló szerz´ódés álírására megbízta a polgármestert. A határozatot egyhangúlag szavazta meg a testület.
A Laktanya út 9. számú ingatlan (Katasztrófavédelem, Önkéntes T´úzoltó
Egyesület épülete) szennyvízcsatorna
bekötése eddig nem rendez´ódött. A
probléma megoldása érdekében a testület felkérte Valent József tervez´ót a
rákötéshez szükséges tervek elkészítésére és az engedélyezési eljárás lefoly-
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tatására. A döntés egyhangú volt.
A temet´óben a ravatalozó el´ótt több
mint 6 éve elkészült lépcs´ó burkolólapjai az id´ójárási körülmények miatt
megrongálódtak, ezért ezt a munkát el
kellett végezni. A munka elvégzésére
a Vis Major Munkacsoporttalal történt
el´ózetes egyeztetés alapján a Movens
Kft lett felkérve, akik a javításokat el
is végezték. Ennek szerz´ódését hagyta
jóvá utólagos szavazással a testület
bruttó 113,762 Ft értékben.
A “Zöld város” program keretében készül´ó Piac udvar megvalósításával több esetben foglalkozott a képvisel´ó-testület. Legutóbbi határozat alapján, értékbecslés után, a pályázatban
elszámolható összegért megvásárolta az ott lév´ó 2 magántulajdonban lev´ó faházat. A
mostani döntés ezek különálló telkeinek összevonását határozta el, hiszen
a megvalósítás egy, egybefügg´ó telken
történhet. A testület egyhangú döntéssel
Dombai Gábort bízta meg a telekalakítási munka elvégzésével és felhatalmazta a polgármestert a szerz´ódés aláírására.
A város éves karbantartási terve minden esztend´óben fontos dokumentum.
Ebben kerül rögzítésre, hogy a hivatal,
és a képvisel´ók által összegy´újtött elvégzend´ó feladatokból mi, és milyen
el´ókészítéssel és kivitelezéssel valósuljon meg. A témáról a bizottsági ülésen részletes vita volt, melyet a PVB
elnöke foglalt össze. A tervet a képvisel´ó-testület 7 igen szavazattal fogadta
el. A téma fontosságára tekintettel Dr.
Szájbely Ern´ó összefoglalóját, a vitában elhangzottakat és a munkafeladatok felsorolását Hir-Háttér rovatunkban részletesen közöljük (4. oldal.)
A “Zöld város” pályázat megvalósítása kapcsán vannak kötelez´ó elemek,
melyeket a városnak biztosítani kell.
Ilyen a kötelez´ó nyilvánosság biztosítása. (A projekt dokumentálása, kommunikációs terv készítése, sajtómegjelenések biztosítása, alapk´óletételi, illetve zárórendezvények megvalósítása, stb., a pályázati programban leírtak
szerint) Erre a feladatra a legmegfelel´óbb cég kiválasztásához ajánlatokat
kell kérni. A képvisel´ó-testület 6 cégt´ól kér be ajánlatot, melyek a PVB ülésen kerülnek felbontásra, ezt követ´óen
születhet döntés arról, hogy mely cég
kap megbízást erre a munkára. A határozatot - a cégek felsorolásával - a tes-

tület egyhangúlag megszavazta.
A város még nem rendelkezik ún. Beszerzési szabályzattal, a jogszabályi
környezet azonban változott. Ezért a
szabályzatot el kellett készíteni, és azt
a képvisel´ó-testület 7 igen szavazattal
elfogadta.
Már korábbi üléseken is felmerült a
Mikszáth utcai “faház” használati jogának kérdésköre. A létesítményt a
Rétság Városi Sportegyesület használja szerz´ódés alapján. A város itt akarja
megvalósítani a napközis étkezdét,
ezért kezdeményezte az egyesületnél a
használati jog megszüntetését. Korábbi döntés szerint kérni kellett az RVSE
nyilatkozatát. Az el´óterjesztéshez mellékelt dokumentum szerint az egyesület nem zárkózik el az ingatlan visszaadásától, azonban azoknak a funkcióknak a biztosítására, amire jelenleg
igénybe veszi az épületeket, a várostól
más lehet´óséget kér biztosítani. Ebben
az ügyben olyan határozat született,
hogy a feltételeket a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság bevonásával
konkrétan egyeztetni szükséges a sportegyesülettel, majd készüljön a tennivalókról ütemterv. Ezt a határozatot 7
igennel megszavazta a testület. További
el´órelépés ezek után következhet.
A Járási Hivatal és a Városháza akadálymentesítését szolgálja egy lift,
amelynek kötelez´ó felülvizsgálatát
évente el kell végezni. Erre bekért árajánlat alapján a felülvizsgálat elvégésére a Marton Szakért´ó Kft.-t bízták
meg egyhangú szavazással.
A Rétsági Család- és Gyermekjóléti
Központban jogszabályi el´óírás szükség szerint szakpszichológus biztosítása. Ennek a feladatnak egy megbízási szerz´ódés útján kíván a Központ
eleget tenni. A szerz´ódés megkötését
a képvisel´ó-testület engedélyezte.
A Városüzemeltetési Csoport beszámolója volt a következ´ó napirend. A
kiadott dokumentum felsorolja mindazt, amit a csoport elvégzett az elmúlt
egy esztend´ó alatt. A PVB ülésen elhangzott hozzászólások szerint a csoport igen sok feladatot megoldott, és a
közmunka programon keresztül a közmunkások munkáját is megszervezve
valósította meg mindazt, ami a beszámolóban felsorolásra került. A testület
a beszámolót elfogadta.
Sport- és civil szervezetek támogatására kiírt pályázatok ezen az ülésen
kerültek elbírálásra. A PVB ülés vitájának összefoglalójában elhangzott,
hogy a benyújtott pályázatok közül 2
nem felelt meg a kiírásnak, ezek nem
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kaphatnának támogatást. Az egyik a
Rétsági Judó Club, akik egy mellékletet nem nyújtottak be, a másik az RRT
( a motorosok), akik az egyik mellékletet nem nyújtották be, a másik mellékletet meg határid´ón túl. A bizottság
javaslatára a testület végül úgy döntött, hogy ezekben az esetekben még
kivételt tesz, és érdemben bírálja el a
támogatási igényeket. A mérlegelés f´ó
szempontja a pályázók rendszeres tevékenysége, a város életébe való bekapcsolódás, a tagok száma, a versenyalkalmak és a rendezvények száma volt. Egyben bizonyos összegek átcsoportosítására is javaslatot tett a bizottság. A döntés alapján a pályázók a
következ´ó támogatásra köthetnek
szerz´ódést:
Városi Nyugdíjas Klub 300.000 Ft,
Hunyadi János Nyugállományúak
Klubja 300.000 Ft,
A Rétsági Árpád Egylet 800.000 Ft
(Ez az összeg tartalmazza az egyesület
keretein belül m´úköd´ó Öregfiúk focicsapat támogatását is.)
Rétság
Városi
Sportegyesület
3.000.000 Ft.
Rétsági Judo Club 300.000 Ft támogatás, továbbá díjmentes teremhasználatban is részesül.
Az RRT Szabadid´ó és Motorsport
Sportegyesület részére 320.000 Ft.
A Rétsági Árpád Egylet Történelmi Militari tábor lebonyolítására 80.000 Ft.
Rétsági Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Romanap rendezésére: 100.000 Ft.
A képvisel´ó-testület a támogatásokról
egyenként szavazott, és - egy kivétellel - 7 igen szavazattal fogadta el a
PVB javaslatát. A Rétság Városi
Sportegyesület támogatását 5 képvisel´ó szavazta meg, 2 ellenszavazat
mellett.
Közm´úvel´ódési érdekeltségnövel´ó pályázat keretében 10 % önkormányzat
által vállalt önrész mellett lehet támogatásra pályázni közm´úvel´ódési intézmények tárgyi feltételeinek javítására.
A döntés értelmében a színházterem
néz´ótéri székeinek cseréjére, illetve a
könyvtár küls´ó felületi díszkivilágításának felújítására pályázik a képvisel´ó-testület. Ennek mintegy 34 millió
forintos költségéb´ól 3,4 millió forintot
átvállal. Jelen döntéssel a pályázat benyújtásáról és az önrész összegér´ól
kellett dönteni, amelyet a testület 7
igen szavazattal megszavazott.
Két napirend is foglalkozott szerz´ódések jóváhagyásával. Ezek a M´úvel´ódési Központ által tervezett Majális,
illetve Gyermeknap lebonyolításához
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kapcsolódó szerz´ódések, melyek megkötésével a testület egyetértett.
A Balassagyarmati Református Egyházközösségt´ól kérelem érkezett az
önkormányzathoz, melyben a Templom utca 11. számú épület térítésmentes átadását kérik. A Református Egyház Rétsági Szórványgyülekezete korábbi kérelme alapján az önkormányzattól használatra megkapta a volt
CISZ ház bels´ó termét és a kapcsolódó
helyiségeket, amelyeket felújítva
használatba is vettek hitéleti tevékenységre és rendezvények tartására. A
Templom utca 11. - a volt fizikoterápia
- épületét jelenleg két egyházi karitasz
csoport használja szerz´ódés alapján. A
Rétsági Katolikus Egyház írásban kérte, hogy a Katolikus Karitász Csoport
továbbra is használhassa a Templom u.
11. szám alatti épületet, melyben még
a Baptista Szeretet Szolgálat is elhelyezést nyert. A képvisel´ó-testület úgy
döntött, hogy jelenlegi helyzeten nem
változtat, az egyházak részére továbbra is a jelenleg is biztosított ingatlanokat, a már létrejött szerz´ódések
szerint biztosítja. Ezt a határozatot 5
igen, 2 tartózkodó szavazat mellett fogadta el a testület.
Havai Lászlóné fordult kérelemmel a
testülethez, hogy a Korányi utcában a
társasház közelében lév´ó feny´ófa kivágásához adjon tulajdonosi hozzájárulást. A testület úgy döntött, hogy ki
kell kérni a társasház közgy´úlésének
véleményét, és ez alapján születhet határozat az ügyben.
Dr. Horváth Zoltán, Körtefa u. 31.
szám alatti lakos kérelmezte, hogy az
évtizedekkel ezel´ótt hibás kimérés miatt a lakótelkéhez kapcsolódó, használatba vett, de nem a tulajdonában álló
43 m2 területet a város adja át neki. A
PVB elnöki összefoglalóban az szerepelt, hogy ez egy korábbi helyzet eredménye, de önkormányzati vagyon díjmentesen nem adható át. Ezért jelképes, 500 Ft/m2 áron az eladás mellett
döntött. A képvisel´ó-testület egyhangúlag fogadta el az indítványt.
Iacobovici Zsuzsanna korábbi szerz´ódés alapján bérli a Rákóczi út 34. alatti
épületben a volt gyermekorvosi rendel´ót. Kérelmet nyújtott be arra való tekintettel, hogy céget alakít, és ennek
székhelyeként engedélyezze a képvisel´ó-testület bejegyezni a bérleményt.
A testület egyhangú szavazással elfogadta a cég székhelyéül történ´ó bejegyzést. A határozat tartalmazza,
hogy a bejegyzést követ´óen a bérleti
szerz´ódést módosítani szükséges.

A Speed Rally Team a laktanya területén, útjain több id´ópontban rendezne
rally edzéseket és quad versenyeket.
Ehhez kért hozzájárulást. A testület 5
képvisel´ó szavazatával, 2 tartózkodás
mellett úgy döntött, hogy nem ad hozzájárulást ilyen versenyek rendezéséhez.
Az Önkéntes T´úzoltó Egyesület benyújtotta beszámolóját az elmúlt évi
tevékenységér´ól. A Képvisel´ó-testület
az egyesület 2017. évi beszámolóját 7
igen szavazattal tudomásul vette, a
2018. évre eredményes munkát kívánt.
Negyedévenként kér a képvisel´ó-testület jelentést a követelések állományáról. A benyújtott el´óterjesztés tartalmazza, mely területeken sikerült el´óbbre lépni, és csökkenteni a kintlév´óségeket. A döntés értelmében 7 igen
szavazattal a képvisel´ó-testület elfogadta a beszámolót. A követelésállomány csökkentése érdekében valamennyi érintett´ól - a jogszabályokban
rögzített lehet´óségek figyelembe vétele mellett - továbbra is aktív közrem´úködést és számokban kimutatható
eredményes munkát vár.
A Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoporthoz érkezett kérelmeket Mez´ófi
Zoltán alpolgármester terjesztette el´ó.
Ennek értelmében 7 igényl´ó részesült
támogatásban utiköltség-térítés és belép´ójegyek költségeihez 742.900 Ft átvállalásával, az erre vonatkozó szabályzatban foglaltak mértékéig. A támogatásokat egyhangúlag megszavazta a testület. A kedvezményezettek civil közösségek és iskolai osztályok.
Az Európai Bizottság elindított egy
portált, melyen településeknek lehet
regisztrálni ingyenes WIFI pontok kialakításához. A regisztrált települések
kés´óbb pályázhatnak ilyen pontok kialakításához a város közösségi terein.
A képvisel´ó-testület egyhangúlag
megszavazta a portálon történ´ó regisztrációt.
A testület lejárt határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekr´ól szóló
beszámolót a testület elfogadta.
A polgármester az el´óz´ó ülés óta végzett tevékenységér´ól szóbeli el´óterjesztésben emelt ki néhány dolgot,
amiben intézkedett.
A PVB összefoglalóban a szemétszállítással, lomtalanítással, a számlázással kapcsolatos dolgokról szólt Dr.
Szájbely Ern´ó. Számla nem jött az els´ó
negyedévr´ól és az el´óz´ó év is rendezetlen. Jó lett volna a Zöld udvar megnyitását elérni, akár ideiglenes jelleggel
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is. Heged´ús Ferenc tájékoztatót adott
arról, hogy több képvisel´ói intézkedés
kérést követ´ón levelet írt a Közút
fenntartónak, akik olyan választ adtak,
hogy június hónapban lesz a megyében az útjavító gépsor, és akkor sorra
kerül a 2-es út városi szakaszának javítása is. Korábbi döntés értelmében a
testület szavazás nélkül tudomásul
vette a szóbeli el´óterjesztést.
A DMRV lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázaton kíván indulni. A pályázat benyújtásához a képvisel´ó-testület hozzájárulása kell. Ez egyhangúlag megszavazásra került.
Egyebek napirendi pontban Jávorka
János kért intézkedést az Ady Endre
úti és a Korányi utcai játszótér több
hibájának kijavítására, továbbá meghívta a város lakosságát a Majálisra.
Heged´ús Ferenc - több bizottsági észrevételre is reagálva - szólt a lomtalanítással kapcsolatos problémákról, és
azt mondta, hogy ezt május 12-ig meg
fogják oldani, de ezt ne vegyék készpénznek. A témához tanácskozási joggal jelenlév´ó PVB tag elmondta, hogy
ez így bizonytalan. Ha lesz lomtalanítás, azt jó el´óre ki kell hirdetni, hogy
a lakók fel tudjanak rá készülni. Az
nem elfogadható, hogy pár nappal el´óbb valaki kell´ó meghirdetés nélkül
bejelenti, hogy mégiscsak lesz május
12-én. Akkor inkább legyen egy júniusi nap, de id´óben közzétéve.
A polgármester elmondta, hogy a
12.000 forintos központi téli f´útéstámogatás a társasházaknál lakásonként
jár, és erre egy nyomtatványt kell majd
kitölteniük.
Megköszönte továbbá a Választási Bizottságok munkáját.

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. Ugyanígy a helyi jogszabályok
egységes szerkezetbe szerkesztett szövege, és a jegyz´ókönyvek is megtalálhatók.
A képvisel´ó-testület nyílt üléseinek
jegyz´ókönyvei, illetve a zárt ülések határozatai az ülést követ´ó 15 napon belül elérhet´ók a www.retsag.hu weblapon, az
Önkormányzat fejezetben.
A 2017. áprilisi ülés videofelvétele megtekinthet´ó a következ´ó Youtobe címen:
https://youtu.be/4fybVlmVujw
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Képvisel´ó-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete munkatervben tervezett következ´ó ülésére május 25. péntek 16.00
órakor kerül sor. (PVB. ülés id´ópontja:
május 22. kedd 16.00 óra. El´óterjesztések
benyújtásának határideje: május 14. hétf´ó
12.00 óra.) Tervezett napirend: 1) Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról El´óterjeszt´ó: Dr. Varga
Tibor jegyz´ó. 2) Beszámoló a közérdek´ú
adatok közzétételének és megjelentetésének tapasztalatairól. El´óterjeszt´ó: jegyz´ó.
3) Beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról El´óterjeszt´ó:
Dr. Varga Tibor jegyz´ó. 4) Beszámoló a
testület lejárt határidej´ú határozatainak
végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekr´ól. El´óterjeszt´ó: Heged´ús Ferenc polgármester. 5) Tájékoz-

tató a két testületi ülés közötti id´ószakban
az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. El´óterjeszt´ó: Heged´ús Ferenc polgármester .

Meghívó lakossági fórumra
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete 2018. május 08-án 18.00 órai
kezdettel a Városi M´úvel´ódési Központ
és Könyvtár színháztermében LAKOSSÁGI FÓRUMOT TART, melyre tisztelettel meghívom. A lakossági fórum keretében a Képvisel´ó-testület tájékoztatót ad
a lakosság részére az adott év terveir´ól, az
elmúlt év célkit´úzéseinek megvalósításáról, az önkormányzati vagyon helyzetér´ól,
valamint a városunkban tervezett mobil
átjátszó toronyról.
A fórumon a választópolgárok KÖZÉRDEK ´Ú ÜGYEKBEN kérdéseket tehetnek fel, és véleményt nyilváníthatnak.

Hír-Háttér
Városkarbantartási feladatokról.
A képvisel´ó-testületi ülésen Dr. Szájbely
Ern´ó, a Pénzügyi és Városüzemeltetési
Bizottság elnöke foglalta össze a bizottsági ülésen elhangzottakat.
– A város ez évi karbantartási terve
meglehet´ósen sok feladatot tartalmaz.
Szerepelnek benne mindazok a kérelmek,
melyek a lakosság részér´ól érkeztek a
képvisel´ó-testület felé. Az el´óterjesztésben mellékelve van az óvoda javaslata az
intézmény karbantartására, illetve az Extrém Légisport Egyesület kérelme a hangár
beázásáról. A bizottsági ülésen tételesen
végigmentünk a feladatokon, illetve a kiadott anyaghoz képest nagyon sok kiegészít´ó javaslat is beépítésre került. Így körülbelül duplájára n´ótt az elvégzend´ó
munkák listája az el´óterjesztéshez képest.
Bizottsági vitában felmerült olyan kérdés,
hogy a tavalyi év során jóváhagyott hasonló tervben szerepl´ó munkák egy része
nem lett elvégezve. Összességében elhangzott, hogy a terv így kiegészítve nagyon aprólékos, sok részletet tartalmaz.
Az anyagi nagyságrendet nézve valószín´úleg közbeszerzés köteles lesz a munkák
nagy része. Ebbe nem számítanak bele a
saját kivitelezésben elvégzend´ó javítások.
A közbeszerzés indításához kell árazatlan
költségvetés, tehát részletes el´ókészít´ó
munkát igényel. A meghatározott feladatokat több csoportra kell osztani. Ehhez
igénybe kell venni m´úszaki szakért´ót, aki
a tervez´ói költségvetéseket el tudja készíteni. Javaslat hangzott el, hogy Kovács
Miklós mérnököt kérjük fel erre. A hangár
beázásával kapcsolatos témában el´ózetes

tájékozódás szerint kb. 6 millióba kerülne
a tet´ószigetelés, ennyi pénzt nem biztos,
hogy egy romos hangárra rá kellene fordítani. Itt el kell dönteni, hogy a bérl´ónek
így megfelel-e a bérlemény, vagy esetleg
felbontja a szerz´ódést. Hozzásszólásban
elhangzott, hogy nagyon részletes, átfogó,
a város egészét érint´ó a terv. De a hozzászóló elmondta, hogy sok mindent bele
lehet írni a tervbe, de az a kérdés, hogy
végrehajtásra kerül-e vagy sem. El´óz´ó évben is több minden meg lett határozva,
ami nem lett elvégezve. Példaként utalt a
Mikszáth és Takarék utak közötti járdára,
a szükséglakás felújítására. A hozzászóló
elmondta, hogy a terv végrehajtásáért a
polgármester a felel´ós. Reméli, hogy ebben az évben ennek a feladatnak eleget
tesz. Elhangzottak olyan kívánságok is,
amelyek nem kerültek be a tervbe, de lehet ezekkel is foglalkozni. Pl. közvílágítás
a KRESZ parknál, illetve a Rákóczi út
53.-59. mögött pár éve kiépített járdánál.
További észrevétel volt a 2-es útnak a városon átvezet´ó szakaszának tragikus állapota, amely veszélyezteti a gépjárm´úveket és a gyalogosokat is. Ez ugyan nem
tartozik a város hatáskörébe, de kérte a
hozzászóló, hogy a polgármester tegyen
hathatós intézkedést a közútkezel´ó felé.
Sok dolog van a tervben. Vannak olyan
témák, amelyeket az ott lakókkal kell
egyeztetni, illetve felmérést, el´ókészítést
igényel. Ezek jelezve vannak az adott feladatnál.
– A bizottsági összefoglalót követ´ó rövid vitában a polgármester kifogásolta,
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hogy ´ó lenne a felel´ós a járdaépítésekért,
lakásfelújításért, ezt kikéri magának. Mindent a bizottság kiad, és meg kell valósítani. “Én nem vagyok felel´ós érte. Orgona
köz, Mikszáth út ki van adva a geodétának, a tervez´ónek, nem történt meg a felmérés. Ilyet nem bízhatnak rám, hogy lakást felújíthassak.”
– PVB elnöke hozzászólásban elmondta, hogy nyilván nem a polgármesternek kell vakolni, meg festeni, meg hasonló feladatokat elvégezni. De a munkák
végrehajtásának megszervezése, a feladatok megvalósításának folyamatos figyelemmel kísérése, a szükséges intézkedések megtétele egyértelm´úen a polgármester kötelessége és felel´óssége. Ehhez kapcsolódott más hozzászóló is, aki kiemelte,
hogy a határozat utolsó sora szerint a terv
végrehajtásáért felel´ós: Heged´ús Ferenc
polgármester.
– A polgármesteri beszámoló napirendnél, ehhez kapcsolódóan javasolta bizottségi szakért´ó, hogy a polgármester
minden hónapban adjon tájékoztatást, mit
tett a terv egyes részeinek a végrehajtása
érdekében.
A következ´ó határozat született:
A Képvisel´ó-testület az alábbi munkákat, az alábbi feltételekkel kívánja 2018.
évben elvégeztetni:
— A Nyárfa u. 5-8. szám el´ótti ingatlanon
lépcs´ók karbantartása, lépcs´ófeljárók
építése, szemétkonténerek elhelyezését biztosító területek kialakítása. El´ókészítés: a tervez´ót´ól m´úszaki vázlattervet és költségbecslést kell kérni
kell.
— A Rákóczi út páratlan oldalán, a volt
buszmegállónál a járdáról való vízelvezetés megoldása. Kivitelezés: saját
kivitelezésben.
— Kossuth utca Rákóczi út torkolatánál
az úttest felújítása. El´ókészítés: a kivitelezést végz´ó Penta Kft. felé jelezni
kell a garanciális javítás igényét.
— Járdavégek akadálymentesítése a Kossuth utca és a Rákóczi út keresztez´ódésénél, a Zrinyi utca és Rákóczi út
keresztez´ódésénél, a Rákóczi úton a
közlekedési lámpánál. El´ókészítés: a
tervez´ót´ól m´úszaki vázlattervet és
költségbecslést kell kérni.
— Zrínyi utca - Piactér keresztez´ódésénél
a magas járdaszegély kiváltása. El´ókészítés: a tervez´ót´ól m´úszaki vázlattervet és költségbecslést kell kérni.
— Mez´ó utcában járdaépítés. El´ókészítés: a tervez´ót´ól m´úszaki vázlattervet
és költségbecslést kell kérni.
— Sz´ól´ó utca végén lév´ó forduló felújítása. El´ókészítés: közmunkaprogram
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keretében a terület kitakarítása.
— Takarék utca mindkét oldalán vízelvezetés biztosítása. El´ókészítés: ároktisztítás, takarítás szükséges, majd a
tervez´ót´ól m´úszaki vázlattervet és
költségbecslést kell kérni.
— 32 hektáros területünkön szemételtakarítás, gazmentesítés, El´ókészítés: a gazmentesítésre árajánlatok bekérése.
— Takarék utca mögötti garázsokhoz útépítés. El´ókészítés: a tulajdonos személyének tisztázása. Amennyiben önkormányzati tulajdon, saját kivitelezésben zúzott köves javítás.
— Bem utcában közvilágítás kiépítése,
Bem utca kátyúzása. El´ókészítés: a lakókkal egyeztetni szükséges.
— Sportkombinátban futópálya felújítása, El´ókészítés: a tervez´ót´ól m´úszaki
vázlattervet és költségbecslést kell
kérni.
— Rákóczi út 32. számú épület csatornájának javítása, homlokzatának javítása. El´ókészítés: a tervez´ót´ól m´úszaki
felmérést és költségbecslést kell kérni.
— Templom utcai volt fizikóterápia épületén küls´ó-bels´ó javítási munkák, vakolatpótlások. El´ókészítés: a tervez´ót´ól m´úszaki felmérést és költségbecslést kell kérni.
— a Pet´ófi utcai járda felújítása. El´ókészítés: a tervez´ót´ól m´úszaki vázlattervet és költségbecslést kell kérni.
— Nógrádi u. és Jókai u. közötti közön
járdalapok lerakása. Kivitelezés: saját
kivitelezésben.
— Orgona közben parkolók kialakítása.
El´ókészítés: tervez´ó bevonásával meg
kell vizsgálni a kialakítás lehet´óségeit.
— Szükséges kátyúzások a város teljes
úthálózatán. El´ókészítés: a tervez´ó
bevonásával felmérést és költségbecslést kell készíteni.
— A Pet´ófi és a Radnóti utcákat összeköt´ó, a sportkombináton keresztül vezet´ó
út rendbetétele. El´ókészítés: a tervez´ó
bevonásával felmérést és költségbecslést kell készíteni.
— Mez´ó utcában az útpadkák rendezése. El´ókészítés: a tervez´ó bevonásával felmérést és költségbecslést kell
készíteni
— Rákóczi út 34. el´ótti járdánál a sérült
korlátelemek kijavítása, a Rákóczi út
34-t´ól a korlát folytatása addig, ameddig a beton árok közvetlen a járda mellett van. El´ókészítés: a tervez´ót´ól m´úszaki vázlattervet és költségbecslést
kell kérni.
— Rózsavölgy u. 2-8. szám el´ótti járda
javítása, parkoló felújítása. El´ókészítés: A munkák megrendelése el´ótt a

lakókkal egyeztetni szükséges.
— Rákóczi út 53-59. szám el´ótti közterület (parkoló) javítása. El´ókészítés: A
munkák megrendelése el´ótt a lakókkal
egyeztetni szükséges.
— Temet´ó el´ótt parkoló kialakítása. Kivitelezés: saját kivitelezésben, zúzott
k´óvel.
— A temet´ó középs´ó feljárójánál lév´ó járda meghosszabbítása a kapuig. Kivitelezés: járdalapok lerakásával, saját kivitelezésben.
— Templom utca kátyúzása, El´ókészítés:
árajánlatokat kell bekérni a lehetséges
m´úszaki megoldásokra (kátyúzás vagy
aszfaltozás).
— Orgona közben a vízelvezet´ó árok javítása. Kivitelezés: a Városüzemeltetési Csoport fejezze be a megkezdett
munkát
— Rákóczi út 34. szám alatt lév´ó Családés Gyermekjóléti Központhoz a Pet´ófi
utcai parkolóból vezet´ó járda felújítása. El´ókészítés: tervez´ó bevonásával
felmérést és költségbecslést kell készíteni.
— Takarék út és a Mikszáth utca közötti
járda javítása. El´ókészítés: a tervez´ót´ól m´úszaki javaslatot és költségbecslést kell kérni.
— Fény Adó Kft-nél parkoló kialakítása
a tulajdonossal közösen. El´ókészítés:
A tulajdonossal és a tervez´óvel egyeztetni szükséges.
— Kisparkolóban a Zrínyi utca és a patak
felöli oldalon kiemelt szegélyk´ó építése. El´ókészítés: a tervez´ót´ól m´úszaki
vázlattervet és költségbecslést kell
kérni.
— Rákóczi út 1-5-ig lev´ó házak el´ótt járda kialakítása. Kivitelezés: járdalapokkal saját kivitelezésben.
— Pet´ófi u. Nógrádi u. között járda felújítása. Kivitelezés: saját kivitelezésben,
járdalapokkal.
— Önkormányzati szükséglakás felújítása. El´ókészítés: a tervez´ót´ól a szükséges
terveket és költségbecslést kell kérni.
— Térfigyel´ó kamerarendszer b´óvítése.
El´ókészítés: a szükséges helyszínek
kijelölése után költségbecslés kérése a
kamerákat telepít´ó vállalkozótól.
A tervez´ói felmérésekre árajánlatot és
szerz´ódés-tervezetet kell kérni a KOVATERV Kft-t´ól. A Városüzemeltetési Csoport feladatkörébe utalt munkarészek elvégzésére a városgondnoktól költségvetést és ütemtervet kell kérni.
Határid´ó: árajánlat bekérésre 2018.
május 11. - költségbecslés és ütemterv készítésére 2018. június 18. - kivitelezésre
2018. december 31.
Felel´ós: Heged´ús Ferenc polgármester
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Óvoda gála
Az óvoda az utóbbi években minden tavasszal megrendezi gálam´úsorát. Nem
is csak években, hiszen 12. alkalommal
léptek színpadra a legkisebbek, a meghívott vendégek.
Az évtizeddel ezel´ótti kezdeményezés
célja kifejezetten jótékony forrásteremtés
volt az intézmény feltételeinek javítására.
Szerencsére a jelen körülmények között
az óvoda költségvetése mindent tartalmaz,
amire a korszer´ú m´úködéshez szükség
van. Így - az intézmény alapítványának
bevétele mellett - inkább a gyermekek
szereplési sikerélménye, egy kellemes est
a megrendezés f´ó gondolata.
A terem - természetesen - zsúfolásig
telt szül´ókkel, ismer´ósökkel, érdekl´ód´ók-

kel. A sorokban pedagógusok, társintézmények munkatársai mellett az intézmény
egykori vezet´ói és dolgozói is együtt tapsoltak a fellép´ó óvodás gyermekeknek.
Nyitóképben az egyik óvodás csoport
és az óvón´ók, munkatársak gy´úr´újében
hangzott el néhány dal. Majd rövid köszönt´ók következtek. Els´óként Vinczéné
Szunyogh Judit intézményvezet´ó osztotta
meg gondolatait a résztvev´ókkel.
Elkezd´ódött a gálam´úsor. Simon Katalin népdalénekes, néptáncoktató dalait követte a Kerepl´ó Néptánc Egyesület egyik
csoportjának tánca. Majd az óvodás csoportok következtek, korosztályuknak
megfelel´ó m´úsoruk bemutatásával, a ház
szines fénytechnikájával is varázslatossá

Jótékony iskolai gála
Az elmúlt években sikeres gálam´úsorokat szervezett az általános iskola alapítványa. A tanulók színpadi megjelenése,
a vendégek jó szórakozása mellett a
program jótékony célokat is szolgál, hiszen a bevétel a Rétsági Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány kasszáját
gazdagítja. Ebb´ól pedig olyan célokat
lehet támogatni, ami az iskolai költségvetésb´ól nem lett volna lehetséges.
Teljesen megtelt a néz´ótér. A m´úsort
két diákleány vezette, felváltva konferálták az egyes programokat, és elmondták,
hogy melyik produkciót mely pedagógusok mentorálták, tanították be. Nagyházi-
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né Bacsa Mónika igazgató rövid köszönt´ójében üdvözölte a megjelenteket és az
üdvözlés szavai mellett felsorolta a támogatókat Majd kezdetét vette a bemutatók
sora. Általában zenés, táncos koreográfiát,
egyéni ötletre épül´ó m´úsorszámot mutattak
be a szerepl´ó csoportok, de volt közben vers
és mese is. Az egyid´óben színpadra lép´ók
egy-egy osztály (vagy párhuzamos osztály)
diákságából állt. Amit el´óadtak részben már
láthattuk a farsang alkalmával, és mivel ott
nagy sikert aratott, újra tapsolhatott neki a
közönség. Voltak persze teljesen új összeállítások is. Pontosan lehetett látni, hogy mind
a felújító próbák során, mind az új produk-

téve a fellépéseket. A csoportok között
más produkciók is színre léptek. Így az
iskolai tanulók produkciói. Sztárvendégként lépett fel Rózsás Viki, aki önálló dalai után a következ´ó csoportot - és a közönséget - is bevonva tette még érdekesebbé fellépését.
A fináléban az óvoda munkatársai és a
szül´ók közös táncprodukciója zárta a színpadi sorozatot.
Azonban az aulában folytatódott a szabadid´ó kellemes eltöltése. Most is m´úködött büfé, süteményekkel, üdít´óvel, egy
másik asztalnál az ovón´ók csillámtetoválást készítettek vállalkozó kedv´ú kicsiknek.
Egy hangulatos, sikeres eseményr´ól
tudósíthatunk az alábbi 2 felvétellel.
Foto: GiK

ciók tekintetében sokat dolgozott az adott
közösség a siker érdekében. Megjegyzend´ó, hogy éppen ez az együttmunkálkodás
a legnagyobb értéke az ilyenfajta kezdeményezésnek, azon túl, hogy a büszke
szül´ók is megtekinthetik, milyen ügyesen
adják el´ó feladataikat a kis m´úvészek.
Szünetben, és a gála végén tombolasorsolásra került sor. Ezennel a belép´ójegyek szolgáltak sorsjegy gyanánt. Az értékes ajándéktárgyak támogatók adományából álltak össze. A fináléban egy igazán különleges m´úsorszámot láthattak. A
ballagás el´ótt álló diákok szüleinek kezdeményezésére alakult ki egy össztánc
nagyestélyiben a fiúk, leányok. Valóban
csodaszép viseletekben táncoltak.
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Kerepl´ós énekverseny
A Kerepl´ó Néptánc Egyesület nagy gondot fordít arra, hogy a tánc mellett a népi
kultúra más területeit is megismertesse.
Ennek jegyében szerveznek táborokat,
kirándulásokat, ismertetik meg a viseleteket, és szerveztek énektanítást is.
A nemes szándék is egyik folyamánya,
hogy immár 8. alkalommal kerül megrendezésre a Csalogány Népdalénekl´ó Verseny, ahol nem csak a tanítványok, hanem
a környékr´ól jelentkez´ók is bemutatkozhatnak. A cél pedig éppen ez. Bemutatni,
ki mit tud, hová fejl´ódött egy esztend´ó
alatt, szokni a lámpaláz izgalmát a színpadi szereplést, és elfogadni a tapsokat. Éppen ezért nem is helyezetteket hirdetnek hiszen abból kevesebb jutna - hanem ki-ki
a korosztályának megfelel´ó tudása szerint
kap bronz, ezüst, vagy éppen arany min´ósítést.

A m´úvel´ódési központ kisterme igencsak megtelt. Szül´ók pedagógusok, érdekl´ód´ók kísérték el, és hallgatták meg a 23
jelentkez´ót. Simon Katalin néptáncoktató,
a Kerepl´ó Néptánc Egyesület m´úvészeti
vezet´óje köszöntötte a megjelenteket,
majd közös éneklésre hívta ´óket. A termet
csodálatosan betölt´ó népi dallamok szépségének élvezete mellett a gyermekeknek
bemelegítésként is szolgált.
Majd sorra léptek a dobogóra az énekesek. El´óbb a kicsik, majd egyre nagyobbak. Voltak közös produkciók is. A nagyobbak már érettebben tudtak el´óadni
dalokat, s´ót kifejezett tehetségek is megcsillantak a bemutató során ( ´Ók kiemelt
arany min´ósítést kaptak a végén.)
Mindenképpen említésre méltó, hogy
a kezdeményezés ma már túln´ó városunk
határán. Ebben az évben a rétságiak mel-

JogPont tájékoztató
Európai Úniós támogatással, a Gazdasági Innovációs Operatív Program pályázatán nyert jelent´ós forrásból KISOSZ
GINOP-5.3.3-15-2015-00002
projekt keretében szervezett hálózatot, amelynek egyik feladat a munka világát érint´ó jogi kérdésekben tanácsadások m´úködtetése. Err´ól volt tájékoztató a m´úvel´ódési központban április 12-én.
Ez a hálózat arra jött lérre - hogy a fent
említett támogatásból - díjmentes jogi ta-

nácsadó hálózatot m´úködtessenek. Valójában ez a szolgáltatás 2016-tól már m´úködött, és 2019. június 30-ig elérhet´ó.
Vetítettképes el´óadáson keresztül Balázsdi-Szabó Viktor ismertette azokat a jogterületeket és lehet´óségeket, amelyeken keresztül a tanácsadás igénybe vehet´ó.
Amiben a díjmentes tanácsadás rendelkezésre áll, a munkajog, a társadalombiztosítás, társasági és cégjog, illetve
az adójog. Ezekben a kérdésekben lehet
többféle módon jogi segítséghez jutni me-

lett Tereskér´ól, Borsosberényb´ól, Érsekvadkertr´ól, Nagyorosziból, Bánkról és
Drégelypalánkról is érkeztek dalosok.
Mindenképpen ide tartozik azon pedagógusok neve, akik felkészítették a jelentkez´óket: Orosházi Vencel, Balogh Enik´ó, Temeláné Csernák Bernadett és Simon Katalin. A zs´úri tagjai voltak: Megyeriné Busai
Katalin, Irk Bence és Simon Katalin.
A jó hangulatban zajló verseny végén
készült egy csoportkép, majd érkezett egy
meglepetés. Egy torta a “Csalogányoknak”
címezve. Miközben a finom falatokkal
megvendégelték a fellép´óket, a zsüri tanácskozott. Majd a meghozott döntést a zsüri
nevében Irk Bence hirdette ki. Mindenki kapott oklevelet, s´ót még egy-egy ajándék
könyvvel is meglepték a gyermekeket.
Újabb közös énekléssel zárult az est, amely
láthatóan mindenki számára örömet, boldogságot adott, a biztatás mellett, hogy a
megszerzett énektudást érdemes fejleszteni.

gyénkben is több helyen múköd´ó JOGpont-ok, ahol felkért ügyvédek fogadják
az érdekl´ód´óket. Rétságon dr. Szabó
Sándor áll rendelkezésre díjmentes tanácsadással a felsorolt témákban minden kedden 14.00-19.00 óráig, a Kossuth
u. 1-3-ban lév´ó irodájában.
Aki nem a személyes konzultációt részesítené el´ónybe, vagy kiegészítené azt
más lehet´óségekkel, a hálózat honlapján,
www.jogpontok.hu címen találhat további lehet´óségeket. Itt megtalálhatók díjmentesen hívtató telefonszámok (06-8077-88-00) illetve e-mailben, vagy online
felületen is lehet információt kérni. A tanácsadás díjmentes, de nem terjed ki szerz´ódéskötésekre, illetve más jogi képviseletre. Van azonban lehet´óség un. alternatív
vitarendezést kérni, amiben ugyancsak segítséget nyújt a hálózat, és optimális esetben elkerülhet´ó a hosszadalmas bírósági
eljárás.
Úgy véljük, hogy akinek a megjelölt
témakörökben jogi segítségre van szüksége, érdemes keresni az irodákat, illetve az
internetes lehet´óségeket.
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Gyáravató a Meffertnél
A Meffert Hungária Kft. feldíszetett
ünnepi hangulatban várta pénteken
délel´ótt a gyáravatóra meghívottakat.
Mindenkinek ismer´ós lehet az épület,
hiszen Budapest fel´ól érkezvén a 2-es
f´óúton a városnévtábla után az els´ó jelent´ós épületegyüttes az irodaház és az
üzemcsarnok. Itt tartottak gyáravatót a
partnerek, meghívottak és az üzem dolgozóinak részvételével.
A gyáravató megjelölés els´ó pillanatra
furcsának t´únhet, hiszen az épület már
2007 óta áll. Nem új gyár épült tehát,
mégis van mit ünnepelni. A gyártócsarnok
új gépekkel, berendezésekkel került felújításra, amelykkel ez eddiginék is jobb
min´óséget tudnak el´óállítani, b´óvebb választékkal és nagyobb mennyiségben.
Tehát egy technológiai megújulás avatása
történt, ami megítélésünk szerint valóban nagy esemény, a meglév´ó csarnokokban.

A vendégeket kedvesen és ajándékkal
fogadták a bejáratnál. Majd beljebb haladva az udvarból igazi kerti party helyszín
várta az érkez´óket. Kellemes naperny´ók
alatt, asztalokkal, büfével, ahol sok finomság mellett üdít´ó italokkal is kínálták
a meghívottakat. Miközben - a csarnokba
és az udvarra is kihangosítottan - a Dorogi
Fúvószenekar zenéjét élvezhettük.
Kisvártatva kezdetét vette az avatás
ceremóniája. A vendégeket a csarnok h´úvösébe invitálták.
Szentirmai József a cég ügyvezet´óje
köszöntötte a megjelenteket. Rövid beszédében felelevenítette a gyár történetét.
1993-ban indult a Düfa Hungária, akkor
még import festékeket forgalmazott, országos hálózatot teremtve a prémium min´óség´ú termékeknek. A kereslet jelent´ós
növekedése kapcsán határozták el a tulajdonosok, hogy megvalósítják a helyi
gyártást. Ez a 2007-ben átadott akkor új

Kertészkedés másként 3.
Folytatás az ugyanilyen címmel megjelent írásomhoz
El´óz´óekben szó volt a biokertészkedés
alapjairól, a kerttervezés szükségességér´ól, növények ültetésér´ól, vetésér´ól, a
holdnaptár használatáról, növénytársításról és a talajtakarás szükségességér´ól.
Most folytatva a sort talajmin´óség meghatározásáról, trágyázásról, bio öntöz´ólé
készítésér´ól, virágos kertekben nevelhet´ó
gyógy - és f´úszernövényekr´ól, madarak
védelmér´ól fogok írni.
Talajmin´óség meghatározásával kellett volna kezdeni, de azért változtattam a
sorrenden, mert mire a cikk megjelenik a
vetés, ültetés esedékessé válik az id´ójárás
függvényében (korai fajták), a trágyázást
és az öntözést pedig egész évben használni és készíteni kell. Térségünkben a talaj
igen kötött, már-már agyagosnak mondható. Er´ósen megköti a vizet, tömörödik
és nehezebben melegszik fel. Mindenki
tapasztalhatta, hogy öntözés, vagy jó kiadós es´ó után azonnal tömörödik, nehezen
kezelhet´ó csúszós masszává válik, nem
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marad benne hely a leveg´ónek (oxigénnek) így a növények gyökerei szinte megfulladnak a talajban. Többek között ezért
is javasoltam a palántákat kis gödörbe ültetni és nem ültet´ófával lyukakat készíteni. Ezen a tömörödésen kell javítani, úgy,
hogy minél több szerves anyagot (komposztot) juttatunk a talajba, annak is az
alsóbb rétegeibe. Eleinte ássuk jó mélyen
talajunkra lehet´óleg ´ósszel és zöld trágyaként vessünk rá mustárt, spenótot, vagy
valamilyen pillangós növényt és csak gereblyézzük el a földet nagyjából, kikelés
után zöld takaró lesz, ami télen kifagy és
tavaszra el is porlad a talaj felszínén. Manapság már lehet kapni télálló zöldborsót
érdemes ´ósszel elvetni, ha szerencsénk
van, nincs hosszantartóan -10oC alatt a
h´ómérséklet akkor korán lehet friss zöldborsónk. Kísérletezni mindig érdemes.
Segít még a talaj lazításában homok hozzáadása (tiszta szürke szín´ú homokra gondolok), vagy üzletekben kapható zeolit,

építés´ú gyártócsarnokban be is indult. Az
eltelt 10 év technológiai fejl´ódése megkövetelte, hogy a cég lépést tartson az igényekkel, és továbbra is a német piacon is
elismert kiváló min´óség´ú festékeket
gyártsanak, szinte minden épít´óipari kategóriában. Majd Dieter Meffert, a cég
egyik tulajdonosa köszöntötte a megjelenteket. Rétság város polgármesterének szavai után került sor a jelképesen elhelyezett
nemzetiszín´ú szalag átvágására, és az új
tehcnológiával felszerelt gyár felavatására.
A hivatalos rész befejeztével folytatódott a kerti party, ami a vendégek számára
nem csak kellemes id´ótöltést, hanem
újabb meglepetéseket is tartogatott. A fúvószenekar muzsikája továbbra is hangulatteremt´ó aláfest´ó zene volt, de itt-ott egy
b´úvész is felt´únt. Kis id´ó múlva ismét a
csarnokba szólították a vendégeket, mert
újabb m´úsorrész következett. A RTL Klub
Showder klubjából ismert sztárok tartottak stand-up comedy el´óadást, amelyet a
közönség tapsokkal honorált.

alginit. Ezért is hangsúlyoztam az el´óz´ó
cikkben a talajtakarást és lazítást kapálással is, nem megvárva talajunk kicserepesedését. Tapasztaltam a sárgarépa, zöldség, pasztinák nehéz megtermelését, mivel ezek a gyökérnövények laza szerkezet´ú, inkább homokosabb talajt kedvelik,
ennek hiányában szerteágazó, görbe lesz
termésük. Ha mégis vetni szándékozunk,
készítsünk magasított ágyást úgy, hogy
annak szerkezete morzsalékos, jól szell´óz´ó lehessen, ehhez használjunk sok komposztot, mert abban sok tápanyag megtalálható növényünk számára. Így a nitrogén a pillangósokból (pl. borsó, bab gyökere, szára) kálium, nátrium, vas (csalánból), magnézium - mindkett´ó a klorofil
termel´ódéséhez (zöld szín) fontos nyomelem. Ennek hiánya esetén világos zöld leveleken elhaló rozsdás foltok jelennek meg.
Azért is fontos táplálni, ápolni term´óterületünket, mert ez lényegében az életünk
alapja is. Megtehetjük pl. vadon n´ótt gyógynövényekkel - csalán, zsurló, pásztortáska,
fekete nadályt´ó, de jó a hagymafélék hulladéka, er´ós illatú büdöske, sarkantyúka, körömvirág, akár szegélynövényként ültetve,
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talajtakaróként, vagy komposztba rakva
mind mérsékli a kártev´ók elszaporodását
is. - Többször említést tettem a komposzt
(trágya) hasznosságáról, most részletesen
írok annak készítésér´ól. Ehhez felhasználhatunk minden szelektíven gy´újtött szerves hulladékot, mely egymásra rakva hónapokon át trágyává érlel´ódik. A helyét a
kert félrees´ó árnyékos részén jelöljük ki,
kezdetnek kb. 1x1 m-es rész is megfelel,
ha sok a hulladék, körbe kerítve magasítani is lehet, vagy mellette újabb kupacot
alakítunk ki. A gy´újt´óhelyen ássunk ki 1-2
ásónyomnyi gödröt és ebbe rakjuk a hulladékot. Id´óközönként a kiásott földdel
betakarjuk a rétegeket evvel is segítve a
miel´óbbi bomlást. Az összegy´újtött hulladék lehet konyhai, f´únyesedék, gyógy- és
elszáradt virágok maradványai, fák, bokrok levelei. A nagyobb faágakat elégetve
a fahamut is ide lehet szórni. Nem ajánlom a komposztba a t´úlevel´úek (feny´ó,
tuja) mert a bennük lév´ó gyanta gátolja a
bomlást, a hasznos mikroorganizmusok
szaporodását. Ugyanígy nem ajánlom a
barack komposztálását sem, mert az ott
igen jól érezné magát, ujjnyi vastagságúra
is képes megn´óni, rendkívül agresszív és
apró darabkákból is képes kifejl´ódni. A
f´úkaszálékot, kikapált gazt inkább talajtakarásra használjuk, ott is igen nagy hasznát vesszük. (Nem égeti a Nap term´ótalajunkat, a víz elpárolgását is lassítja.) Ha
már valamelyik ágyásunk letermett, azt se
hagyjuk takaratlanul, vessünk bele másodveteményként salátát, retket, spenótot,
amit - ha nem használtuk fel étkezésre érdemes zöld trágyaként beásni is. Ha már
az elvetett, elpalántázott növényeink szépen virulnak, akkor igényel kertünk legtöbb gondozást. Ugyanis növényeink fejl´ódéséhez a sok napsütésen kívül sok vízre van szüksége, azaz öntözésre, locsolásra. Erre legjobb az es´óvíz, ami nem áll
folyamatosan rendelkezésünkre, ezért
próbáljunk összegy´újteni pl. egy nagy
hordóba és igény szerint ebb´ól az állott
vízb´ól locsoljunk. Gyakran el´ófordul,
hogy még így sem elegend´ó az es´óvizünk,
ekkor használjuk a csapvizet, amihez biolevet adagolva enyhíthetjük ezen a vidéken oly kemény víz károsító hatását. A
biolé készítéséhez használjunk különféle
gyógyító növényeket, pl. csalán, gyermekláncf´ú, bodza levele és virágja, feketenadályt´ó (ami palántázáskor segít a termés ill. a gyökerek köt´ódésében). Mindig
annyi gyógyító növényb´ól készítsünk levet, amennyi éppen rendelkezésünkre áll.
3-4 fajta egyszerre, ha lehet, csalán mindig legyen benne. A hozzávalókat 10-15
l-es edénybe (hordóba) kb. 1 hétig áztassuk, majd a jó büdös levet lesz´úrve adagoljuk a locsolóvízhez. Minden 10 l vízhez 1 l biolé szükséges, hetente 1-2 alkalommal kannából kijuttatva növényeink
takart gyökereihez. A locsolást estefelé
végezzük, mert éjszaka van ideje a víznek
a talajba szivárogni és nem a nap szip-
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pantja fel. Gyakran termesztett növényünk
az uborka, ami a termés éréséig talán a legtöbb gondoskodást igényli, legérzékenyebb
a küls´ó behatásokra, betegségekre, nagy
lombozata miatt pedig rengeteg vizet párologtat, így az öntözés elengedhetetlen számára naponta akár kétszer is. Arra gondolok, ha már a földön szétfutott, tövét nem
tudjuk locsolni, szedéskor indáit mozgatni
kell, amelyek nagyon sérülékenyek (rálépünk, eltörik és utána már nem fejl´ódik, elpusztul a hajtás). Ha pedig nem tudunk elegend´ó vizet biztosítani a számára, akkor a
termés puffadt, görbe, keser´ú lesz. Ezért célszer´ú valamilyen támrendszer mellett termelni, kb. 40 cm-re ültetve egymástól legalább 3 szem magot, vagy palántát elhelyezni. A gyökérrészt pedig takarni kell, mivel
gyökerei a talaj felszínéhez igen közel helyezkednek el, így a locsolást is mindig a
takart felületre tudjuk kijuttatni. Levelét soha ne locsoljuk, mivel peronoszpóra érzékeny. Ha az itt leírtakhoz megpróbálunk alkalmazkodni és saját tapasztalatokat is hozzáadva szisztematikusan folytatjuk az elkezdett munkát, pár év alatt egészséges saját
terméseink lesznek.
- Már említettem, akinek pázsitos virágos kertje van, az is próbálkozhat
gyógy- ill. f´úszernövények termesztésével, amib´ól saláták, teák, gyógyító ken´ócsök (körömvirág) készíthet´ók. A fodros
level´ú zöldség szép szegélynövény, de levesbe, húsokhoz, salátákhoz is adagolható. Vagy a kapor savanyúság készítésnél,
de mártásokhoz is használhatjuk. a gyermekláncf´ú levelesalátának, teája a gyomor, epe panaszokra alkalmas. Kakukkf´ú,
citromf´ú, bazsalikom virágos és mutatós
zöld növények, amik illenek a virágos
kertbe. A letermett, elszáradt, elvirágzott
növényünk mehet a komposzthalomra, ott
tovább folytatja gyógyító tevékenységét.
- Essen szó a termést hozó fákról, azaz
gyümölcsfákról. ´Ók már több fizikai munkát igényelnek: metszés (lombkorona kialakítása), permetezés, törzs ápolása, trágyázás, de ide helyezzük ki a madarak
etet´ójét is. Érdemes a tövét egynyári virágokkal beültetni, nyáron pedig a madarak
itatóját is elhelyezhetjük. Virágcserépben,
kaspóban pedig pedig paprikát, paradicsomot is nevelhetünk, ezzel is pázsitos, virágos kertünk látványát növeljük. Jó szolgálatot tesznek továbbá a méhek a beporzásnál, a madarak pedig a kártev´ó hernyók, bogarak elpusztításával. A fák, bokrok pedig menedéket nyújtanak ezen jótev´óinknek, mi pedig télen etetéssel, nyáron
itatással segíthetjük ´óket és így nem a termést dézsmálják (meggy, cseresznye).
- A három alkalommal megjelent cikkben próbáltam összefoglalni, hogy mit lehet tenni egy környezetbarát kert kialakításáért. Mindezek figyelemfelhívásként
használhatók, aki mélyebben szeretne
foglalkozni egyes részekkel, ma már sok
hasznos részletgazdag adathoz juthat az
interneten.

Kívánok hozzá sikeres, szorgalmas,
hasznos id´ótöltést azoknak, akik szeretnék
kipróbálni kevesebb vegyszerrel termelni
növényeiket.
Bognár Lajosné nyugd.

Óvodai beiratkozás
A 2017/2018. nevelési évre
A Rétsági Napköziotthonos Óvoda beiratkozást hirdet
A 2018/2019-es nevelési évre azok a
gyermekek iratkozhatnak be az óvodába,
akik 2018. szeptember 01. és 2019. augusztus 31. között töltik be a 3. életévüket.
Azoknak a gyermekeknek is be kell iratkozniuk, akik 2018. augusztus 31.-ig 3. 4.
vagy 5. évüket betöltötték, és eddig nem
iratkoztak be.
Felhívom a szül´ók figyelmét, az a
gyermek, aki 2018. évben tölti be 5. életévét, köteles legalább napi 4 órát óvodai
nevelésben részt venni.
A Rétsági Napköziotthonos óvoda
körzethatára Rétság településre terjed ki.
A beiratkozáshoz szükséges:
— a gyermek lakcím kártyája, TAJ kártyája,
— születési anyakönyvi kivonat,
— a szül´ó személyi igazolványa és lakcímkártyája.
A beiratkozás ideje: 2018. május 07t´ól május 10-ig délel´ótt 8-12-óráig. Az
óvodai beiratkozás szabályait a nemzeti
köznevelésr´ól szóló 2011. évi CXC. törvény
tartalmazza. A beiratkozás helye: Napközi
Otthonos Óvoda (Rétság, Mikszáth út 6.)
Kérjük az id´ópontok pontos betartását!
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén a szabálysértésekr´ól, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerr´ól szóló 2012. évi II. törvény
rendelkezése alapján a szül´ó vagy a törvényes képvisel´ó szabálysértést követ el,
mely cselekmény 5.000 Ft-tól 150.000 Ft-is
terjed´ó pénzbírsággal sújtható.

Eboltás
Az oltás ideje: 2018. 05. 05-én 9 órától
11 óráig. A pótoltás ideje: 2017. 05. 19-én
9 órától 10 óráig. Helyszín: Lomen M´úszaki Áruház el´ótti kisparkoló
Minden eb oltása 3 hónapos kortól kötelez´ó veszettség ellen! A véd´óoltás díja:
3500 Ft, amely tartalmazza a féreghajtó tabletták árát is. Szükség esetén a 164/2008
FVM rendeletnek megfelel´ó új típusú oltási
könyv ára 500 Ft, mikrochip 3500 Ft.
Kérhet´ó e napon a tartási helyen történ´ó eboltás is 500 Ft felár ellenében a következ´ó telefonszámon: 06-20/915-1207
Dr. Görgey János állatorvos
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Rétsági kalauz
Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét,
hogy a Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtár 2018. május 19-én, szombaton (a pünkösdi munkarendváltozás
miatt) zárva tart!

Programajánló
Május 7-ig megtekinthet´ó
a m´úvel´ódési központ galériájában
Tavaszváró fantázia címmel
helyi kézm´úvesek kiállítása
Május 1. kedd, 10.00 órától
a Hunyadi ligetben
VÁROSI MAJÁLIS
F´óz´óverseny, Egészségsátor (Rétsági
Egészségfejleszt´ó Iroda), Játszópark
Sipos F. Tamás (14.30 órától),
A Rétsági TRX-esek bemutatója a néz´ók bevonásával - az aktív részvev´óknek ajándék!, Váci Ifjúsági Fúvószenekar (kb. 16 órától) Kerepl´ó Gyermek Néptánc Együttes, Legéndi Népdalkör, ´Ószirózsa Tánccsoport, Latin
versenytánc és salsation bemutató (kb.
18 órától) Márió - a harmonikás (19.00
órától)
Május 4. péntek, 15.00-18.00 óráig
a m´úvel´ódési központ kistermében
Anyák-napi kézm´úveskedés
Május 5. szombat, 8.30-11.30 óráig
a m´úvel´ódési központ aulájában
Bababörze
Kin´ótt, megunt, feleslegessé vált baba
és gyermekholmik, cip´ók, játékok, babafelszerelések börzéje.
Információ: 30/461-9559
Május 8. kedd, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Lakossági fórum
Tájékoztató az önkormányzat 2017.
évi költségvetésének végrehajtásáról,
a 2018. évi feladatokról
Május 12. szombat, 19.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
The BlackBirds:
Mágikus Beatles Parádé
“A budapesti Centrál színházban és a
Katona József színházban is telt házzal
bemutatott m´úsor átöleli a BEATLES
együttes teljes pályafutását az 1962-es
els´ó kislemezt´ól (Love Me Do) az
1970-es utolsó nagylemezig (Let It
Be). A zenekar 4 f´ó korszakát nem csak
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a dalokon keresztül kísérhetjük végig,
de a 4 átöltözéssel az adott korszakhoz
tartozó fellép´óruhák is megidézik a
Beatlest.
A The BlackBirds zenekar korh´ú ruhákban, korh´ú hangszerekkel adja el´ó
a jól ismert dalokat és felidézi a BEATLES együttes fontosabb korszakait!
A Bors ´órmester nagylemezt´ól kezdve
pedig + 1 zenész is a színpadra lép, a
még teljesebb és hitelesebb megszólalás érdekében. A közönség egy közel
100 perces id´óutazásban vehet részt egy valódi slágerparádén keresztül többek között olyan dalokkal, mint az
All My Loving, A Hard Day’s Night,
Yesterday, Yellow Submarine, Hey Jude vagy a Come Together.
Az el´óadást egy erre az alkalomhoz
készített egyedi és exkluzív háttérvetítés is színesíti!"
Belép´ójegyek 1.000 Ft-os áron kaphatók a m´úvel´ódési központ irodájában!
Május 16. szerda
a m´úvel´ódési központ galériájában
Gyereknap alkalmából
Gyermekrajz kiállítás
a pályázatra érkezett alkotásokból
Május 26. szombat
a m´úvel´ódési központban
X. Katonai találkozó
Május 27. vasárnap
a m´úvel´ódési központban, a Nagyparkolóban és a Korányi úti játszótéren
GYERMEKNAP
14.30 órától - “Él´ó Dínó Show”
16.00 - Rózsás Viki
17.00 - Kutyás bemutató
19.00 - Varga Feri és Balássy Betti
Játékok, légvár, Ügyességi és szórakoztató programok, sok meglepetéssel
Aszfaltrajz-verseny, Lovaglás, Arcfestés, Csillámtetkó, Kézm´úveskedés...

Nyitvatartás
Könyvtár:
Hétf´ó:
11.00-16.00
Kedd-péntek
9.00-18.00
Szombat:
13.00-17.00
M´úvel´ódési Központ:
Hétf´ó-csütörtök:
8.00-20.00
Péntek:
8.00-21.00
Szombat:
17.00-21.00
Rendezvények függvényében ett´ól eltér´ó id´ópont lehetséges.

El´ózetes
Június 1. péntek
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Rétsági Napközi Otthonos ÓvodaKatica csoportjának
évzáró ünnepsége
Június 2. szombat
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Rétsági Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Szlovák Nemzetiségi Napja
Június 4. hétf´ó
a Templomkertben
Városi megemlékezés
a Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából
Június 9. szombat
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Kerepl´ó Gyermek Néptánc Együttes
Évzáró rendezvénye

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´úvel´ódési központban
Hétf´ó:
Suli jóga 16.15-17.00-ig Vezeti: Évinger
Boglárka
Kedd:
Kerepl´ó Gyermek Néptánc Együttes
15.30-18.30 Vezeti: Simon Katalin
Gyermek balett 16.45-17.45ig Vezeti: Jalits Eszter
Csillagvirág Néptánc Együttes 18.3019.30-ig Vezeti: Simon Katalin
Szerda:
Alakformáló n´ói torna 18.30-19.30-ig Vezeti: Béke Viktória
Csütörtök:
´Ószirózsa Tánccsoport 14.00-15.00 Vezeti: Putyer Gyuláné
Ovis jóga 16.15-17.00-ig Vezeti: Évinger
Boglárka
T´úzzománc szakkör 17.00-19.00 Vezeti:
F. Nógrády Ildikó
Péntek:
Kerepl´ó Ifjúsági Néptánc Együttes 17.0018.00 Vezeti: Simon Katalin
Zúgófa Néptánc Egyesület 19.00-20:30
Vezeti: Simon Katalin

Fénymásolási lehet´óség
A Városi M´úvel´ódési
Központban, a Könyvtárban
A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig
kicsinyítéssel, nagyítással.
A/4 oldal 30 Ft. A/3 oldal 60 Ft.
Igény esetén A/4 méretig
szinesben is, oldalanként 300 Ft.

HANGADÓ

2018. MÁJUS

Rigócs´ór

rtv.retsag.net

Április 24-én gyerekzsivajjal telt meg
a m´úvel´ódési központ aulája - színházi
el´óadásra gyülekeztek ovisok és iskolások.
A Nektár Színház mutatta be a Rigócs´ór király cím´ú el´óadást. A gyerekek és
a feln´óttek tetszését egyarát elnyerte a szí-

nes kosztümös, kivetített háttérrel és sok
betétdallal f´úszerezett darab.
Sok nevetés, tapsolás után, az erkölcsi
tanúságokat lesz´úrve, jó hangulatban, pozitív élményekkel telve távozott az ifjú
közönség.
ÁG

Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktuális információkkal.
2018. MÁJUSI m´úsor
Május 8. kedd
17:55 Él´ó közvetítés Rétság Város
Lakossági fórumáról
Május 25. péntek
15:55 Él´ó közvetítés Rétság Város
képvisel´ó-testületi ülésér´ól
Május 29. kedd 18:00
Híradó - riportok, tudósítások
21:00 Híradó ismétlés
Ismétlések: máj. 30 - jún. 1. 18:00 és
21:00 órától. Jún. 2 - 3. 10:00 órától
Nézze a Rétsági Televízió adását az
RKSZ Digitális sávjában. Vételi paraméterek: Frekvencia: 212,5 Mhz, Symbol
rate: 5175 SR, Moduláció: 256 QAM

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!

Tisztségvisel´ók fogadó órái
2018. MÁJUS
Heged´ús Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´ójén 13.00-17.00
óráig. Májusban 14-én.
Mez´ófi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00
óráig. Májusban 30-án.
Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´ó: Minden
hétf´ón 14.00-17.00 óráig. Májusban
7., 14., 28.

Tavaszváró fantázia - kiállítás
A m´úvel´ódési központ galériájában nyílt
csoportos kiállítás. Több alkotó, különféle
technikával el´óállított m´úve került közönség elé. Valóban egy az ébred´ó természet tavaszi fantáziájának szinte minden
szinét sikerült felvonultatni.
Korábban szokás volt az intézmény
Gobelin körének, illetve T´úzzománc és
kézm´úves körének kiállítását megrendezni évente visszatér´ó módon. Kés´óbb másokkal közösen jelentek meg ezek a munkák. Jelenleg ezek a csoportok felkészülés
állapotában vannak, hogy legyen elég új
anyag egy következ´ó bemutatkozásra.
Vannak azonban alkotók, akik önnállóan
dolgoznak, nem szervez´ódnek közösséggé. Persze a kellemesen eltöltött heti egy
két órán túl amúgy sem lehetne elképzelni
a csoport együttes kreatív munkálkodását,
hiszen olyan eltér´ó módszerekkel készültek képz´óm´úvészeti, iparm´úvészeti tárgyak amelyek inkább kívánnak egyéni

id´ótervezés´ú, egyéni munkafolyamatot.
Nos ilyen alkotók közös tárlatának megnyitójára került sor az intézmény galériájában. Akik bemutatkoztak: Dósa Éva, Fábiánné Székely Szilvia, Gyatyel Erika,
Halász Enik´ó, K´óvári Anna, T´ózsér Valéria, Vincze Jánosné.
A megjelenteket az intézmény munkatársa, Kelemen Ágnes köszöntött. Majnik
László gitárjátéka tette meghittebbé az alkalmat. Varga Nándorné kiállítsámegnyitója után ismét énekkel kísért gitármuzsika zárta az ünnepi pillanatokat. Majd a
szokások szerint a látogatók kisebb csoportokban gratuláltak az kiállítóknak, kérdések és válaszok hangzottak el.
A szomszédos teremben a szokásos
pogácsás, üdít´ós kötetlen beszélgetésre alkalmas vendéglátás mellett az egyik sarokban ténylegesen kipórbálható tárgyalkotás indult, a technikát ismer´ó m´úvész
segítségével.

Hirdessen a Hangadóban!
Lakossági apróhirdetések közzététele 100
bet´úig 300 Ft. Ugyanebben a díjban szerepel, hogy a Hangadó digitális változata
megjelenik a városi honlapokon is.
További hirdetési lehet´óséget kínálunk
a Rétsági Televízió napi 24 órás képújság
felületén is.
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Tájékoztató a lomtalanításról
Tisztelt Ügyfelünk!
A Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. legfontosabb célja, hogy ne kerüljön veszélybe a
lakossági vegyes és szelektív hulladék begy´újtése és ezzel elkerüljük a közegészségügyi és környezetvédelmi veszélyhelyzet kialakulását. Ennek érdekében kénytelenek voltunk meghozni azt
a döntést, hogy a lomtalanításokat ideiglenes jelleggel, átmeneti id´óre szüneteltetjük ellátási területünkön.
Lomtalanítás településenként minden
évben egy alkalommal történik, a vegyes
hulladékok begy´újtése viszont évente 52
alkalommal, rendszeresen zajlik.
Hulladékbegy´újt´ó szolgáltatásunkat hétr´ól-hétre 114 településen, több, mint 400
gy´újtési körzetben bonyolítjuk, 43 db gy´újt´óautó segítségével. A járm´úvek leromlott
m´úszaki állapotban vannak, amortizálódtak,
átlag életkoruk 11 év. A nyári (április 1.-t´ól

november 30.-ig terjed´ó) id´ószakban 14-16
üzemórát dolgoznak naponta 2 m´úszakban.
Egy ekkora terhelés nagymértékben gyorsítja
az elhasználódás folyamatát. A járm´úvek
nagy része éppen csak alkalmas a napi rendszeresség´ú igénybevételre.
2017-ben a sz´úkös anyagi lehet´óségek
ellenére is 8 gépjárm´ú felújítását el tudtuk
végezni. Jelenleg másik nyolc autónk
részleges felújításra vár. Ezek a gépjárm´úvek ebben az id´ószakban csökkentett kapacitással tudnak gy´újteni. A korlátozottan használható járm´úvek végleges meghibásodása esetén a teljes ellátási területen veszélybe kerülne a vegyes hulladékgy´újtés, hiszen nem állna rendelkezésünkre elegend´ó szállító járm´ú.
A lomtalanítási alkalmak ideiglenes
elhalasztásával adódik lehet´óségünk a járm´úvek javítására, a gy´újtési nap csúszása
esetén, ami m´úszaki problémák miatt egy-

Szelektív hulladékgy´újtés
Szelektív hulladékgy´újt´ó szigetekre csak
üvegpalackok elhelyezése lehetséges!
Szelektív hulladékgy´újtésre a jöv´óben
háztól elszállítással kerül sor. A tiszta állapotú papír, m´úanyag és fém italos dobozok
az erre a célra rendszeresített, díjmentes zsákokban helyezhet´ók el kéthetente a hulladékgy´újt´ó edények (kukák) helyein. Zsákot
a Zöld Híd szakemberei osztanak ki, kihelyezett telt zsákok helyett újat hagynak a
helyszínen, illetve díjmentesen beszerezhet´ó Rétságon a Paletta Trade (Sipos bolt) üz-

letben. Az elszállításra kéthetente kerül sor,
az alábbi id´ópontokban és azt követ´óen:
2018 május 9., 23. csütörtök
2018 június 6., 20. csütörtök
Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a továbbiakban a szelektív hulladékgy´újt´ó szigeteken - üvegen kívül - semmilyen más
hulladék nem helyezhet´ó el.
A közrend és a tisztaság meg´órzése
érdekében ezen helyszíneket a térfigyel´ó kamerák rögzített felvételekkel is ellen´órizhet´óvé teszik!

Zöld hulladék elszállítás
Május hónaptól
A Zöld Híd Régió Kft-t´ól kapott információk alapján ezúton tájékoztatjuk a rétsági
lakosokat a zöldhulladék gy´újtéssel kapcsolatban az alábbi fontos adatokról.
Tisztelt Rétsági Lakosok!
Az ingatlan tulajdonosok biológiailag lebomló anyagból készült zöldhulladék gy´újt´ó
zsákokban gy´újthetik a kisebb mennyiség´ú
komposztálható zöldhulladékokat. A zöldhulladékok közé különösen a f´úfélék, falevelek,
fás és lágyszárú kerti növények és azok részei, gallyak, ágak maximum 60 mm vastagságig sorolhatóak. A zsákokat 40 Ft + Áfa
áron vásárolhatják meg az alábbi helyszínen:

2651 Rétság, Rákóczi út 29. Paletta
Trade Kft. (Sipos bolt)
Egy szállítási nap alkalmával maximum 10 db zöldhulladékot tartalmazó
zsák helyezhet´ó ki ingatlanonként! Társaságunk kizárólag az ebben a zsákban kihelyezett zöldhulladékot szállítja el. 2018.
évi zöldhulladék gy´újtési rend tervezett
id´ópontjai április 5-t´ól minden páros héten csütörtökön. Tehát:
2018. május 3. csütörtök
2018. május 17. csütörtök
2018. május 31. csütörtö
2018. június 14. csütörtök
2018. június 28. csütörtök

re gyakoribb, pedig a szombati napon történ´ó pótlólagos hulladék begy´újtésre. Kizárólag így tudjuk a vegyes hulladékgy´újtést stabilan fenntartani!
Jelenleg egy Európai Uniós pályázat jóvoltából 2018. végéig 9 darab új begy´újt´ó
járm´ú állhat munkába. A járm´úvek legyártásának folyamata 6-8 hónap, amit nem tudunk felgyorsítani. Azon dolgozunk, hogy a
kényszer´úen bevezetett korlátozó intézkedések átmeneti jelleg´úek legyenek.
Az okozott kellemetlenségekért elnézést
kérünk! Kérjük és köszönjük megértésüket!
Zöld Híd B.I.G.G. Nkft.

Felhívás
A beköszöntött tavaszi id´ójárás okán is
várható kerti munkákkal összefüggésben
felhívjuk a tisztelt Ingatlantulajdonosok
(használók) figyelmét a 19/2013. (XI.26.)
rendelet a közösségi együttélés alapvet´ó
szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeir´ól
szóló helyi rendeletben, a kerti hulladékok
égetésével kapcsolatos el´óírások betartására.
A jogszabály szerint kerti hulladék,
nyesedék (nem ünnepi) hétf´ói napokon
égethet´ó 6.00 órától, 20.00 óráig. Fontos
betartani az égetéssel kapcsolatos egyéb
szabályokat is, valamint figyelemmel lenni a széljárásra és arra, hogy a környez´ó
ingatlanok tulajdonosainak ne okozzanak
indokolatlan kellemetlenséget. Itt kiemelten meg kell er´ósíteni, hogy égetni kizárólag kerti hulladékot, nyesedéket, száraz
avart szabad. Nem égethet´ók egyéb anyagok, háztartási hulladék, gumi, m´úanyagok, festékek, veszélyes anyagok.
A rendelet külön szabályozza az éget´óberendezésekben nem égethet´ó anyagokat is. A teljes jogszabály megtalálható a
www.retsag.hu honlapon, az Önkormányzat fejezetben, a rendeletek pont alatt.
A rendeletet megszeg´ókkel szemben
helyszínbírság, vagy 150 ezer forintig terjed´ó közigazgatási bírság is kiszabható.

Telek eladó!
Rétságon, Kölcsey utcában 1700 m2-es,
félig közm´úvesített telek eladó. Áram
és csatorna van, víz és gáz megoldható.
Irányár: 2 millió forint
Érdekl´ódni: 0620/5662495

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 igazgatóhelyettes.
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.
Felel´ós vezet´ó: Pál György. Lapterv és tipográfia Girasek Károly munkája. ISSN 1216–2914.
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