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Évzáró néptánc gála
Nem kell nagy számvetés, hogy nyilvánvalóvá
váljon, a Kerepl´ó Néptánc Egyesület szervezi
a legtöbb programot városunkban. ´Ószt´ól tavaszig számtalan önálló eseményre szólnak a
meghívók.
Június els´ó szombatján benépesült a m´úvel´ódési központ színházterme. A megjelenteket
Simon Katalin, az együttes m´úvészeti vezet´óje
üdvözölte. Külön köszönetet mondott a támogatóknak, kiemelve az önkormányzatot és természetesen a szül´óket, családokat, akik nem
kevés áldozatvállalással végigkísérik az évad
fellépéseit.
Majd sorra léptek színpadra a csoportok.
Óvodásoktól az iskolások több korosztályáig.
A régebbi tanulók alakították az Ifjúsági csoportot, de már két feln´ótt “tagozat” is részese
a munkának és a közös fellépések örömeinek.
A Csillagvírág és a Zúgófa néptánccsoportok.
Nos ezen együttesek m´úsorszámainak váltako-

zásából állt össze a program, amit valóban gálának lehet nevezi a szó eredeti értelmében. A
meglepetéseknek persze nem volt vége. Érkezett a hatalmas torta, rajta a “tagozatok” nevei.
A fináléban a színpadon már alig elfér´ó tagok gy´úr´újében köszöntötték virággal Simon
Katalint, megköszönve egész éves munkáját.
Meghatott pillanatok között itt hangzott el,
hogy immár 13 éve vezeti az együttest Katalin.
Többen vannak akik egykor óvodásokként
kezdték a néptáncot, ma az ifjúsági csoport
lelkes, visszajáró tagjai.
A torta felvágására az aulában, kötetlen
program keretében került sor. Noha a tanévi
rendszerben gondolkodva az év ezzel ünnepélyesen bezárásra került, de a táncosok nem maradnak mozgalmas program nélkül a vakáció
napjaiban sem. Az iskolai évzárót követ´ó héten
táborba vonulnak akik erre jelentkeztek. (A táborról a 11. oldalon számolunk be.)
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Városházi tudósítások
A májusi képvisel´ó-testületi ülést követ´óen több soronkívüli tanácskozásra került sor, amelyen (PVB tárgyalást követ´óen) a döntések a fejlesztési célok el´ókészítését és a pályázatok lebonyolításának miel´óbbi intézését szolgálták.
Elfogadásra került az átdolgozott Közbeszerzési Szabályzat.
Döntés született a volt laktanyában a leend´ó új ment´óállomás területén lev´ó
acélvázas épületek lebontási munkáinak
elvégzésére, mellyel a rétsági Movens
Kft. lett megbízva, 6.956.953 Ftos összegért. Ennek kapcsán
szükségessé vált a Helyi Építési
Szabályzat e célnak megfelel´ó
felülvizsgálata is.
Elfogadásra került a 356/61 hrsz.
ingatlan ingyenes vagyonátadásáról szóló szerz´ódés az állam javára, tanuszoda építése céljából.
Sor került a TOP-3.1.1-16-NG1-201700001.sz."Rétság város közlekedésfejlesztési beruházása a környezeti
fenntarthatóság érdekében" nev´ú pályázathoz érkezett árajánlatok elbírálására. (Buszmegállók és kapcsolódó
fejlesztések a város északi részén) Jelen
szakaszban a tervek elkészítésére, a közbeszerzés lebonyolítására és m´úszaki ellen´órzésre érkeztek ajánlatok erre felkért cégekt´ól. Ezekb´ól jelölte ki a testület a közbeszerzési bizottság javaslata
alapján a legjobb ajánlatot adókat.
Június 29-én munkaterv szerinti ülésen
24 napirendi pont került tárgyalásra, és
ezennel is volt Egyebek címen közérdek´ú bejelentésre mód. Az ülésen kezdetben a testület tagjaiból 5 f´ó vett
részt, majd Dr. Katona Ern´ó csatlakozásával 6 f´óre egészült ki a létszám.
Els´óként a 2018. évi költségvetés módosítására került sor. Erre id´ór´ól id´óre
szükség van, hiszen a testületi döntések, állami támogatás módosulása, és
egyéb technikai változások rendeleten
való átvezetését a testületi döntéssel
lehet megoldani. A költségvetés f´óösszege - bevételi és kiadási oldalon 1.757.964.000 Ft-ra változott. A város
m´úködésében legfontosabb dokumentum módosítását 4 f´ó képvisel´ó szavazta meg, egy nem szavazat mellett.
A közbeszerzési terv már jóváhagyásra került, de tekintettel a közlekedésfejlesztési pályázat lebonyolítására, az ahhoz kapcsolódó feladatok miatt módosítani kell a tervet. Ezt 4 képvisel´ó igen szavazatával 1 nem ellenében fogadta el a testület.
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Az áprilisban elfogadott 2018. évi karbantartási tervvel kapcsolatban került
benyújtásra el´óterjesztés. A tervben
több feladat volt meghatározva a Városüzemeltetési Csoportnak. Felmérések után ezen feladatok ellátásának
pénzügyi és személyi feltételeit tartalmazta az el´óterjesztés. Dr. Szájbely
Ern´ó PVB elnök bizottsági összefoglalójában elhangzott, hogy a hozzászólások között szerepelt olyan észrevétel, hogy az derül ki az iratból, mit
miért nem lehet megcsinálni. A
kapott anyag érdemi megoldásokat nem kínál, arra kellene
felmérés, hogy a rendelkezésre
álló munkaer´ó munkaidejét kihasználva mennyi feladat látható el, konkrét munkanapokra
lebontva. Más hozzászóló ehhez kapcsolódva a PVB ülésen elmondta, nem látjuk a városnál alkalmazott szakmunkások, fizikai dolgozók leterheltségét. A hozzászóló egy
ütemterv elkészítését sürgette. Ebb´ól
az anyagból nem derül ki, hogy a város miért tart fenn Városüzemeltetési
Csoportot, ha a munkafeladatok ellátásában küls´ó vállalkozót kell keresni.
Csak napi karbantartásokra nem kell
egy egész csoportot fenntartani. Más
hozzászóló azt állapította meg, hogy a
korábbi döntés szerint a feladatokat fel
kell mérni, és ehhez a költségtervet
benyújtani. 20 f´ó közmunkással számolva igen jelent´ós munkaóra - havi
3200 óra - áll rendelkezésre, ezt jól
kell hasznosítani. Aki e feladatkörben
nem dolgozik, nem kellene alkalmazni. A munkaviszonyban álló 5-6 embert´ól is el kell várni a munkaid´ó kihasználását. Több hozzászóló a megfelel´ó irányítást sürgette. A bizottság a
leírt feladatokat áttekintette, és a pontosítások után a csoport számára megadott feladatokhoz a költségvetési keretet biztosítja. Egyes feladatok esetében - pl. Templom utca kátyúzása küls´ó vállalkozás bevonása indokolt.
Mez´ófi Zoltán alpolgármester elmondta, hogy a Városüzemeltetési
Csoport emberei dolgoznak, napi
munkát végeznek, olykor más feladatkörébe tartozó munkát is végeztek,
például a közútkezel´ó helyett. Az irányítással kapcsolatos felvetések jogosak, de a munkatársak dolgoznak. Heged´ús Ferenc polgármester er´ós kritikát fogalmazott meg, hogy így még a
város nem volt lepusztulva, mint je-

lenleg. A feladatokat vállalkozónak
kellene kiadni, a csoport pedig a város
tisztaságával foglalkozzon. A PVB elnök elmondta, hogy éppen azért javasolta a bizottság egy új kommunális
gép beszerzését, mert az nagyteljesítmény´ú f´únyírásra alkalmas, és az ilyen
feladatok ellátásában jelent´ós el´órelépés történhet. Ebben el´óre gondolkodott a testület, a beszerzés folyamatban van. A 4 igen 1 nem szavazattal
meghozott határozatban a város a felmért feladatokra 2,8 millió forint forrást biztosít, de a Városüzemeltetési
Csoport létszámát nem növeli új munkaer´ók beállításával.
A 4-es napirend keretében Jávorka János nyújtott be el´óterjesztést a Rétsági
Polgár´ór Egyesület meglév´ó kamerarendszerének b´óvítésére. A PVB öszszefoglalóban elhangzott, hogy az els´ó
két ütem pályázati forrásokból lett fedezve, majd el´óz´ó évben a város biztosította a forrásokat. A jelen fejlesztés
24 új, korszer´ú, nagyfelbontású kamera felszerelését jelenti, ezzel szinte az
egész város forgalmas területei, csomópontjai ellen´órizhet´ók lesznek.
Egyes helyeken oszlopok felállítása és
áram rákötése szükséges. A fejlesztéshez szükséges 7.132.320 forintot a testület átadott pénzeszközként biztosítja
a Polgár´ór Egyesület részére. A forrásátadásra szerz´ódést kell kötni. Ezt a
határozatot 5 igen szavazattal elfogadta a testület.
Közterületi padok elhelyezése került
ismét a testület elé. A feladat már az
el´óz´ó évi városkarbantartási tervben is
szerepelt, illetve a végrehajtást több
testületi ülésen is sürgették a képvisel´ók. A PVB összefoglalóban elhangzott, hogy egy nagyoroszi vállalkozó a
korábbiakhoz képest kedvez´óbb árajánlatot adott. Pontosításra került az
elhelyezések listája. Az olcsóbb árajánlatot támogatta a bizottság, és 20
pad beszerzését javasolja. A testület 5
egyöntet´ú szavazattal megszavazta a
beszerzést.
Ugyancsak többször volt téma a DIGI
Távközlési és Szolgáltató Kft. területbérlésre vonatkozó kérelme, amely
egy átjátszó torony elhelyezését jelenti
a város északi határán kívül. Hozzászólásként elhangzott, hogy a torony
sugárzása kisebb, mint egy mobiltelefoné, a lakókra veszélyt nem jelent. Az
erre vonatkozó szerz´ódés utólagos jóváhagyására került sor, melyet a testület egyhangúlag elfogadott. A 150 m2
területért a város évente 800.000 Ft
bevételhez jut.
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Közfoglalkoztatási szerz´ódés megkötésér´ól döntött a testület, melynek keretében 2018. 07. 1-t´ól 2019. 02. 28-ig 20 f´ó
közmunkás alkalmazására lesz lehet´óség, melynek költségeit az állam viseli.
A Nyugat-Nógrádi Család és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulásnak
(székhelye: Nagyoroszi) Rétság város
is tagja. A társulási megállapodást néhány pontban módosította a Társulási
Tanács, ezt a módosítást minden résztvev´ó önkormányzatnak meg kell szavazni. A módosítást 5 egyöntet´ú szavazással elfogadta a testület.
A DMRV folyamatosan küldi a közszolgáltatási szerz´ódéseit, új szerz´ódések kötése miatt. Több, az önkormányzat fizetési körébe tartozó vételezési
helyre vonatkozó új szerz´ódéseket a
testület elfogadta.
A F´ókefe Közhasznú NKft. bérleti
jogviszonya hosszú id´ó óta rendezetlen, mert a cég az önkormányzat által
felajánlott szerz´ódést nem írta alá, a
megállapított díjat nem fizette. A cég
csökkent munkaképesség´ú dolgozókat
foglalkoztat, mely tevékenységet az
állam jelent´ós normatívával támogatja. Rétság város a helyi személyek alkalmazása érdekében olyan szerz´ódést kötött a korábbi években, amelyben a rendelet szerinti bérleti díjból
minden igazolt rétsági alkalmazott
esetében 14.000 Ft/hó összeget elenged. Ez nagyon méltányos konstrukció. Ilyen módon a munkahelyek többségének rétságiakkal feltöltése esetén
nem kell díjat fizetniük. A munkaer´óutánpótlás nehézségeire hivatkozva a
cég a szerz´ódéseket nem írta alá. A
PVB vitában minderr´ól szó esett,
melyr´ól Dr. Szájbely Ern´ó PVB elnök
adott tájékoztatást. Elhangzott, hogy a
megkapott számlákat a polgármester
engedélyére hivatkozva nem fizették
ki, visszaküldték holott a polgármester
ilyen engedélyt nem adott. Mez´ófi
Zoltán hozzászólásban elmondta,
hogy a cég mintegy 40 milliárdos állami támogatásból m´úköd´ó vállalat,
amely az országban több ezer személyt foglalkoztat. A korábbiakban a
vezetéssel jó volt az együttm´úködés, a
cég és a város érdekeinek megfelel´óen
m´úködött a dolog. Vezet´óváltás történt
a cégnél, és nem érti, hogy egy vezet´óváltás miért idéz el´ó ilyen anomáliákat. Jónak tartotta volna, ha az új vezetés részt vesz a PVB ülésen, hiszen
a jó megoldásokra, az együttm´úködésre a testület eddig is nyitott volt. Ezt a
munkahelyet a város fontosnak tartja
az ott dolgozók életkilátásainak javítá-
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sa miatt is, de csak szabályos körülmények között, törvényes szerz´ódés alapján. A polgármester elmondta, hogy
gusztustalan volt, ahogy a vezet´ók rá
hivatkozva akarták félrevezetni a
pénzügyi csoport munkatársait, ezt elfogadhatatlannak tartja. Az új szerz´ódés szövege pontosításra került, és a
képvisel´ó-testület azt elfogadta. Ebben
egyébként szerepel a díjhátralék kiegyenlítésének kötelezettsége is.
Az Óvoda beszámolt az el´óz´ó nevelési
évr´ól és benyújtotta tervezetét a
2018/19 évre. Ez tartalmazza a munkatársak létszámát, a felvehet´ó gyermeklétszámot és a m´úködési feltételeket is. PVB összefoglalóban elhangzott, hogy az Óvodában jó munka folyik, azt a bizottság elismeri. Jávorka
János elmondta, hogy a költségvetésben tervezett összegek maximálisan
biztosítják az Óvoda m´úködési feltételeit, amelyet jó színvonalúnak lát. A
beszámolót és a létszámkereteket a
testület egyhangúlag elfogadta.
Ugyancsak az Óvoda el´óterjesztésében szerepelt a nyári zárva tartás engedélyezése, ami a képvisel´ó-testület
hatásköre. Az indítvány szerint július
30-tól augusztus 17-ig lesz óvodai szünet. Ez id´ó alatt karbantartási munkák is
elvégzésre kerülnek. A szünet ideje alatt
az ügyeletet a szendehelyi Meserét Óvoda látja el. A testület egyhangúlag elfogadta a szünet id´ópontját.
Következ´óként a Rétsági Család- és
Gyermekjóléti Központ 2017. évi beszámolója került tárgyalásra. A PVB
összefoglalóban elhangzott, hogy a
beszámoló igen részletes, jó áttekintést nyújt az elmúlt id´ószak tevékenységér´ól. Ebb´ól sajnálatosan kiderül,
hogy (a járás területén) 43 esetben kellett intézkedést tenni gyermek családból való kiemelésére, illetve nevel´ószül´óknél vagy lakásotthonban történ´ó
elhelyezésre. További 20 gyermek esetében más jelleg´ú intézkedést kellett
tenni. Pszichológiai tanácsadásra mutatkozott nagy igény az intézményhez
fordulóknál. Hozzászólásban elhangzott, hogy a Hunyadi liget területén és
egyéb közterületen gyakran gyermekkorú személyek tartózkodnak, olykor
veszélyes körülmények között is. Az
intézményvezet´ó válaszában elmondta, hogy bejelentést kell tenni, csak ennek alapján van mód intézkedés kezdeményezésére. A beszámolót a képvisel´ó-testület egyhangúlag elfogadta.
A Városi M´úvel´ódési Központ és
Könzvtárnak két el´óterjesztése is napirendre került foglalkoztatások engedé-

lyezésére. Egy f´ó közmunkásként, egy
f´ó pedig jelenlegi munkáját folytatva
dolgozhat az intézményben. Az ezzel
kapcsolatos megállapodások aláírására a képvisel´ó-testület egyhangú szavazással megbízta az intézmény vezet´ójét.
Ferencsik Csilla kérelme harmadik alkalommal került a testület elé. A beadványban azt kéri, hogy a társasházuk
elötti közterületen (zöldterületen) 2
gépkocsi elhelyezésére autóbeállót
építhessenek fel. A PVB elnöki összefoglalóban elhangzott, hogy a bizottsági ülésen a témáról hosszú vita alakult ki. Az elhangzottak lényege:
számtalan ellentmondást vet fel a kérelem, hasonló engedély nincs a város
területén. Nem szerepel a beadványban az érintett többi tulajdonos hozzájárulása. Elhangzott, hogy gondolkodni kellene garázshelyek kialakításában, de ez nem ezen napirend része. A
dolgot az döntötte el, hogy a 19/2013.
rendeletben foglaltak szerint, nem szilárd burkolattal ellátott közterületen tilos járm´úvel közlekedni és parkolni. A
képvisel´ó-testület 4 szavazattal 1 ellenében úgy döntött, hogy a kocsibeállók készítéséhez a fenti jogszabályi tilalom miatt nem ad tulajdonosi hozzájárulást.
Iacobovici Zsuzsanna kérte a jelenlegi
bérleti szerz´ódései módosítását, amely
szerint változatlan feltételekkel, de a tulajdonában lév´ó Kft, illetve egyéni vállalkozása között megosztva kerüljenek a
szerz´ódések megkötésre. A képvisel´ótestület 6 igen szavazattal megszavazta,
és megbízta a polgármestert a szerz´ódések aláírására. (Id´óközben megérkezett
Dr. Katona Ern´ó képvisel´ó.)
A Zöld Híd NKft. (illetve az erre létrejött önkormányzati társulás) kezdeményezte az eddig általuk üzemeltetett szelektív hulladékgy´újt´ó szigetek
térítésmentes átadását az önkormányzat tulajdonába, illetve ezt követ´óen részben vagy egészben - e szolgáltatás
átszervezését. Ez Rétságon 5 kiépített
szigetet érint. Egyeztetés szerint, ha a
testület megtart szigeteket, arról az
üveghulladékok elszállítását továbbra
is biztosítani fogja a Zöld Híd. A bizottsági beszámolóban pro és kontra
érvek hangzottak el. Olyan például,
hogy a megtartandó szigeteken, - mint
eddig is -, többféle hulladékot helyeznek
majd el, ami csak gondot okoz. (A szerk.
megjegyzése: ez a cselekedet szabálysértést valósít meg, történt már eljárás és
büntetéskiszabás kamerafelvételek alapján.) Más hozzászóló kifejtette, hogy a
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Kormány folyamatosan kihátrál ebb´ól
a szolgáltatásból, és lehetetlenné teszi
az NKft. m´úködését, benne a szelektív
gy´újtést is. Javaslatok hangzottak el arra, hogy mely szigeteket kellene megtartani. Fontos, hogy a tapasztalatok alapján a helyzet átértékelhet´ó lesz, különös
tekintettel arra, hogy a megnyitott hulladékudvarba is le lehet adni lakossági
üveghulladékot. Végül 2 sziget próbaképpeni megtartására született javaslat.
Ezek a Tölgyfa utcai és a Napközi udvarban lév´ó (Templom utcai) szigetek.
Ezek megközelíthet´óek, és kamerákkal
is megfigyelt területek. A testületi ülésen
a polgármester hozzászólásában elhangzott, hogy a neveletlen emberek nem
rendeltetésszer´úen használták ezt a lehet´óséget, azért alakult ki ilyen helyzet.
Olyan hulladékot is odahordtak, ami
nem oda való. Ha a két megmaradó nem
úgy m´úködik, ahogy kívánatos, akkor
ezek bezárására is sor kerül. Az átvételr´ól szóló határozatot a képvisel´ó-testület
6 igen szavazattal elfogadta. A megjelölt
2 helyszínen továbbra is kéri a Zöld Híd
szolgáltatását.
A lakossági hulladékszállítás számlázásával kapcsolatban már több alkalommal tárgyalt a képvisel´ó-testület. A
lakossághoz többféle, nem a valós
helyzetnek megfelel´ó számlák kerültek már nem els´ó alkalommal, és az
önkormányzati támogatás elszámolása
sem követhet´ó. Ezzel kapcsolatban
adott tájékoztatást a polgármester. A
PVB ülésen elhangzottakat Dr. Szájbely Ern´ó foglalta össze: a cég illetékese néhány dolgot leírt, hogy miért
nem m´úködik a számlázás. Hozzászóló elmondta, hogy már bohózat, ami
ebben az ügyben folyik. Az önkormányzat szerz´ódéseket kötött a szolgáltatásra és az önkormányzati támogatásra. Ezen szerz´ódések érvényre
juttatásáért a polgármester felel´ós.
Egy évvel ezel´ótt elhangzott, hogy
amennyiben az ügy nem rendez´ódik, a
polgármester lemond, mert ez nem
vállalható. Azóta is rendezetlen az
ügy, nem követhet´ó, hogy ki milyen
számlát kapott. Mikor tartja be a polgármester az ígéretét, mert tény, hogy
ez az ügy nem rendez´ódött - idézte a
PVB elnöke a bizottsági hozzászólást.
A polgármester elmondta, hogy az önkormányzati támogatás be van fizetve.
Mindenki csak annyit fizessen,
amennyi az önkormányzati támogatás
levonása után járna. A rendszerrel még
mindig bajlódnak, de senki nem károsulhat, el´óbb-utóbb meg fogják oldani
ennek a kezelését. A Zöld Híddal nem
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volt semmi probléma, odaküldtük a
pénzt és el lett intézve. Ez egy állami
cég, amelyik számláz, és nem tudja
kezelni a saját (számítógépes) programját. Mez´ófi Zoltán hozzászólásában elmondta, hogy a lakosság körében különféle vélemények vannak.
Olyan is akad, aki úgy tudja, az önkormányzat nem támogatja a szemétszállítást. Ez nem így van. Mind 2017-ben
mind 2018-ban érvényes szerz´ódést
kötöttünk, és az önkormányzat átutalta
a 15-16 millió forintot a megjelölt cégnek a kedvezmény kezelésére. Kiderült az is, hogy az országban egyedül
a rétsági önkormányzat támogatja a lakossági szemétszállítást. Más kérdés,
hogy a csekkeken hibás táblázat jelent
meg. Elhangzott az is, hogy az állam
nem a lakosságot, hanem a Postát támogatja, amennyi levelet küldtek, annak nem kevés a költsége. Annak idején a cég egyik vezet´óje Hajnal Zsolt
nyilatkozott, levélben is megírta, hogy
a támogatást kezelni fogják, de nem
történt érdemi intézkedés. A tájékoztatót a képvisel´ó-testület szavazás nélkül tudomásul vette.
A testület lejárt határidej´ú határozatainak végrehajtásáról szóló napirend kapcsán a bizottsági összefoglalóban elhangzott, hogy a testület hivatalos tájékoztatást kapott a volt laktanyát érint´ó
un. “Barnamez´ós beruházás” pályázat
elutasításáról. A támogatás elmaradását
azzal indokolták, hogy Rétságon túl alacsony a lakosságszám, ehhez képest túl
nagy lett volna a pályázati támogatás,
ezért nem nyert a pályázat. A testületi
ülésen nem volt vita a napirendr´ól, 6
igen szavazattal elfogadásra került.
A testületi ülések közötti polgármesteri munkáról szóló beszámolóval kapcsolatos PVB tanácskozásról elhangzott, hogy az optikai hálózat a légvezetékes irányoknál kiépítésre került.
Ezt követ´óen keresik meg a lakosságot
ajánlatokkal a rákapcsolás lehet´óségével. A polgármester itt mondta el, hogy
egy TV híradóban az szerepelt, hogy

Rétság városban nagy mennyiségben
drogot termeszt´óket fogtak el a rend´órök. A kábítószer-termesztés valójában
Nógrád községben történt, és a Rétsági Rend´órkapitányság intézkedett. A
hírt szerkeszt´ó elnézést kért a pontatlan fogalmazásért.
Egy korábbi ülésen döntött a testület a
ment´óállomás helyének kijelölésér´ól,
majd az átadás érdekében a bontásra
árajánlatot kért, melyre 3 ajánlatból a
Movens Kft nyerte el a munkát, azzal,
hogy június 30-ig el kell végezni. A
kivitelez´ó el´óre nem látható akadályt
jelentett, amire hivatkozva határid´ó
módosítást kért. A testület július 15-ig
meghosszabbította a bontás befejezésének id´ópontját.
A város több tervez´ói szerz´ódést kötött
a KOVATERV Kft.-vel. Különféle
okok miatt határid´ó módosítást kért a
cég 5 megbízással kapcsolatban, amelyek már részben elkészültek, de a
számlázáshoz szükséges a határid´ó
módosítása. A testület a módosításokat
elfogadta, 6 igen szavazattal.
A “Zöld Város” pályázathoz kapcsolódó akcióterületi terv elkészítéséhez
kért a testület ajánlatot 3 cégt´ól. Erre
a felhívásra nem érkeztek ajánlatok,
ezért a testület a kiírást hatályon kívül
helyezte. Tekintettel arra, hogy új cégek nem kerültek megjelölésre, erre a
kés´óbbiekben kell visszatérni.
Egyebek napirendi pontnál Jávorka
János képvisel´ó szólt a laktanya elhagyott területein tapasztaltakról, mely
szerint gyermekkorú és fiatalkorú személyek balesetveszélyes helyeken tartózkodnak szül´ói felügyelet nélkül,
olykor az esti órákban. Sajnos kisebb
baleset is bekövetkezett már. Felhívja
a szül´ók figyelmét, hogy ne engedjék
gyermekeiket felügyelet nélkül ilyen
helyekre. (Egy b´óvebb felhívást az 5.
oldalon teszünk közzé) Ebben az ügyben egyébként a Család-és Gyermekjóléti Központ vezet´ójével közösen intézkedést kértem a Rétsági Rend´órkapitányságtól.

Képvisel´ó-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete munkatervben tervezett következ´ó ülésére augusztus 31. péntek
16.00 órakor kerül sor. (PVB. ülés id´ópontja: aug. 28. kedd 16.00 óra. El´óterjesztések benyújtásának határideje: aug.
17. 12.00 óra.) Tervezett napirend:
1) Beszámoló az Önkormányzat 2018.
évi költségvetés féléves teljesítésér´ól. El´óterjeszt´ó: Heged´ús Ferenc polgármester.

2) Beszámoló a bels´ó ellen´ór 2018. I. félévi munkájáról. 3) Beszámoló a helyi
adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk helyzetér´ól. 4) Beszámoló a testület lejárt határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekr´ól. 5) Tájékoztató a két testületi ülés közötti id´ószakban az önkormányzat érdekében végzett
polgármesteri munkáról.
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Rendeletek, jegyz´ókönyvek

Szelektív hulladékgy´újtés

Felhívás

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. júniusi ülés videofelvétele megtekinthet´ó a
következ´ó Youtube címen:
https://youtu.be/wVR2lUHPxQc

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:
2018. július 5. csütörtök
2018. július 19. csütörtök
2018. augusztus 2. csütörtök
2018. augusztus 16. csütörtök
2018. augusztus 30. csütörtök
Továbbiakban minden 2. héten csütörtökön. 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!

Zajos tevékenységekkel kapcsolatban

Tisztségvisel´ók fogadó órái
2018. JÚLIUS
Heged´ús Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´ójén 13.00-17.00
óráig. Júliusban 9-én.
Mez´ófi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00
óráig. Júliusban 25-én.
Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´ó: Minden
hétf´ón 14.00-17.00 óráig. Júliusban
2., 9., 16., 23., 30.

Felhívás
A nyári 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.

Zöld hulladék elszállítás
Július- augusztus 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. július 12. csütörtök
2018. július 26. csütörtök
2018. augusztus 9. csütörtök
2018. augusztus 23. csütörtök

Felhívjuk a rétsági lakosok figyelmét az
önkormányzat 19/2013 számú rendeletében foglaltakra, a zajkeltéssel járó tevékenységek végzésével kapcsolatban.
14.§ (1) Tilos jelent´ós zajt kelt´ó munkák, például f´únyírás, f´úrészelés, épít´óipari munkák stb. végzése hétköznap este 21
órától, másnap reggel 7 óráig. Vasárnap és
ünnepnapokon a jelent´ós zajt kelt´ó munkákat csak reggel 9 óra és este 19 óra
között lehet végezni. Fenti korlátozások
alól kivételek az azonnali hibaelhárítást
igényl´ó munkák és a hóeltakarítás.
(2) A szabad térben másokat zavaró
hangos tevékenységet (pl. zene, ének stb.)
folytatni még alkalmanként is tilos.
(3) A szabad térben megtartott önkormányzati vagy az önkormányzat által engedélyezett rendezvények esetében hangos tevékenységet folytatni csak este 24 óráig lehet.
Bízva az állampolgárok jogkövet´ó
magatartásában kérünk mindenkit, hogy a
zajos tevékenységek végzésénél legyenek
figyelemre a környéken lakókra, és a fent
idézett helyi jogszabályra.

Gyermekek védelmében
Kedves Szül´ók, Hozzátartozók!
Megkezd´ódött a nyári szünet a gyermekek nagy örömére! Tisztelettel kérek
minden szül´ót és hozzátartozót, hogy hívják fel gyermekeik figyelmét arra, hogy
szabadidejüket ne a laktanya területén lév´ó hangárokban töltsék, mert rendkívül
balesetveszélyes a terület! Az elmúlt napokban, kett´ó gyermek szenvedett balesetet a laktanya területén, szerencsére nem
súlyosat. Felmásznak a hangárak tetejére,
ami életveszélyes! Lehet nagykép´úsködni, de nagy árat lehet érte fizetni! El´ózzük
meg a baleseteket közösen! A másik súlyos probléma, hogy kés´ó este is találkozni a laktanya körülötti területen fiatalkorú
személyekkel! Mint a polgár´ór egyesület
tagja, magam is láttam az utóbbi napokban éjfél körül, fiatalkorú személyeket a
laktanyai telephely kijárójánál. Kérdeztem t´ólük, hogy nem kellene már otthon
lenniük! A válasz: “Mi közöd hozzá”! Lehet ezt így is kezelni, de súlyos következményei lehetnek! Úgy gondolom, hogy
közösen kell a problémát megel´ózni, Konzultáltam a Család és Gyermekvédelmi
Intézmény vezet´ójével, valamint a Rétsági Rend´órkapitányság illetékes vezet´óivel
a probléma megel´ózése érdekében!
Tegyünk közösen a biztonságért!!!
Jávorka János Képvisel´ó
Rétsági Polgár´ór Egyesület elnöke
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Könyvheti programok
A 89. Ünnepi Könyvhét alkalmával Rétságon is voltak rendezvények. Országszerte több nagyvárosban külön utcák,
terek alakulnak a friss könyvmegjelenésre, a szerz´ókkel találkozásra, dedikálásra, és a legújabb kiadványok megvásárlására.
Mi kis város vagyunk, kisebb, de annál érdekesebb programokban gondolkodhatunk. A június 4-11-ig tartó irodalom
ünnepéhez városunkban 2 esemény is
kapcsolódott.
Mátyás királyról gyermekeknek
Kedden kora délután népesedett be a
könyvtár olvasóterme. Általános iskolás
els´ó osztályos csoportok látogattak az intézménybe.
Varga Nándorné köszöntötte a résztvev´óket és tartott el´óadást a magyarok nagy
királyáról. Mondanivalóját kézbe adott
képekkel, és videofilmekkel is illusztrálta.

A rendezvény végefele pedig rajzos, szinez´ós feladatban vehettek részt a gyerekek, kapcsolódva a témához.
Hazajáró találkozó
Csütörtökön a Hazajáró két alkotója
volt a könyvtár vendége. A Duna TV honismereti és turisztikai sorozatának munkatársai, Jakab Sándor és Kenyeres Oszkár
volt a meghívott. Külön érdekessége,
vagy inkább különös értéke a találkozónak, hogy sorozat szerkeszt´óje Kenyeres
Oszkár a Rétság Városi Sportegyesület
tagja, korábban rendszeresen itt rúgta a
labdát, és ma is büszkén emlékszik ezekre az
id´ókre, azóta is kapcsolatot tart a csapattal.
Mint elhangzott az egész kaland hobbiként indult. A Börzsönyben forgattak
filmet, majd a hobbi hivatássá vált. A Hazajáró sorozat a Duna TV heti programjává vált. A történelmi Magyarország tájait
bejárva hoznak izgalmas, képes tudósítást

Nemzetiségi Nap
Rétság Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat június 2-án tartotta az évente hagyományos Nemzetiségi Napot, ez
alkalommal a XVI. került megrendezésre. Ez a hagyomány 2002 óta egyik színfoltja a város nyári rendezvényeinek.
A délután négykor kezd´ód´ó programot
kétnyelv´ú Istentisztelet vezette be az Evangélikus imaházban, ahol a Pilisszentkereszti
Kulturális Egyesület énekkara szlovák nyelv´ú dalaival csodálatos zenei élményt nyújtott. Ezután a m´úvel´ódési központban folytatódott a rendezvény a megnyitóval, köszöntéssel, a Nemzetiségünkért Díj és a támogatások átadásával, valamint a kulturális
program megtekintésével. A színpadon a
Magyarországi Nemzetiségek Színházi Társulatának Vigadalom cím´ú el´óadását láthatta az érdekl´ód´ó közönség. A zenés-táncos darabban a Magyarországon él´ó tizenhárom nemzetiség képviselteti magát a
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saját identitásuk közvetítésével. Sajátos
népviseletükben, dallal, tánccal és zenével
varázslatos hangulatot, szívderít´ó vidámságot, szívszorító szomorúságot mutattak
be közel két órás el´óadásukban.
A rendkívüli színes zenei és érzelmi
élményekben gazdag délután a szomorú
pillanatokat, az életörömöt és a mulatságot sugározta, de a vidámság volt a domináló. A szerepl´ók azt éreztették, hogy a
drámai pillanatokon, amelyeket átéltek
túllépnek, és ett´ól lesz színesebb, gazdagabb az életük. A ringó-forgó-pörg´ós
szoknyák, a nyalka legényes viseletek, a
páros táncok, a n´ói táncosok kecses táncos
mozdulatai a néz´ókb´ól is kiváltották azt az
érzelmi-hangulati nyitottságot, amely bel´ólük teljes átéléssel sugárzott.
A VIGADALOM üzenete: a tizenhárom nálunk él´ó nemzetiség nemzetiségi
kultúrájának, örökségének, hagyományá-

az ottani létr´ól és turisztikai lehet´óségekr´ól. Persze a világ sok más tájára is eljutottak. Munkájukat 2017-ben Prima Primissima díjal tüntették ki. A beszéd helyett persze a m´úfajhoz az állt közel, ha
több rövidfilmet is bemutattak az est során. Sokan látták már ezeket az alkotásokat és várják a következ´ó adásokat, mások
most ismertek rá és elhatározták, hogy figyelik a tv adásokat.
A jelenlév´ók egy-egy Hazajáró naptárt
kaptak, amit dedikálni is lehetett. Ezt sokan meg is tették.

nak, életüknek, mindennapjaiknak, ünnepnapjaiknak bemutatása. Az átélt csendes hangulatú szomorúságból a fergeteges
vidámságba átível´ó görög lagzis és zorba
táncos önfeledt, lendületes el´óadásmód
tette megismerhet´óbbé a nemzetiségek
napjainkig fennmaradt örökségét.
A rendezvény sikeréhez nagyban hozzájárult a m´úvel´ódési ház lelkes, összetartó, együttm´úköd´ó csapata, amiért köszönetet mondunk.
A szlovák önkormányzat 2012 óta
Nemzetiségünkért Díj adományozásával
jutalmazza azt a személyt, aki tevékenységével nagyban hozzájárul a szlovák
gyökerek feltárásához, ápolásához, a
nemzetiségi kultúra felkutatásához és
meg´órzéséhez. Ebben az évben a díjat
Varga Jánosnak, a rétsági általános iskola
nyugdíjas igazgató helyettesének, a diákotthon igazgatójának, szlovák nyelvet oktató tanárnak adta át Glückné Salgai Szilvia, a szlovák önkormányzat elnöke.

HANGADÓ

Méltatás:
Varga János 1936-ban született Alsópetényben. A szlovák - tót örökséget a szül´ói
házból hozta magával, amire a mai napig
büszke.
Tanítóképz´ót végzett, majd az egri Tanárképz´ó F´óiskolán tanári diplomát szerzett
rajz-földrajz szakon. Anyanyelvi szinten beszélte a szlovák nyelvet, így a rétsági iskola
egyik kiemelked´ó szlovákot tanító pedagógusa volt. 1973-ban a rétsági általános iskola igazgatóhelyettese és a diákotthon igazgatója lett. 1994-ben innen ment nyugdíjba.
Nyitott volt a szlovák nyelvoktatás bevezetésére, a feltételek megteremtésére az
iskolában és a diákotthonban is. Támogatta az iskola pedagógiai tevékenységének
innovációját, az orosz mellé második idegennyelvként a szlovák nyelv tanítását.
A Bánkról bejáró, a diákotthonban elhelyezést nyert tanulók többsége szlovák ajkú
családokból érkezett és volt közöttük néhány rétsági diák is akiket vonzott a nyelvtanulás lehet´ósége. A családok felkeresése
során kiderült, hogy igényük van a szlovák
nyelvi kultúra ápolására, a hagyományok átörökítésére. Néhány évig a bánki iskolában
is tanított alsótagozatos kisiskolásokat, így
szakmaiságával itt is méltán hozzájárult a
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szlovák örökség meg´órzéséhez.
Odafigyeléssel, együttm´úködve segítette a könyvtárban a Marina szlovák
szakkör megalakulását, ahol a nyelvgyakorlás változatos lehet´óségeivel ismerkedtek a tanulók szlovák szakos pedagógus vezetésével.
Szlovákiai táborozásokat, olvasótáborokat szerveztek pályázati finanszírozásból, motiváló környezetben, különleges
programokkal a szlovák nyelv gyakorlása
érdekében.
A szlovák nyelvoktatás egyre sikeresebb
és népszer´úbb lett, az itt tanuló diákok közül
kiemelked´ó nyelvtudásuknak és felkészít´ó
tanáraik támogatásának köszönhet´óen néhányan megyei és országos tanulmányi versenyeken nívós helyezéseket értek el. Többen
felvételt nyertek a budapesti Szlovák Gimnáziumba, a nyitrai Tanárképz´ó F´óiskolára
és a helyi gimnáziumban is többen érettségiztek szlovák nyelvb´ól. Rétság Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
Salgai Szilvia is Varga tanár úr tanítványaként került közelebb a szlovák hagyományokhoz, ´ó a szegedi Juhász Gyula Tanárképz´ó F´óiskolán szerzett diplomát szlovák testnevelés szakon.
A szlovák nyelv bevezetésével b´óvültek a szakmai programok, nyitottá vált a

határon túli iskolákkal a kapcsolattartás, a
cserevakáció megszervezése a nyitrai magyar nyelv´ú iskolával.
Sz´úkebb környezetben együttm´úködött a rend´órséggel, a szlovák és szláv
nemzetiség´ú közlekedési szabálytalanságokat elkövet´ó autósoknak ´ó tolmácsolta
a büntetés fokozatait.
Barátságos, gyermekszeret´ó személyiségével, és szlovák nyelvtudásával kivívta
tágabb környezete elismerését is. A váci
DCM vezet´óje kérte fel a dolgozók gyermekei részére megálmodott táborozási nyaralási lehet´óség megszervezésére
Csehországban, Hodoninban. Ez újfajta
élmény, újfajta kihívás volt számára, amit
a rábízott gyermekekkel együtt igazi hétköznapi csodaként élt meg, személyiségének és nyelvismeretének gazdagodásával.
A gyerekek a nyelvgyakorlás mellett megismerkedtek a tábori táj szépségével, és
rajzolással, festéssel is visszaemlékeztek
az ott szerzett élményekre.
Pedagógia hitvallásában szívügyének
tekintette a tehetséggondozást, amit József Attila soraival fogalmazott meg prioritásként: “Jó szóval oktasd, játszani is engedd...” Személyiségének kisugárzása ezt
a gondolatot tükrözte, összhangban a
megújulással, a gyermekcentrikussággal,
a szlovák nyelv örökségének, kultúrájának ápolásával, az ebben rejl´ó jöv´ókép
megvalósulásával. A régi tót - szlovák hagyományokat a szül´ói házból örökítette át
pedagógiai munkájába, ami ett´ól vált személyessé, varázslatossá a gyermekek számára.
Átjárható hidat épített az iskola - a
szlovák ajkú családok - a szlovákul tanuló
diákok - a könyvtári szlovák nyelvoktatást
segít´ó szakkörvezet´ó pedagógus között,
amely napjainkig fennmaradt, és biztosítja
a találkozás, a közös élményekre emlékezés örömét.
Kívánunk további tartalmas nyugdíjas
éveket a Tájak, fák, virágok témában varázslatos festményeket, sikeres kiállításokat! A kitüntetéshez szeretettel gratulálunk, jó egészséget kívánunk!

7

2018. JÚLIUS

HANGADÓ

Ilyen még nem volt
Június hónap az ált. iskolai ballagások
ideje, de most mégis egy nem mindennapi találkozó képeit osztom meg 1958ban 60 éve Rétságon végzett általános
iskola tanulói jöttek össze, szinte teljes
létszámmal az él´ók sorából.
Meghatódva hosszú másodpercekig
ölelték egymást, a “lányokat” egy szál virággal köszöntötték. Polgármester Úr is

meleg szavakkal üdvözölte az egybegy´últeket. Ezután órákig tartó beszélgetések
következtek, felelevenítve az ált. iskolai
diák élményeket, csinytevéseket. Búcsúzáskor megállapodtak, jöv´óre is összejönnek, mert van mit mesélni. Igen ´ók korán
kezdtek el élni hogy legyen mit mesélni,
hisz mindannyian a ll. világháború évei
alatt születtek.

Nemzeti Összetartozás Napja
A magyar nemzetet máig megrázó trauma,
hogy 1920. június 4-én a tianoni békeszerz´ódéssel a történelmi Magyarország kétharmadát elveszítettük. A diktátum évfordulója nem örömünnep, de az emlékezés,
a história felidézése nagyon is helyénvaló.
Rétságon is volt megemlékezés.
Az Önkormányzat, a M´úvel´ódési Köz-

pont és az Iskola hívta meg a város lakosságát a június 4-i emlékez´ó alkalomra, a
templomkertbe. 10 órakor kisebb csoport
gyülekezett a fák árnyékába húzódva. A
Himnusz elhangzása után a m´úvel´ódési
központ nevében Marcalekné Kecskés
Diána köszönttöte a megjelenteket. Szabó
István, Szájbely Zsolt alkalomhoz ill´ó ver-

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

sekkel, Kövi Flróra énekkel emelte a rendezvény méltóságteljességét. Heged´ús
Ferenc polgármester mondott megemlékez´ó beszédet.
Majd koszorúzások következtek. Az
Önkormányzat, a Járási Hivatal, intézmények, civil szervezetek nevében helyeztek
el koszorút az mementóként álló kopjafához. A megemlékezést a Szózat és a Székely Himnusz zárta.
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Proficiency Master angol ill. Dante Alighieri olasz, mint idegen nyelv fels´ófokú
nyelvvizsgával és 10 év külföldi diplomáciai tapasztalattal angol és olasz nyelvi
órákat adok.
Nyelvvizsga felkészítést és beszédközpontú órákat személyre szabva kínálok.
Érdekl´ódni: Gresina Szilvia +36/
30/4514063 gresina.szilvia@t-online.hu
Rétság Pusztaszántón zöldövezetben
összközm´úves építési telkek eladók. További infó: www.szondy.eu/ingatlanok
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Ballagások
Ballagtak az óvodások
Már az óvodákban is hagyománnyá
vált, hogy azok a gyerekek, akik ´ósszel
iskolába mennek, egy ünnepélyes napon elbúcsúznak társaiktól, óvoda dolgozóitól, a termekt´ól, az udvari játékoktól, és attól a mesevilágtól, amiben
eddig részük volt. Mert bizony ´ósszel
iskola várja ´óket, amely másként szép a
6. évüket betöltött gyermekeknek.
Tulajdonképpen két ünnepi alkalomról
számolhatunk be. Már délel´ótt az óvodában alakult és fokozódott a hangulat. Afféle háziballagás indult, ami nem egy kicsinyít´ó képz´ós szó. Már évek óta úgy
alakult, hogy délel´ótt szül´ók, hozzátartozók részvétele nélkül történnek a megható

pillanatok. A gyerekek az ´óket követ´ó csoportnál vállukra veszik a ballagó tarisznyát, és elindulnak körbejárni szeretett
óvodájukat.
Délután a m´úvel´ódési központ színháztermében folytatódott az ünnepség. Itt
már a szül´ók, nagyszül´ók, a család többi
tagja, ismer´ósök jelenlétében.
A függöny felgördülése el´ótt Vinczéné
Szunyogh Judit óvodavezet´ó és Geletei
Lívia, a csoport vezet´ó óvón´óje mondott
köszönt´ót.
Majd négy m´úsorblokra bontva mutatták meg a kicsik a néz´óknek, mi mindent
tanultak az itt töltött évek alatt. Szrenka
Beáta mondott köszönetet a csoport nevé-

Ballagás és tanévzáró
Az élet örök körforgása, hogy ´ószre tél jön
majd tavasz. Az iskola tanulóinak pedig a
szeptemberi tanévkezdés után úgy elszaladt a majd 10 hónap, hogy már itt is a
tanévzáró. Ez az alkalom - több éve már egyben a 8. osztályosok ballagása is.
A szombat délel´óttre kit´úzött ünnepi
alkalom tulajdonképpen az el´óz´ó években
kialakult rend szerint zajlott. Egyben a búcsúzó nyolcadikosok ballagásával a tanévzáró és a bizonyítványosztás.

Ebben az évben 2 tanulócsoport ballagott. Cseng´ószóra az épület jelképes végigjárása következett, elköszönni a padoktól
a tábláktól, a kisdiákos romantikától.
A téren a Himnusz elhangzása után a
legkisebbek képviseletében hangzott el
vers, majd az iskola igazgatója, Nagyháziné Bacsa Mónika mondott tanévzáró beszédet. Több elismerés is átadásra került.
Az igazgató köszönetet mondott a Szül´ói
Munkaközösség vezet´óinek, a búcsúzó

ben, majd egy vetítést láttunk ez eltelt
évek fotós emlékeib´ól.
További megható pillanatok jöttek. virággal üdvözölték az intémény munkatársait, valamint a néz´ótéri sorokban ül´ó
meghívottakat. Közöttük az óvoda volt
vezet´óit, munkatársait, az iskolai osztályf´ónököket, és más személyeket, akik segítettk az intézmény munkáját. Sok-sok
szép és meghatóan emlékezetes pillanat.
Végül egy ovón´ói elbúcsúzás zárta a “hivatalos részt”.

Nyári szünet
Az óvoda nyári szünete - a képvisel´ótestület engedélye alapján - július
30-tól augusztus 17-ig lesz. Ez id´ó alatt
karbantartási munkák kerülnek elvégzésre. A szünet ideje alatt az ügyeletet a
szendehelyi Meserét Óvoda látja el.

osztályok osztályf´ónökeinek. A Városi
Önkormányzat nevében Heged´ús Ferenc
polgármester köszöntötte a megjelenteket.
Az ünnepélyes alkalom a ballagás eseményeivel folytatódott. A búcsúztató 7. osztályosok beszéde után az iskola énekkara
köszöntötte a hosszú útra indulókat, majd a
8. osztályosok nevében hangzott el meghatódottságtól sem mentes búcsúszó. Egy közös dal következett a ballagó osztályokkal,
Majd ballagtató beszéd után az iskola zászlajára felt´úzték szalagjaikat a 8. osztályosok,
átadva a stafétát a következ´ó “nagyoknak”.
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Rétsági kalauz
Programajánló
Július hónapban
a m´úvel´ódési központ aulájában
Kiállítás a #életem
cím´ú rajzpályázatra érkezett alkotásokból
Július 4. szerda, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
Egry Artúr: Beérném csenddel
c. kötetének bemutatója
Zenei közrem´úköd´ó:
ifj. Majnik László
Július 14. szombat, 08 30-11-30 között
a m´úvel´ódési központ aulájában
Baba-börze
Megunt, kin´ótt, feleslegessé vált baba
és gyermekholmik, cip´ók, játékok, babafelszerelések börzéje. Információ,
asztalfoglalás: 06-30/4619559
Július 16. hétf´ó 16.00 - 18.00 között
a könyvtár olvasó részlegében
Kézm´úves foglalkozás:
“Mécsestartó 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 (Nyári szünet) 16.15-17.00-ig
Vezeti: Évinger Boglárka
Kedd:
Kerepl´ó Gyermek Néptánc Együttes
(Nyári szünet) 15.30-18.30 Vezeti: Simon Katalin
Gyermek balett (Nyári szünet) 16.4517.45ig 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 (Nyári szünet) 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 (Nyári
szünet) 17.00-18.00 Vezeti: Simon
Katalin
Zúgófa Néptánc Egyesület 19.00-20:30
Vezeti: Simon Katalin

El´ózetes
Augusztus 20. hétf´ó
a Nagyparkolóban
Szent István Nap
18.00 A két zsivány
19.00 Az Örökség zenekar koncertje
21.00 Koós János és Dékány Sarolta
22.00 T´úzijáték
Augusztus 25. szombat
a Nagyparkolóban
Roma-nap
Augusztus 29. szerda
a m´úvel´ódési központ galériájában
Kiállítás a Magyar Fotográfia Napja
alkalmából

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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rtv.retsag.net
Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktuális információkkal.
2018. JÚLIUSI m´úsor
Július 31. kedd 18:00
Híradó - hírek - tudósítsok
Június 31. kedd 21:00;
Augusztus 1-3. szerda-péntek
18:00 és 21:00;
Augusztus 4-5. szombat-vasárnap
10:00 és 16:00
Híradó ismétlés
Nézze a Rétsági Televízió adását az
RKSZ Digitális sávjában. Vételi paraméterek: Frekvencia: 212,5 Mhz, Symbol
rate: 5175 SR, Moduláció: 256 QAM

Tájékoztató
Ezennel tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy a HANGADÓ követlez´ó számának megjelenése - összevont
lapszámként - szeptember 6-án várható.
Az elektronikus változat várhatóan szeptember 4-én elérhet´ó lesz.

Nyári nyitvatartás
Könyvtár:
Hétf´ó:
11.00-16.00
Kedd-péntek
9.00-17.00
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.
A Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtár július 30. és augusztus 12.
között zárva tart!

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!

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 számára,

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!
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Operát az Operából
A 2017-es Magyar Opera Napja alkalmából a Magyar Állami Operaház
egyedülálló CD-gy´újteményt jelentetett
meg, amely a hazai operakultúra 200
esztendejének remekeit fogja egybe.
A díszdoboz 50+3 korongja 35 válogatott
operam´úvet tartalmaz, melyek célja operairodalmunk bemutatásán túl azok ismertté, népszer´úvé tétele, valamint a zenehallgató közönség ösztönzése azok rendszeres hallgatására, id´ór´ól-id´óre történ´ó el´óvételére.

A Magyar Opera200 cím´ú kiadványt a
hazai városi könyvtárakba és zenei intézményekbe juttatja el az Opera.
Az ünnepélyes átadásra a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban került sor 2018.
május 31-én, így a CD-k elérhet´óek a rétsági könyvtárban is.
Köszönjük szépen az ajándékot a Magyar Állami Operaháznak!
Balassi Bálint Megyei Könyvtár
nyomán

Táboroztak a táncosok
A Kerepl´ó Néptánc Egyesületnél az évzáró gálam´úsorral nem sz´únt meg a közös munka. Már hosszú évek óta megszervezik tánctáborukat, amelyben a
b´óséges szórakoztató kikapcsolódás,
igazi tábori hangulat mellett b´óven jut
id´ó új táncok megismerésére, megtanulására.
A tábort Simon Katalin szervezte és
vezette Ónodi Béla (Magyar Táncm´úvészeti Egyetem, Néptánc Tanszak adjunktusa) és Irk Bence néptáncos közrem´úkö-

désével. A programok megvalósításában
több szül´ó is a csapat segítségére volt. A
helyszínválasztás ebben az évben is
Ver´ócén, a Csattogó völgyi táborra esett.
Itt az elfogadható árak mellett kellemes
szállás, a környék által kínált rengeteg lehet´óség is ide csábítja évek óta a népzenét,
néptáncot és hagyományokat nyáron is
ápoló közösséget. Volt sportolás, játék, kirándulás, számháború, kézm´úves foglalkozás, no meg persze a napi kiadós étkezések mellett több meglepetés is.

A tábort a csapat egy m´úsorral zárta,
ahol a szül´óknek megmutatták az itt töltött
id´ó alatt tanultakat. A gyerekek élményekkel gazdagodva tértek haza.

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
július 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. július 25.
szerda 14:00-tól az emeleti oktatóteremben.

Étrendi szaktanácsadás 2018. július
26. csütörtök 16:00-tól az EFI irodában
Gerinctorna 2018. július. 09., 11.,
28., 25., (szerda) 18:00 órától a tornateremben
Jóga 2018. július. 16., 23. hétf´ó 17. 24.,
31., kedd, 18.00 órától a tornateremben.
Egyéni gyógytorna szaktanácsadás
2018. június 19. csütörtök
13:00 órától.
A programokról további
részletek és az iroda egyéb
szolgáltatásairól információ a http://efi.retsagrendelo.hu honlapon.

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.
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Sport - Megyei bajnok az RVSE - Ifi csapata
Sikeres évadot zárt a Rétság Városi
Sportegyesület a 2017/18 ´ószi-tavaszi
bajnokságban.

A feln´ótt csapat 9 gy´ózelemmel, 3
döntetlennel, 46 l´ótt góllal zárta az idényt.
Kétségtelen, hogy ennél jobb eredményt

Táborozni, együtt lenni jó!
A Rétsági Általános Iskola megnyerte
az EFOP-3.3.5-17-2017-00052 Tematikus Programok a Balassagyarmati Tankerület Tanulói részére - Táborozni
együtt lenni jó! pályázatát.
Iskolánk 120 tanulója 5 táborban vehettek részt 1 héten keresztül. Egy bentlakásos nomád táborban Szécsényben, és
négy napközis táborban. Egy Nemzeti és
kulturális identitás, hagyomány´órzés, anyanyelvápolás táborban. Két Környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói
magatartás és egy Közlekedés, KRESZ,
Sport és egészségre nevelés táborban.
Táboronként egy alkalommal, külön
busszal utaztak programjaiknak megfelel´ó

kirándulásra: Törökmez´óre, Drégelypalánkra, a Nógrádi Vadasparkba és a Váci
Sportcsarnokba. A többi napon, az iskola
területén sokat sportoltak, kézm´úveskedtek, kirándultak.
A sport tábor programjában Fodor
László Munka- és Balesetvédelmi oktató
segítette az iskolásokat az els´ósegélynyújtó és baleset megel´óz´ó feladatokban. Gyakorolhatták a helyszínen a szabályos segítségnyújtási fogásokat és a ment´óhívás
szabályait.
A táborozók jól érezték magukat, új
ismeretekkel sok új játékkal gazdagodva
fejezték be az egy hetes közösségi programot.

is értek már el, de tisztességesen szerepeltek, és a tabella közepén várják a következ´ó évadot.
Ami igazi szenzáció, az U19-es rétsági
csapat szereplése. 24 mérk´ózésb´ól 24-et
nyertek! 172 gólt rúgtak, és csak 17-et
kaptak. Mindvégig veretlenül nyerték az
MB-II Nyugati Csoport korosztályos bajnokságát. A koronát az évadra a “szuperdönt´ó” tette fel. A Kelet-Nyugat dönt´óben
Mihálygerge csapatával játszottak, és 3-2ra nyertek. Ezzel elnyerték az U19 megyei
els´ó helyezését és kupáját. Szép volt fiúk!
Foto: Szabados Imre

Útjavítás a 2-esen
Az autósokat jó hír fogadta június els´ó
hetében Rétság belvárosában. A számtalan úthibától hemzseg´ó f´óút javítása elkezd´ódött. A munkálatok szükségszer´úen
megakasztották a forgalmat, így végeláthatatlan autósorok várakoztak olykor 5-10
percet is az átjutásra.
A munka május utolsó napjaiban az
elkopott útréteg felmarásával kezd´ódött.
Majd június 4-re megérkezett az az útépít´ó gépsor, amely egy sávot teljes egészében megújítva dolgozott. Mintegy 700
méteres szakasz ment át ellen´órzésen, felújításon a vasúti átjárótól a Pet´ófi utcáig.
Két nap alatt az aszfaltréteg terítése be is
fejez´ódött, már csak az útburkolati jelek
felfestése maradt hátra.

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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