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Majális
Május els´ó napja Rétságon már hagyományosan a Hunyadi-ligetben rendezett népünnepélyt jelent.
Reggel 9-10 óra körül már a f´óz´óversenyre
készül´ók pucolták a krumplit, készítették el´ó a
finom étkeket. A város közös “konyhájában”
pedig már 4 bogrács alatt is ropogott a t´úz.
Pakoltak a vásárosok, érkeztek a további atrakciókat felvonultatók.
Évek óta vendége ennek a programnak (is)
az Egészségfejlesztési Iroda sátra, ahol állapotfelmérés, és tanácsadás zajlott. Igen sok érdekl´ód´ó vett részt ezennel is a hasznos, de díjmentes lehet´óségen.
Nem sokkal 11 óra után kezd´ódött a Májusfa díszítése, majd felállítása. Közben gyülekezett az érdekl´ód´ó közönség, szétnézhettek a vásárosoknál, a gyermekek részére pedig játéklehet´óségek, óriás csúszda, arcfestés, bohóc, meg

sok más állt rendelkezésre.
Aztán ahogy elkészült a közös gulyás - Jávorka János és Havas Jen´ó legf´óbb közrem´úködésével - az asztalok körüli hely is benépesült. A f´óz´óverseny els´ó díját ebben az évben a
Zúgófa Együttes étke érdemelte ki.
Indult a színpadi programsorozat. Színpadi
program pedig volt b´óven, és megszakítás nélkül követték egymást a produkciók. Ezt talán
nem részleteznénk, hiszen a Majális plakátján
megtalálható. Pontosan úgy valósult meg minden, ahogy a tervekben szerepelt. Talán úgy
lehetne összefoglalni, hogy gazdag, többféle
rétegnek szóló, különféle stílust felvonultató
igazi színpadi parádét állított össze a m´úvel´ódési központ csapata, amiért - a többi közrem´úköd´óvel együtt - köszönet illeti ´óket.
A május elsejei népünnepélyr´ól több kép
található a www.retsag.hu honlapon.
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HANGADÓ

Városházi tudósítások
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete május 25-én tartotta munkatervben tervezett ülését, ahol a véglegesen megszavazott napirendi sor szerint 25 témát tárgyaltak, és egyebekben
is hangzottak el fontos, közérdek´ú bejelentések, intézkedés kérések. Az el´óterjesztések jelent´ós részénél egyhangú elfogadás történt. Ahol ezt külön nem jelezzük, ott 7 igen szavazattal született meg a
PVB által javasolt határozati szöveg.
Els´óként a 2017. évi költségvetés módosítására került sor, majd ennek adataival véglegesített zárszámadás
elfogadása volt a testület feladata. A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke, Dr. Szájbely Ern´ó a bizottsági vitában
elhangzottakat a következ´óképpen foglalta össze: a 2017. évi
költségvetés módosítása három
tételt érint, kizárólag technikai módosításokról van szó, melyek a költségvetés f´óösszegét nem érintik.
A zárszámadás tartalmát az államháztartási törvény határozza meg. A 2017es költségvetés teljesítéséb´ól, azaz a
tavalyi év zárszámadásából néhány
tételt emelt ki. A bevételeknél vannak
központi költségvetésb´ól származó
bevételek. Itt kiemelend´ó, hogy a Polgármesteri Hivatal fenntartásához 73,5
millió állami támogatás járna, de az
adóer´óképesség számítása miatt csak
3,5 millió támogatást kaptunk. Tehát
70 millió forintos mínusszal kellett
számolnunk a hivatal tekintetében.
Ugyanígy nem kaptunk semmilyen támogatást a zöldterületek kezelésére, a
közutak fenntartására, közvilágításra,
köztemet´ó fenntartásra, egyéb önkormányzati feladatokra. Ez gyakorlatilag
azt jelenti, hogy ami normatív alapon
a központi költségvetésb´ól járna, abból több, mint 94 millió forintot vont
el az állam. Ennyivel kevesebb támogatást kaptunk az adóer´óképesség számítása
miatt.
Összességében
105.385.461 Ft állami támogatás érkezett 2017-ben. A központi bevételek
mellett vannak az önkormányzatnak
m´úködési bevételei, ezek között túlnyomó részt a bérleti díjak és étkezési
díjak szerepeltek. Vannak úgynevezett
átvett pénzeszközök, itt a teljesítés valamivel elmaradt a tervezett´ól, els´ósorban a közmunka programra fordítható összegeknél, a dolgozók létszámának csökkenése miatt. Vannak a helyi
adóbevételek, az eredetileg tervezett
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306 millió helyett 369,5 millió forint
bevétel realizálódott. Mint azt a negyedévente el´óterjesztett tájékoztatókból lehet látni, a hátralékok beszedése érdekében folyamatosan születnek intézkedések. Vannak az úgynevezett átengedett adók, ezek is a bevétel részét képezik. Itt a gépjárm´úadó
bevételnek a 40%-a marad az önkormányzatnál. Ennek a teljesítése 7,73
millió forint volt tavaly. Vannak fejlesztési célú bevételek, ezek a korábban nyújtott lakásvásárlási támogatások visszafizetései. Sajnos
elég sok támogatott nem tesz
eleget a fizetési kötelezettségének. Ezen a rovaton csak
200.000 Ft volt a bevétel.
Összességében a településüzemeltetési feladatokra 379
millió forintot költött a város.
Amit lényeges megemlíteni: az önkormányzati feladatok összességében - a
kiemelt el´óirányzatok tekintetében egyetlen esetben sem történt el´óirányzat túllépés. Pénzmaradványunk a következ´óképpen alakult: van egy
483.185.000 Ft-os, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány, és van,
ami kötelezettségvállalással nem terhelt, ún. szabad rendelkezés´ú pénzmaradvány,
melynek
összege
179.056.000 Ft. A nettó vagyonunk
2017. évben növekedett és az állomány az év utolsó napján 3,57 milliárd
forint volt. Hitelfelvétel 2017. évben
sem volt. A Polgármesteri Hivatalnál a
kiadások 83 millió, a Napközi Otthonos Óvodánál 57,3 millió forint volt.
Az óvodánál a nyilvántartások egyeztetése kapcsán keletkeznek visszafizetési kötelezettségek, ezek együttesen
több mint 5 millió forintot tesznek ki,
és az idei költségvetésünket terhelik. A
Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtárnál 63,6 millió forint volt az
éves záróösszeg. Kiadás túllépés itt
sem történt. A pénzügyi fegyelem mint azt az el´óterjesztés is rögzíti - sokat
javult. Nem volt szükség utólagos el´óirányzat korrekciókra. A Család és
Gyermekjóléti Központ kiadása 13,9
millió forint volt. Amit még meg kell
említeni, hogy bels´ó ellen´órünk a testület által elfogadott terv alapján valamennyi ellen´órzést elvégezte, és különösebb intézkedésre okot adó hiányosságot nem tárt fel. Összességében elmondható, hogy 2017. évben kiegyensúlyozott és takarékos gazdálkodást

folytattunk. A költségvetés bevételi f´óösszege a 2017. évben 1.624.747.000
Ft volt. A kiadási f´óösszeg
962.506.000 forint. A számlamaradványunk 662.241.000 forint. Ebb´ól kötelezettségvállalással terhelt 483 millió
forint. (Ebben szerepel a Zöld város
pályázatra el´óre átutalt támogatás is.)
A szabad rendelkezés´ú pénzmaradvány - az el´óbbiekben említettek szerint - 179 millió forint.
A bizottsági vitában elhangzott, hogy
a beszámoló elkészítése nagyon nagy
anyag, de a kiadott formában jól áttekinthet´ó. Ez egész évben jellemz´ó volt
a költségvetési el´óterjesztéseknél.
Összegezve az volt a vélemény, hogy
eredményes évet zártunk, ami a tudatos, takarékos és fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhet´ó. Elhangzott egy
köszönet a pénzügyi csoport munkájának elismeréseként. A kiadott anyagba
bekerült még egy 14. számú melléklet,
amely a több éves kihatással járó döntéseket tartalmazza. A bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlotta a 2017.
évi zárszámadásról szóló rendeletet.
Az el´óz´ó évi költségvetés technikai
módosítását 4 igen, 2 tartózkodó szavazattal fogadta el a testület. A zárszámadásról készült rendelet-tervezetet 4
képvisel´ó fogadta el igen szavazatával, 2 f´ó tartózkodása mellett. (Ekkor még egy képvisel´ó hiányzott, aki
a második napirend tárgyalásától csatlakozott a munkához.)
Második napirendi pontként egy
2013-ban elfogadott helyi rendelet
módosítása szerepelt, amely az államháztartáson kívüli források átvételér´ól
és átadásáról szólt. A módosításra
részben jogszabályok változása miatt,
részben korábbi testületi döntés átvezetése miatt volt szükség, amit a testület elfogadott.
A helyi közm´úvel´ódési feladatok ellátásáról alkotott rendeletet a képvisel´ótestület. E tárgyban volt egy érvényes
2000. évi helyi rendelet, de jogszabályi és egyéb változások miatt ennek
módosítása vált szükségessé. A testület egy b´óvebb, több részletet tartalmazó új rendeletet fogadott el.
A Kistérségi Járóbeteg Szakellátó
munkájáról és mérlegbeszámolójáról
szólt a következ´ó el´óterjesztés. A képvisel´ó-testület a Kft. taggy´úlésér´ól szóló
tájékoztatót, a szakmai beszámolót
és a mérlegbeszámolót elfogadta. A
PVB elnöke a bizottsági összefoglalóban kiemelte, hogy május 10-én tartotta a Kft. a taggy´úlését, itt kerültek
elfogadásra fontos dokumentumok.

HANGADÓ
A Kft. felé két elvárás fogalmazódott
meg. Az egyik, hogy továbbra is a biztonságos m´úködést kell szem el´ótt tartani, a másik az eredményes gazdálkodás folytatása. Elhangzott továbbá,
hogy az a TIOP pályázat, aminek a
keretében ez az intézmény létrejött,
ellen´órzésre és lezárásra került. gy a
pályázatból adódóan további kötelezettsége sem az intézménynek, sem a
Kft-nek nincs. Az intézmény éves kihasználtsága 115% volt, meglehet´ósen
sokan keresték fel a különböz´ó szakrendeléseket. Végre 7 év után a vállalkozó szakorvosok óradíját sikerült
15%-al emelni. Meghatározó tevékenységet végzett az Egészségfejlesztési Iroda is. Több településen
szerveztek rendezvényeket, állapotfelméréseket, és m´úködtetnek betegklubokat, illetve az egészséget szolgáló
sportfoglalkozásokat
biztosítanak.
Változatos és színvonalas tevékenységet végzett az EFI.
2017-ben saját megtakarításból több
eszközt szerzett be az intézmény, folyamatosan pótolta az elhasználódott
orvosi m´úszereket. Következ´ó évi feladat az informatikai rendszer fejlesztése. Az önkormányzattól, mint tulajdonostól, m´úködési célú támogatást
nem vett igénybe a Kft. Lejárt tartozása nem volt, és a jelentési kötelezettségeknek határid´óben eleget tettek. A
Felügyel´ó Bizottság megállapította,
hogy a gazdálkodás takarékos volt, de
a szükséges igényekhez mindig biztosította a feltételeket. A m´úködés pénzügyi eredményessége a tavalyi évben
kimagasló volt. A független könyvvizsgálói jelentés ugyanezeket az adatokat támasztotta alá. A szakmai beszámolóban elhangzott, hogy az intézményben dolgozóknál fluktuáció
nincs, a szakmai követelményeket a
munkatársak teljesítették. A 2018-as
pénzügyi terv kell´óen alapos, és biztosítja a m´úködési feltételeket. Bizottsági ülésen hozzászólásban elhangzott,
hogy több hasonló, köztük a rétságival
egyid´óben létesült intézmény vagy
megsz´únt, vagy a cs´ód szélén áll, szinte példátlan az az eredményes gazdasági m´úködés, amit a rétsági intézmény megvalósít. A testületi ülésen
Mez´ófi Zoltán alpolgármester is kiemelte, szinte példa nélküli, hogy a
mostani finanszírozási feltételek mellett egy intézmény ilyen pozitív
gazdasági eredményt tudott elérni.
Általában az a jellemz´ó, hogy hitelekkel és nehézségekkel küzdenek, önkormányzati támogatásokkal tudnak
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csak fennmaradni. Ez a rendel´óintézet
olyan komfortérzet növekedést hozott
a településen, ami a helybeli szakorvosi ellátás mellett azt is jelenti, hogy
jelent´ósen lecsökkentek a várakozási
id´ók, más városokhoz, intézményekhez viszonyítva. Dr. Katona Ern´ó kiemelte, hogy a két háziorvosi és a
gyermekorvosi körzet is az épületen
belül m´úködik, és a kölcsönös együttm´úködés nagyban segíti a háziorvosi
feladatok ellátását.
Az önkormányzati ingatlanok bérleti
díját minden évben felül kell vizsgálni. A képvisel´ó-testület úgy döntött,
hogy a díjemelés nem indokolt, így
azok az el´óz´ó évi mértéken maradtak.
A közlekedésfejlesztési pályázat támogatási szerz´ódését is áttekintette a
testület, és megbízta a polgármestert a
dokumentum aláírásával. A teljes
megnyert összeg 109 millió forint.
Megnyitásra került a kincstári számla
is a lebonyolításhoz. (Ez a pályázat az
autóbusz megállók létesítését célozza
meg a város északi részén, illetve kapcsolódó fejlesztéseket és egyéb közlekedésfejlesztési feladatokat tartalmaz.)
A 2018. évi városkarbantartási tervr´ól
áprilisi ülésén döntött a képvisel´ó-testület. (Részletesen közzétette a Hangadó májusi száma.) Ebben több feladat
tervez´ói el´ókészítést igényel. Ezzel
kapcsolatban a Kovaterv Kft ajánlatát
elfogadta a testület, 1,4 millió forint
(+ÁFA) értékben. Megbízta a polgármestert a szerz´ódés aláírásával.
Szarka Péter - nézsai lakos - kért lehet´óséget, hogy 19 órás könyvtári szakmai gyakorlatát a M´úvel´ódési Központ
és Könyvtárban teljesíthesse. A testület a hozzájárulást megadta, és felhatalmazta Varga Nándorné intézményvezet´ót a megállapodás aláírására.
Az intézményeknek rendelkeznie kell
foglalkozás-egészségügyi szerz´ódéssel, erre képesítéssel rendelkez´ó orvossal, vagy szervezettel. A m´úvel´ódési központ vonatkozásában a benyújtott szerz´ódést 6 igen szavazattal,
egy tartózkodás mellett elfogadta a
testület.
A DMRV-vel meg kell újítani bizonyos közszolgáltatási szerz´ódéseket. A
bizottsági ülésen pontosításra került a
szerz´ódéssel érintett fogyasztási helyek listája, így a szerz´ódéseket a testület elfogadta.
Irattár rendezésével kapcsolatban több
alkalommal tárgyalt a testület. Kiválasztásra került Hernádi László vállalkozó, aki a megbízásra a legkedvez´óbb ajánlatot adta. Ezen az ülésen a

véglegesített szerz´ódési szöveg került
benyújtásra, melyet a testület elfogadott 425.000 Ft értékben.
A közlekedésfejlesztési pályázathoz
különféle el´ókészít´ó munkálatok elvégzése szükséges. Így megvalósíthatósági tervet kell készíteni, el kell készíteni a kiviteli terveket, a munkák
elvégzésére közbeszerzési eljárást kell
lefolytatni, illetve m´úszaki ellen´órzésre kell majd szerz´ódést kötni. Ezen
feladatok elvégzéséhez a testület a határozatban feladatonként megnevezett
3-3 vállalkozástól kér ajánlatot. A beérkezett pályázatok elbírálására a
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság kapott megbízást. (A bizottság jelentése alapján a képvisel´ó-testület
dönt a júniusi ülésén.)
Ismét lehet´óség van nyári diákmunkát
biztosítani azoknak a fiataloknak, akik
ebbe szeretnének bekapcsolódni. Rétságon 2 ütemben, július 1-t´ól augusztus 31-ig jelentkezhetnek rétsági lakcímmel rendelkez´ó diákok. Havonként 10-10 f´ó alkalmazására van lehet´óség. Az erre vonatkozó szerz´ódés
megkötésével a testület megbízta a
polgármestert. (A pályázat az 5. oldalon olvasható.)
Törvényi el´óírás szerint megalkotott, a
gazdálkodási jogkörökr´ól szóló szabályzatot terjesztett a jegyz´ó általános
helyettese a testület elé. A szabályzatot
a testület elfogadta.
A közérdek´ú adatok közzétételének tapasztalatairól készült beszámoló volt a
következ´ó téma. A bizottsági összefoglalóban elhangzott, hogy sokat javult a közzététel az el´óz´ó id´ószakokhoz képet. Különösen elmondható ez
a testületi tanácskozások anyagainak
elérhet´óségér´ól. Ugyanakkor a bizottság elnökének összefoglalójában elhangzott néhány tétel, amelyek pótlása
még szükséges az állampolgárok törvény szerint tájékoztatásához. A testület elfogadta a beszámolót.
Tárgyalta a testület a gyermekvédelmi
és gyámügyi feladatok 2017. évi ellátásáról készült beszámolót, amelyet a
bizottsági összefoglalóban elhangzottak után elfogadott. A PVB elnöke azt
emelte ki, hogy a jöv´óben konkrétabb
feladatellátásról szóló tájékoztatást
vár a testület.
A Rétsági Önkéntes T´úzoltó Egyesület
két anyaga szerepelt a napirendek között. Az egyik az el´óz´ó évi támogatási
célok módosítása, és ennek alapján
történ´ó elszámolás. A másik a 2018.
évi önkormányzati támogatás igénylése. A képvisel´ó-testület mindkét
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el´óterjesztésben szerepl´ó határozati javaslatot elfogadta. Ennek értelmében
az egyesület közérdek´ú feladatai ellátásához 2018-ban 1,3 millió forint önkormányzati támogatásban részesül.
Az erre vonatkozó megállapodás aláírásával megbízta a polgármestert.
A Mosolyért Közhasznú Egyesület
fordult kérelemmel az önkormányzathoz, hogy a Balassagyarmati Kórház
Gyermekosztálya részére sürg´ósségi
ellátás feltételeit javító beszerzéshez
nyújtson városunk támogatást. Az
egyesület a korábbi támogatási megállapodásokban vállaltakkal pontosan
elszámolt. A testület a kérelmet támogatta, és megállapodás alapján 30.000
Ft-ot biztosított.
Simon Katalin kérelmet nyújtott be,
hogy önkormányzati bérlakásának épületében lév´ó volt tüzel´ótárolót garázs
céljára bérbe vehesse. A testület biztosította a bérlés lehet´óségét a vonatkozó díjtáblázat szerinti díj ellenében.
A “Zöld város” pályázat megvalósításához el kell készíteni az akcióterületi
terveket. Ennek elkészítésére a határozatban megnevezett 3 cégt´ól kell ajánlatot kérni. Az ajánlatok felbontása, és
testületi ülésre beterjesztése a következ´ó PVB ülésen történik.
Ugyanehhez a pályázathoz szükséges
kommunikációs feladatokra már kért a
képvisel´ó-testület árajánlatot, melyre
6 cég megszólítása mellett 3 ajánlat
érkezett. A legkedvez´óbb és a legrészletesebb ajánlatot adó Ipolyvölgyi Televíziósok Egyesülete nyerte el a megbízást 585.000 Ft bruttó értékben. A
megállapodás megkötésére a szerz´ódés-tervezet beérkezése után kerül sor.
Jávorka János képvisel´ó nyújtott be
határozati javaslatot a játszótereken elvégzend´ó munkák költségeinek biztosítására, amely konkrét felmérésen alapszik. Az indítvány elfogadásra került.
A lejárt határidej´ú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a képvisel´ó-testület elfogadta. A bizottság elnökének összefoglalójában elhangzott,
hogy bizottsági tag kérte a korábban
folyamatban lév´óként megjelölt, de
még végre nem hajtott döntésekr´ól
szóló tájékoztatást is. Példaként került
említésre a 3 éve meghozott határozat
a KRESZ park melletti focipálya labdafogó hálójának elkészítésére, melynek felel´óse a polgármester volt. Több
hasonló felvetést is lehetne sorolni a
hozzászóló szerint. Az Egyebek napirendi pontban elhangzott közérdek´ú
intézkedés kérésekben is pontosabb
tájékoztatást vár.
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A két ülés közötti polgármesteri munkáról szóló beszámolóban Heged´ús
Ferenc szóban terjesztette el´ó, hogy az
adott id´ószakban nagyrészt szabadságon volt, egyébként intézte a pályázatokkal kapcsolatos feladatait. A bizottság elnökének összefoglalójában
elhangzott, hogy bizottsági tag ismételten kérte, hogy ezek az el´óterjesztések írásban kerüljenek benyújtásra.
Ezzel egyrészt az állampolgárok is
jobban tudnának tájékozódni az elvégzett polgármesteri munkáról, másrészt
visszakereshet´ók lennének ezek a tájékoztatók. A testület korábbi döntése
értelmében err´ól nem szavazott, szavazás nélkül tudomásul vette az elhangzottakat.
Egyebekben több téma, közérdek´ú intézkedés kérése is megfogalmazódott.
Pontosításra került a hulladékudvar
megnyitásával kapcsolatos hír. (Pontos infromációk az 5. oldalon)
Jávorka János megköszönte a Majális
rendezésében résztvev´ók munkáját, illetve a Gyermeknap eseményeire
meghívta a város lakóit. Kérdést tett
fel az el´óz´ó évben eldöntött pad-beszerzések helyzetér´ól.
Dr. Szájbely Ern´ó adott tájékoztatást a
Zöld város projekt megbeszélésér´ól,
továbbá a templomkertet érint´ó tervekr´ól és más érintett területekkel kapcsolatban.
Mez´ófi Zoltán alpolgármester egyrészt a lakossági fórumra visszautalva
megkérte a polgármestert, hogy a hozzászóló képvisel´ók el´óadásába ne
szóljon bele. Sajnos ez a lakossági fórumon is többször el´ófordult. A tanácskozásoknak adott rendje van, és a hozzászólókat végig kell hallgatni. Másrészt több korábbi megjegyzésre viszszautalva - mely szerint a képvisel´ótestület megakadályozta a városháza
felújítását - emlékeztetett, hogy nem
volt ilyen pályázat. A Kormányhivatal
vezetése részér´ól viszont volt egy
ajánlat, amely szerint - ha egységes a
testület álláspontja - cserére lett volna
lehet´óség a mostani Munkaügyi Köz-

pont épületével. Így ott, egy teljesen
felújított, h´ószigetelt falakkal, korszer´ú nyílászárókkal, f´útési rendszerrel és
klímával ellátott, kiépített riasztórendszerrel és szépen kialakított parkolóval rendelkez´ó, bútorozott épület lehetett volna a városháza, és a jelenlegi
épületet profiltisztítás során a Járási
Hivatal vette volna át. Ennek eredményeként megsz´úntek volna a közös
használatból adódódó gondok. (Villanyórák, f´útés, stb.) Ezt a lehet´óséget
a testület nem utasította vissza, s´ót
er´óteljesen támogatta. Sajnos a polgármester mereven elzárkózott az említett
ingatlanok cseréjét´ól. Felvetette továbbá az alpolgármester, hogy ugyancsak pontatlan hírek terjednek a Járási
Hivatal épületrészében lév´ó két magántulajdonú iroda megvásárlásával
kapcsolatban. Elhangzott, hogy olyan
el´óterjesztés nem is volt a testület
el´ótt, amelyik a magántulajdonú irodák esetleges megvásárlásának a lehet´óségével foglalkozott volna. Az irodákat érint´ó értékbecslés készült
ugyan, de el´óterjesztés ebben az ügyben nem lett a testület elé benyújtva.
A polgármester itt is meger´ósítette,
hogy a testület többségének szándéka
ellenére soha nem lesz hajlandó elcserélni a Polgármesteri Hivatal jelenlegi
helyét egy önálló és korszer´ú épületre.
Ezzel kapcsolatban mások is hozzászóltak. Dr. Szájbely Ern´ó felhívta a
figyelmet, hogy nem volt olyan pályázat, amelyen a városháza felújítására
440 milliót lehetett volna nyerni, holott ez az állítás többször, több helyen
is elhangzott. Ilyen pályázat nem volt,
és ilyen el´óterjesztés sem került a képvisel´ó-testület elé. Meger´ósítette azt
is, hogy az irodák esetleges megvásárlásáról sem lett a testület elé benyújtva
el´óterjesztés, így azt a testület nem is
tárgyalta. A témához több hozzászólás
is kapcsolódott, de az említett pályázatról, valamint a magántulajdonú irodák megvásárlásáról benyújtott el´óterjesztésr´ól a polgármester nem tudott
konkrét tájékoztatást adni.

Képvisel´ó-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete munkatervben tervezett következ´ó ülésére június 29. péntek 16.00
órakor kerül sor. (PVB. ülés id´ópontja:
június 26. kedd 16.00 óra. El´óterjesztések
benyújtásának határideje: június 18. hétf´ó
12.00 óra.) Tervezett napirend: 1) 2018.
évi költségvetés módosítása El´óterjeszt´ó:
Heged´ús Ferenc polgármester. 2) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda m´úkö-

désér´ól. El´óterjeszt´ó: Vinczéné Szunyogh
Judit óvodavezet´ó. 3) Beszámoló a testület lejárt határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekr´ól. El´óterjeszt´ó: Heged´ús
Ferenc polgármester. 4) Tájékoztató a két
testületi ülés közötti id´ószakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri
munkáról. El´óterjeszt´ó: Heged´ús Ferenc
polgármester ..
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Rendeletek, jegyz´ókönyvek

Nyári diákmunka

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 2018. májusi ülés videofelvétele megtekinthet´ó a
következ´ó Youtube címen:
https://youtu.be/gRpSSy9eBn0

Rétság Város Önkormányzatánál!

Tisztségvisel´ók fogadó órái
2018. JÚNIUS
Heged´ús Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´ójén 13.00-17.00
óráig. Júniusban 11-én.
Mez´ófi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00
óráig. Júniusban 27-án.
Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´ó: Minden
hétf´ón 14.00-17.00 óráig. Júniusban
4., 11., 18., 25.

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. A rendeletet
megszeg´ókkel szemben helyszínbírság,
vagy 150 ezer forintig terjed´ó közigazgatási bírság is kiszabható.

A munkavállalás el´ófeltétele:
— 16-25 év közötti nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszony,
— a NMKH Rétsági Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán történ´ó el´ózetes
regisztráció
Feladat: közterületeken való növényzetgondozás, karbantartásokban történ´ó segédkezés stb.
Munkavégzés dátuma: 2018.07.012018.07.30, 2018.08.01-2018.08.31
Munkavégzés ideje: napi 6 óra
Bruttó bér: 103.500 Ft/hó
A szerz´ódéskötéshez szükséges doku-

mentumok:
— járási hivatal foglalkoztatási osztályán
történ´ó el´ózetes regisztráció,
— személyi igazolvány,
— lakcímkártya,
— adókártya,
— TAJ kártya,
— bankszámlaszám,
— érvényes diákigazolvány vagy iskolalátogatási igazolás,
— legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
18 év alattiak esetében a munkaszerz´ódés
megkötéséhez szül´ói megjelenés is szükséges!

Tájékoztató rezsitámogatásról
A tesületi ülésen vet´ódött fel a rezsitámogatás kérdése, azon ingatlanok esetében, ahol nem gázzal f´útenek. Ezzel
kapcsolatban a polgármesteri hivatal
az alábbi infromációt adta ki:
Szóban az Országgy´úlési Képvisel´ókt´ól Polgármester Úr segítségével azt a tájékoztatást kaptuk, hogy mérjük fel az
igényl´ók számát, akik nem részesültek a
gázártámogatásban, majd ezt követ´óen
dönt a Kormány a kérelmek elbírálásáról.
A kérelem nyomtatványt az ügyfelek ügyfélfogadási id´óben kérhetnek,
illetve kitöltve adhatják le a Hivatalban.
(A nyomtatvány elérhet´ó lesz a www.retsag.hu honlapon.)
Tájékoztató
A Kormány a rendkívüli hideg id´ójárásra
tekintettel döntött arról a 1072/2018. (III.
9.) Korm. határozatban (Magyar Közlöny
34. száma, “A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében szükséges intézkedésekr´ól” címmel), hogy a lakosságot úgynevezett rendkívüli téli f´útési rezsicsökkentésben részesíti.
Ezen Kormányzati döntés eredményeként jelent meg a földgázt használókat
érint´óen a Magyar Közlöny 33. számában
Az egyetemes szolgáltatást igénybe vev´ó
lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésr´ól szóló
37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet, majd a
távh´ószolgáltatást igénybe vev´óket érint´óen A f´útési célú távh´ószolgáltatást igénybe vev´ó lakossági felhasználók részére
biztosított téli rezsicsökkentésr´ól szóló
39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet.
Azon lakossági fogyasztók esetében, akik
nem távh´óvel, és nem földgázzal f´útenek
— A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok

2017. évi szociális célú tüzel´óanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészít´ó
támogatás
nyújtásáról
szóló
1152/2018. (III. 27.) Korm. határozat,
— A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében szükséges további intézkedésekr´ól szóló 1205/2018. (IV. 5.) Korm.
határozat valamint
— A kiépített gázhálózattal nem rendelkez´ó települések esetében a téli rezsicsökkentés kiterjesztésér´ól szóló
1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat
rendelkezik.
A Kormányhatározatok alapján akik fával
és szénnel tüzeltek, azon háztartások részére azokon az 5000 lakosságszám alatti
településeken ahol szociális t´úzifa program volt, valamint azokon a településeken
(279 település Magyarországon), ahol
egyáltalán nincs a földgáz szolgáltatás kiépítve, ott a háztartások (mintegy 28.000
háztartás) téli rezsicsökkentésére ott a települési önkormányzatok központi támogatást kapnak ezen rezsicsökkentés finanszírozására.
Kérelem (minta)
A tájékoztatót figyelembe véve alulírott
....................... (születési hely: ..................,
születési id´ó: .................., anyja neve:
........................, személyigazolvány szám:
..............) 2651 Rétság, .............................
............ szám alatti lakos büntet´ójogi felel´ósségem tudatában kijelentem, hogy lakossági fogyasztóként nem távh´óvel, és nem
földgázzal f´útök, valamint ingatlanomba
nem került kiépítésre a gázszolgáltatás.
Ennek értelmében szeretném igényelni az
Önkormányzat közrem´úködésével a 12.000
forintos téli rezsicsökkentés összegét.
Rétság, 2018. ...............
Aláírás.....................
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Lakossági fórum
Az önkormányzat hagyomány szerint
minden évben megrendezi a lakossági
fórumot. Noha ilyen rendezvény tartása
nem kötelez´ó a képvisel´ó-testület éves
munkatervében szerepelteti, és meg is
rendezi.
Az elhangzott beszámoló és terv a
képvisel´ó-testület terve és tevékenységének mérlege, amit a polgármester ismertet. Tény, hogy a város pénzügyi helyzete
stabil, az intézmények jó színvonalon m´ú-

ködnek. Mindez köszönhet´ó a tudatos
költségvetés tervezésnek, a szigorú gazdálkodási elveknek.
Négy hozzászóló tulajdonképpen már
korábban jelzett, de el nem végzett feladatokat tett szóvá, illetve az ez évi tervekben
szerepl´ó javaslatokkal élt. Volt kérdés pályázatokról, a laktanyai szabálytalan szemétégetésr´ól, és volt lakossági javaslat a
temet´óvel, vízelvezetéssel, utak állapotával kapcsolatban.

Ismertetésre került a városkarbantartás ezévi terve, amely részletes és alapos.
(El´óz´ó Hangadó részletesen tartalmazta.)
Már csak az kell, hogy minden a döntésnek megfelel´óen el´ókészítésre és végrehajtásra kerüljön.
Az el´óadás és a kérdések után a képvisel´ó-testület tagjai is kifejtették álláspontjukat, pontosították az elhangzottakat.
A lakossági fórum videofelvétele a következ´ó
linken tekinthet´ó meg:
https://youtu.be/atttWrLcUqU

Beatles emlékkoncert
Igencsak nyárias tavaszban gyülekeztek a látogatók a m´úvel´ódési központnál. A 2017/18 színháztermi évad talán
utolsó feln´ótt rendezvényére került sor,
amely fel is tette a koronát a sorozatra.
Beatles emlékkoncertre szólt a meghívó. Hasonló kezdeményezések országszerte voltak, vannak. Az ember tehát
némi kétkedéssel ül be a zsöllyeszékekbe, vajon a lemezekr´ól, filmekr´ól felcsendül´ó dalok élménye megjelenik-e a
lelkekben. Nyugodtan azt mondhatjuk,
hogy valódi koncertélményben volt részünk.
Liverpoolban 4 fiatal történelmet csinált. Nem csak a zenében, az ifjúsági kultúrában, hanem igazi világot megrendít´ó
hatása volt mindannak, amit 3 gitárral és
egy dobbal - kés´óbb billenty´ús hangszerrel - létrehoztak. Az alakuló zenekarban
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cserél´ódtek a személyek, de mire 1963ban Londonban TV által közvetített koncerten bemutatkoztak, a máig ismert 4 f´ó
szólaltatta meg a hangszereket. Elindult
karrierjük, a világ számtalan pontján felléptek, lemezeladásaik máig nem látott
számokat értek el. A fiatalok olykor extatikus ´órjöngéssel hallgatták muzsikájukat.
Történetükb´ól számtalan helyen olvashatnak, szerte az internet oldalain.
A BlackBirds együttes mágikus Beatles parádét ígért, és meg is valósították a
rétsági színpadon. Nem utánozni akarják
az egykor volt legendás muzsikusokat, hanem tökéletesen visszaadva a zeneszámokat valóban hitelesen megszólaltatni a dalokat. Az ismert számok egymás után következtek, a közönség már az elején bekapcsolódott a koncerthangulatba, ami kés´óbb csak fokozódott. A színpad hátteré-

ben sorra jelentek meg a Beatles együttes
fotói. Ismert és kevésbé ismert képekkel
jól alátámasztva az el´óadottakat. A koncert két “felvonásában” nem csak a dalok
cserél´ódtek újabb és újabb slágerekre, hanem 4 - korh´ú hangulatot teremt´ó - jelmezben váltották egymást a csapat tagjai.
A fellép´ó együttes is több mint 10 éve
alakult, és koncertek sorozatával ápolják
a beatlegendát.
Igazán ritka könny´úzenei élmény volt.
Bár sokan érdekl´ódtek a rendezvény iránt,
voltak még üres helyek a néz´ótéren. Jobban szétnézve látható, hogy a középkorúak és id´ósebbek alkották a közönség többségét. Ez sajnálatos, mert meggy´óz´ódésem, a mai ifjúság számára is érték mindaz, ami 50 évvel ezel´ótt felforgatta a világot, gyakorlatilag a könny´úzene mai m´úfajainak alapját megteremtve.
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Katonai találkozó tizedszer
A Hunyadi János Nyugállományúak
Klubja évr´ól évre megrendezi azt a
programját, ahová a környék katonahagyományokat ápoló közösségeit is
meghívják. Idén már tizedik alkalommal.
A program tulajdonképpen a klub rendes májusi összejövetelének a b´óvített
változataként is tekinthet´ó, hiszen az aulában szokás szerint asztalokkal várták a
vendégeket. A m´úsorüsszeállításra ezennel a színházteremben került sor. Hangyási Jen´óné klubelnök köszöntötte a megjelenteket, majd az önkormányzat képviseletében Mez´ófi Zoltán alpolgármester
szólt. Jávorka János - mint az itteni laktanyában állomásozó alakulat egyik akkori
vezet´óje, a helyi hagyományok ápolója tartott el´óadást, felelevenítve az itteni katonaélet emlékeit.
A szókásos m´úsorösszeállításhoz,
melyben hagyományosan a helyi fellép´ók
szerepelnek, most is hívtak vendégeket.
Ezennel a helyi óvodások, Szájbely Zsolt,
és a Jobbágyi Katona énekkar színesítette
a m´úsort. No meg Kálmán Imre, aki tulajdonképpen helyi fellép´ónek számít. Nem
csak azért mert számtalanszor szórakoztatta operettrészletekkel a közönséget
ezen a színpadon, hanem mert pályafutá-

sát fiatal tisztként ebben a laktanyában
kezdte.
A délután díszvendégei ezennel Rejt´ó
Ildikó és Dr. Kamuti Jen´ó, a legendás
sportolók, olimpikonok voltak. Afféle külön blokként jelent meg a m´úsorfolyamban a velük készült él´ó riport, amelyet az
ismert tv-s személyiség Vizy András moderált. Sok érdekességet megtudtunk az
ország akkori életér´ól, a sport erejér´ól és
lehet´óségér´ól, és arról, milyen érzés volt
több éven keresztül a dobogó legmagasabb fokára állva képviselni Magyarországot, olimpián és más világversenyeken. Sok szempontból különleges és élménygazdag beszélgetés volt. Egy játék is
csatlakozott az eseményekhez. Egy kérdésre a közönség soraiból els´óként válaszolónak a “magyar sport nagykönyvét”
adták ajándékul, természetesen dedíkációkkal ellátva. Répássy Józsefné volt a szerencsés nyertes, akivel közös kép is készült. No meg az interjút követ´ó virág és
ajándékátadásról.
A színháztermi programrész után az
aula népesedett be. Az el´óadás szünetében
és a klubest további részében is m´úködött
a Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság megyei munkatársai közrem´úködésével az az “iroda”,

ahol a volt katonák, katonacsaládok fontos ügyeiket helyben intézhették.
Majd felszolgálták a vacsorát, a zenét
a jól ismert zenakar szolgáltatta, tartott a
tánc, a vidámság, a felszabadult közösségi
élet egészen a klubest végéig.
A képek összefoglalják a gazdag programsorozat részleteit.
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Gyermeknapi el´ókészületek

Kiállításmegnyitó
Kiállítás nyílt a m´úvel´ódési központban.
A rendezvény el´ótörténete, hogy az intézmény pályázatot hirdetett gyermekek számára. A beérkezett rajzokból válogatott a
zs´úri, ezek kerültek falra. Ezennel az aula
adott helyet a bemutatkozásnak.
Ez a megoldás közelebb hozza a néz´óhöz a m´úveket, hiszem minden belép´ó
azonnal végignézheti a képeket. Ez pedig
kifejezett szándék volt, hiszen az alkalom nem önmagában létez´ó csupán, hanem a Gyermeknap rendezvényéhez kapcsolódik.

séges csapadék olyannyira eláztatta a füves területeket, hogy oda valóban nem lett
volna célszsr´ú a kicsiket kivinni. Semmi
baj, hiszen az épületen belül is van ezer
ötlet vidámságot varázsolni. Igen - ahogy
az óvoda vezet´ójét´ól hallottam - egy elvarázsolt kastéllyá alakították a helyiségeket, ahol különféle meglepetések várták a
gyerekeket.

A csoportok most is forgószínpad-szer´úen mentek egyik helyszínr´ól a másikra,
és különféle feladatokat kellett megoldani
csoportosan. Játékosan de sportosan. Aki
teljesítette kapott egy pecsétet az útlevelébe.
Varga Nándorné mondott köszönt´ót,
és egy verset is idézett, amely a színes
ceruzákról és a világ sokszín´úségér´ól
szólt. Majd a helyezetteknek átadták az
okleveleket, és jutalmukat, illetve minden
résztvev´ónek egy emléklapot. Többféle
technikával több korosztálytól érkeztek
alkotások a tárlatra. Ezekb´ól kerültek
megszerkesztésre a falakon sorba rendezett képek.

Óvodai vidámság
Virágos hangulatban, és alkalomhoz ill´ó
bels´ó díszítéssel várta az óvoda a gyermekeket pénteken reggel. Az id´ójárás sajnos nem kedvezett a szokásos szabadtéri
programnak, a szabadban - KRESZ park,
ovival szembeni füves, iskola feletti játszótér - megtartandó játékoknak. Az es´ó
ugyan elállt vagy legalábbis ritka csepegéssé mérsékl´ódött, de az éjjel hullott b´ó-
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A legérdekesebb helyszín mégis az udvaron várta a csoportokat. Egy igazi t´úzoltó autó, igazi t´úzoltókkal, és igazi sziréna
hanggal. Aki akart felmászhatott a járm´úbe, szétnézhetett hogyan utaznak bevetésre a lánglovagok, vagy a földön felpróbálhatta a sisakot. Illetve szemügyre vehette
a t´úzoltó autót, olyan részletességgel,
ahogy máskor nem. Minden bizonnyal
egy egy ilyen élmény több fiatalt is elkötelez e romantikus, de nehéz munka iránt,
és a jöv´ó t´úzoltói majd közülük kerül ki.

Rétsági Árpád Egylet
Az “íjászok” ugyancsak a gyermeknap
el´ótt rendezik versenyüket, immár egy évtizede. Ez az ügyesség- és er´ópróba a járás
iskoláiból nevezett csapatok részvételével
zajlik, immár hagyományosan. Az id´ójárás itt sem volt túl kegyes. Reggel, kezdéskor még szemerkélt az es´ó. No de nem
anyámasszony katonáinak szólt a felhívás,
ezen ki sem akadtak, de azért a megnyitót
fedett helyen tartották, a l´ótér melletti
épület fedezékében. Fodor László a Rétsági Árpád Egylet elnöke ismertette a szabályokat, illetve Dudás György, a Járási
Hivatal vezet´óje - egyben a Védelmi Bizottság elnöke mondott köszönt´ót. Elhangzott többek között milyen fontos a
haza védelmére felkészíteni az ifjúságot.
Komolyan és játékosan is. Ezennel az
utóbbi valósult meg.
Majd indult a verseny. Több helyszinen különféle feladatokat kellett megoldani, a szellemi totótól, a csatacsillag dobáson át az íjjal célbalövésig. A helyszínek
egymástól távolabb estek, így a futás is
része volt a megmérettetésnek, hiszen a
csapatok az elért eredmény mellett az id´óvel is versenyeztek.
Dél körülre mindenki visszaért. Miközben a konyhában készült a finom pusztapörkölt Jávorka János közrem´úködésével, a résztvev´ók felsorakoztak. Immár a
l´ótér fedetlen területén. Átadásra kerültek
a díjak és az oklevelek. Majd jöhetett az
ebéd. No meg az esélylatolgatás, hogy jöv´óre min kellene javítani, hogy a gy´óztes
csapatot leel´ózzék. Mert egész biztos,
hogy jöv´óre is lesz akadályverseny a Rétsági Árpád Egylet szervezésében.

HANGADÓ
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Gyermeknap
Május és a június hónap kifejezetten alkalmas szabadtéri programok megtartására. Meg aztán kivánja is az ember,
hogy a téli hónapok után laza szabadid´óeltöltésre is legyen mód. Ennek jegyében szervez´ódik minden Majális, és
ugyanígy nagy nyáreleji szabadtéri
örömünnep a Gyermeknap is.
Eredetileg az ENSZ kezdeményezte
ilyen program szervezését szerte a világon. Magyarországon 1931-t´ól ünneplik
(akkor még gyermekhétnek hívták), 1950
óta már csak egy napig tart és május utolsó
vasárnapján tartják.
Rétság már igen régóta szervez nagyszabású programot gyermekeknek, szüleiknek és persze minden érdek´ód´ónek. A

m´úsor és a helyszín is változott az id´ók
folyamán, de 2-3 éve a Nagyparkoló tér és
környéke t´únt ideális területnek. Május
27-én délután benépesedett a tér. Különféle alkalmak várták már 14 órától azokat
akik kilátogattak a a városközponti eseményre. Volt itt aszfaltrajzverseny, ugrálóvár, különféle játékok, fegyverbemutató
de rend´órségi és t´úzoltó autó is kinyílt a
kíváncsiskodó gyermekszemek el´ótt. No
meg csillámdekoráció, arcfestés, bent az
intézményben pedig palacsinta és üdít´ó.
Az els´ó igen érdekesnek igérkez´ó kötött program valóban kivételes volt “él´ó
dínó bemutató” lepte meg a gyerekeket.
Amilyen nagy volt, annyira szelíd, meg
lehetett símogatni s´ót sétáltatni is. Volt lo-

vaglási lehet´óség a Korányi utcai házak
közötti játszótér mellett, illetve ment´ókutya bemutató.
Aztután elindultak a színpadi programok is. Egymást követték a plakátokon
meghirdetett fellép´ók. Helyi táncosok
után Rózsás Viki hangolta még jobb kedve a közönséget, majd Varga Feri és Balássy Betti koncerje következett. Ebb´ól
sem maradt ki az ifjúság - mármint közrem´úköd´óként - többek a színpadon együtt
énekelték az ismert dalokat.
Összefoglalva gazdag programmal valósította meg a m´úvel´ódési központ munkatársi gárdája ezt a napot, amelynek lebonyolításába persze sokan mások is közrem´úködtek.
Pár képpel a fontosabb eseményekr´ól
tudósítunk.
Foto: Szájbely Zsolt
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Rétsági kalauz
Programajánló
Június hónapban
a m´úvel´ódési központ aulájában
Kiállítás a #életem
cím´ú rajzpályázatra érkezett alkotásokból
Június 1. péntek, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Rétsági Napközi Otthonos Óvoda
Katica csoportjának
évzáró ünnepsége
Június 2. szombat
a Rétsági Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat;
XVI. Szlovák Nemzetiségi Napja
16.00 órától Kétnyelv´ú istentisztelet
az evangélikus imaházban
17.30 órától Ünnepélyes megnyitó a
m´úvel´ódési központban
18.00 órától Magyarországi Nemzetiségek Társulatának
Vigadalom cím´ú el´óadása
Június 4. hétf´ó, 10.00 órától
a Templomkertben
Városi megemlékezés a
Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából
Június 4. hétf´ó, 13.15 órától
a Könyvtár olvasó részlegében
az Ünnepi Könyvhét alkalmából
Interaktív el´óadás Mátyás királyról
Június 4 hétf´ó, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központ kistermében
Pálinkásné Eigen Éva
rend´ór ´órnagy
b´únmegel´ózési el´óadása
Minden korosztály számára ajánljuk!
Június 5. kedd, 17.00 órától
a Könyvtár olvasó részlegében
az Ünnepi Könyvhét alkalmából
Hazajáró közönségtalálkozó
Élménybeszámoló, filmvetítés, beszélgetés Jakab Sándorral és Kenyeres
Oszkárral a Duna Tv honismereti és
turisztikai magazinm´úsorának szerepl´óivel
Június 9. szombat
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Kerepl´ó Gyermek Néptánc Együttes
Évzáró rendezvénye
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Június 26 kedd 16 00-18 00 között
a könyvtár olvasó részlegében
Kézm´úves foglalkozás keretében
“Mécsestartó készítés”

El´ózetes
Július 16 hétf´ó 16 00-18 00 között
a könyvtár olvasó részlegében
Kézm´úves foglalkozás keretében
“Levendula buzogány készítés”
Július 28. szombat
a m´úvel´ódési központban
a Hunyadi Nyugdíjas Klub
Anna-bálja

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 15.00-16.00 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

rtv.retsag.net
Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktuális információkkal.
2018. JÚNIUSI m´úsor
Június 1. 18:00 és 21:00 órától. Június 2 3. 10:00 órától
Májusi Híradó ismétlés
június 26. kedd 18:00
Híradó - Hírek - tudósítsok
június 26. 21:00; június 27 - 28. 18:00 és
21:00; június 30 - július. 1. 10:00 és 16:00
Híradó ismétlés
Június 29. péntek 15:55
Él´ó közvetítés Rétság város
képvisel´ó testületi ülésér´ól.
Nézze a Rétsági Televízió adását az
RKSZ Digitális sávjában. Vételi paraméterek: Frekvencia: 212,5 Mhz, Symbol
rate: 5175 SR, Moduláció: 256 QAM

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.

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.

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.

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!

HANGADÓ
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Zeneiskolai évzáró
A Rózsavölgyi Márk Alapfokú M´úvészeti Iskola Rétsági Tagozata tartotta
évzáró hangversenyét a m´úvel´ódési
központban. Az intézmény - melyet itt
helyben Rétsági zeneiskolaként emlegetünk - ebben az évben is zongora, furulya és heged´ú képzést biztosított.
A megjelent szül´óket, hozzátartozókat
Marótiné Drajkó Mónika, a tagozat vezet´óje köszöntötte, majd sorra léptek a színpadra az ifjú muzsikusok. Egészen kicsik-

t´ól - akik még csak ebben az évben ismerkedtek el´óször hangszer´úkkel - azokig,
akik már több éve részesei ennek a mvészetoktatási formának. Összesen 15-en
léptek színpadra.
Ezzel a zeneiskolai tanév jelképesen
bezárva, bár a tanulóknak, a pedagógusnak még lesznek közös tennivalóik. Azután indul majd a következ´ó tanév, amibe
új jelentkez´ók is bekapcsolódhatnak. (Felhívás külön keretben)

Felvételi hirdetmény
A Rózsavölgyi Márk Alapfokú M´úvészeti Iskola Rétsági Tagozata
FELVÉTELT HIRDET
a 2018/2019-es tanévre klasszikus zene (zongora, furulya, gitár) és népzene
(népi heged´ú) szakokra
A felvételi id´ópontja: 2018. június
7. (csütörtök) 13:30 -17:30
A meghallgatás helye: Rétsági Általános Iskola (zongora terem).

Véradás
2018. június 21-én, csütörtökön 14.3018.30 óráig Rétságon az Általános Iskolában Cím: 2651 Rétság, Iskola tér 1.
VÉRADÁS LESZ

Anyáknapi készül´ódés
A m´úvel´ódési központban rendszeresen szerveznek különféle
kreatív foglalkozásokat, ahol a
résztvev´ók alkalomhoz ill´ó munkákat készíthetnek. Legutóbb
Anyák napja el´ótt adtak lehet´óséget az érdekl´ód´óknek az alkotó
fantázia
kibontakoztatásához,
meglepetésnek szánt ajándék elkészítésében.

Apróhirdetés
Termel´ói méz eladó! Kotroczó Balázs,
Rétság, Mez´ó út 4. Telefonszám: 06-35350-282, 06-20-4282-480

Programok az EFI-ben
A Rétsági Járóbeteg Szakellátó épületében m´úködik az Egészségfejleszt´ó Iroda,
amely rendszeresen kínál egészségmeg´órz´ó programokat. Alább közzétesszük a
június hónapi rendezvényeket, amelyek
szabadon látogathatók, a részvétel ingyenes. Tekintettel arra, hogy a teremadottságok korlátozottak, ezek az események
népszer´úek, sokan igénybe veszik, el´ózetes bejelentkezés szükséges: 35/550-582
telefonszámon, személyesen az EFI irodában vagy efi@retsagrendelo.hu.
Cukorbeteg klub 2018. június 27.
szerda 14:00-tól az emeleti oktatóteremben.
Étrendi szaktanácsadás 2018. június 14. csütörtök 16:00-tól az EFI irodában

A már korábban is nagysiker´ú Retro Véradási programmal egészítjük ki az önzetlen egészségügyi szolgálatot.
Kérjük a véradókat, vegyenek részt a
véradáson! Különösen várják a szervez´ók
a 18 éven felüli fiatalok, új véradók bekapcsolódását ebbe a nemes mozgalomba.
Személyi igazolványát, (vagy útlevelét, jogosítványát) és Társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó kártyát
mindenki hozza magával. Ne feledje! Egy
véradással 3 életet is megmenthet!
Vöröskereszt Rétság

Gerinctorna 2018. június. 06., 13.,
20., 27., (szerda) 18:00 órától a tornateremben
Jóga 2018. június. 05., 12., kedd 18.
hétf´ó, 19., 26., kedd, 18.00 órától a
tornateremben.
Környezeti allergének elleni védelem. Ismeretterjeszt´ó el´óadás 2018.
június 27. szerda
15:00-tól az oktatóteremben
Egyéni gyógytorna szaktanácsadás
2018. június 21. csütörtök
13:00 órától.
A programokról további
részletek és az iroda egyéb
szolgáltatásairól információ a http://efi.retsagrendelo.hu honlapon.

Eladó lakás Rétságon! Rétságon három
szobás, 66 m2-es, 2. emeleti, téglaépítés´ú
társasházi lakás sürg´ósen eladó! Három
szoba (parkettás), beépített konyha, fürd´ó,
külön WC és folyosó. M´úanyag nyílászárók (bejárati ajtó és ablakok), ablakokon red´óny és szúnyogháló. Konvektoros f´útés.
Alacsony rezsi! Elektromos hálózat újonnan
kiépítve. A lakáshoz tartozik pince, külön
kamra és garázs is. lrányár: 8,5 M Ft Érdekl´ódni: 06-35/351-114 vagy 06-20/ 516-7143
Rétság Pusztaszántón zöldövezetben
összközm´úves építési telkek eladók. További infó: www.szondy.eu/ingatlanok

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
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Megnyitott a Rétsági Hulladékudvar!
A Rétsági Hulladékudvarra a következ´ó
települések lakosai
szállíthatnak lomhulladékot: Rétság,
Alsópetény, Bánk, Fels´ópetény, Keszeg,
Legénd, Nógrád, N´ótincs, ´Ósagárd,
Romhány, Tolmács A hulladékudvar
szolgáltatásait csak az jogosult igénybe
venni, aki szerepel az ügyfélnyilvántartásban és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére
hiánytalanul megfizette, err´ól nyilatkozik.
A hulladékudvar területére egyszerre
legfeljebb 2 hulladékátadó léphet be, a beléptetést és az átvételt a NKft. dolgozói
irányítják!

Lomhulladék (max. 1 m3): bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód, stb.),
egyéb fából készült tárgyak, sz´ónyeg,
padlósz´ónyeg, matrac, ágynem´ú, textil,
ruhanem´ú, m´úanyag (linóleum) padlók,
kerti bútorok, m´úanyag medencék, m´úanyag játékok.

Nyitva tartás:
Hétf´ó: 10:00 - 18:00
Cím: 2651 Rétság, Kossuth u. 43.

Elektronikai hulladék Háztartási gépek
(fajtánként max. 1 db): mikró, konyhai
robotgép, hajszárító, h´út´ó, mosógép, mosogatógép. Távközlési eszközök: telefon,
mobiltelefon. Szórakoztató elektronikai
cikkek: laptop, számítógép-alkatrész, tévé, rádió, tablet Barkácsgépek

Hulladékgy´újt´ó udvarra
egy ügyfél által behozható hulladék
Nagyobb mennyiség´ú szelektv hulladék
papír, karton csomagolás, m´úanyag csomagolás (PET, egyéb flakonok, zacskók),
fém csomagolási hulladék
Csomagolási üveghulladék, kivéve a
táblásított üveget, szélvéd´ót
1 garnitúra gumiabroncs (4 db)

Inert (bontási) hulladék max. 1 m3 (kb.
1200 kg) csak térítés ellenében rakható
le: 10.688 Ft/m3
Zöldhulladék (max. 1 m3) Parkok, kertek hulladéka: falevél, elpusztult növények maradványa, gyomok, f´úkaszálék,
nyesedékek. Gallyak, ágak: összekötegelve, 1 m-nél nem hosszabb, 6 cm-nél nem
vastagabb. Konyhai el´ókészítés hulladékai: zöldség- és gyümölcshéj, levél

FIGYELEM! Gazdasági és ipari tevékenységb´ól származó hulladék nem adható le a hulladékgy´újt´ó udvaron!
További információk: www.zoldhid.hu
www.facebook.com/www.zoldhid.hu emait: hulladekudvar@zoldhid.hu

Legyen a munkatársunk!
Tisztelt Olvasóink!
Újságunkat színesítend´ó azt szeretnénk,
ha minél többen vállalkoznának arra,
hogy kisebb-nagyobb írásaikkal jelentkeznének a Hangadó hasábjain.
A szerkesztés során egyetlen rendez´óelvet tartunk fontosnak magunk szá-

mára, mégpedig azt, hogy az írások Rétságról szóljanak, az itt él´ók számára íródjanak. Tájékoztatásul közöljük: lapzárta
minden hónap 20-án. Ha tehát kedvet érez
arra, hogy egy-egy téma megírásával gazdagítsa a Hangadó számait, ragadjon tollat!
Legyen a munkatársunk!

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) üzletben. Az elszállításra kéthetente kerül sor,
az alábbi id´ópontokban és azt követ´óen:
2018. június 7., 21. csütörtök
2018 július 5., 19. 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
Június hónapban
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. június 14., 28. csütörtök
2018. július 12., 26. csütörtök

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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