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Spangár-díjak a költészet ünnepén
15 évvel ezel´́ott alakult meg a Spangár András
Irodalmi Kör. Az elhatározást, hogy a helyi és
környékbeli alkotóknak legyen egy közössé-
gük, több dolog is motiválta. Ezek egyike volt,
hogy vers és prózaíró pályázatot hirdetnek. Ez
ebben az évben már 14. alkalommal meg is
történt. Az elmúlt másfél évtized alatt a pályá-
zat kilépett regionális jellegéb´́ol, és több évben
országos érdekl´́odést is kiváltott.

A beérkezett pályázatokat szakért´́o zs´́uri bí-
rálja el. 2018 is április 11-én kis ünnepi rendez-
vény keretében került bemutatásra a kiadvány,
illetve átadásra a díjak.

A könyvtár olvasótermében foglalhatott he-
lyet a közönség. A megjelenteket Varga Nán-
dorné, az intézmény vezet´́oje köszöntötte. Az
ünnepi hangulatot Kövi Flóra éneke, kés´́obb
Majnik László muszikája teremtette meg.

Mez´́ofi Zoltán alpolgármester tartott rövid
beszédet, amelyben az irodalom és a költészet

jelent´́oségét tágabb történelmi néz´́opontból
elemezte. Megállapította, hogy méltó és igaz-
ságos, a költészet ünnepét József Attila szüle-
tésnapján ülni.

Következett a Spangár-díjak átadása. Az
utóbbi években két kategóriában adják át Do-
vák B. József által tervezett m´́uvészi t´́uzzo-
mánc plakettet. Ebben az évben a prózai kate-
góriát beküldött novellája alapján Szabó Klára
nyerte. A költ´́ok közül Egry Artúr kapta meg
az ezévi kitüntet´́o címet. ´́O egyébként rend-
szeres pályázó, és ismert alkotó, nem véletlen,
hogy ezennel már 3. alkalommal - és ezzel
egyedülállóan - birtokosa a címnek.

Az átadást követ´́oen a díjatott, illetve a kö-
tetben megjelent m´́uvekb´́ol hallhattunk sze-
melvényeket helyi el´́oadók tolmácsolásában.
Aztán ahogy lenni szokott, a szerz´́okkel lehe-
tett szót váltani, illetve megvásárolni a nyom-
dából frissen kikerült kötettet. 
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Városházi tudósítások - áprilisról

Az április havi képvisel´́o-testületi ülé-
sen az Egyebek mellett 29 napirendet
tárgyalt a testület. A nagyobb el´́oter-
jesztés számnak részben oka, hogy már-
ciusban technikai okok miatt elmaradt
ülés anyagai is most kerültek tárgyalás-
ra. Az elhangzottakról és a szavazások-
ról az alábbiakban adunk tájékoztatót:

Els´́oként a Rétsági Rend´́orkapitányság
beszámolóját vitatta meg a testület,
amelyet törvényi el´́oírás alapján min-
den évben be kell nyújtani a város ön-
kormányzatához. Az igen részletes, il-
lusztrációkkal kiegészített be-
számoló az elmúlt évi munkáról
ad tájékoztatást. Az ülésen -  mi-
ként a PVB tanácskozáson is -
részt vett Belovai Róbert ren-
d´́orkapitány. Dr. Szájbely Ern´́o a
Pénzügyi és Városüzemeltetési
Bizottság elnöke összefoglalójá-
ban kiemelte, hogy a rend´́orség ered-
ményes munkát végzett. A hozzászó-
lók köszönetet mondtak az együttm´́u-
ködésért, Belovai Róbert pedig a civil
szervezetekkel, az Önkormányzattal
és a Polgár´́orséggel való együttm´́ukö-
dést köszönte meg. A képvisel´́o-testü-
let egyhangú szavazással elfogadta a
beszámolót, 2018. évre pedig eredmé-
nyes munkát kívánt a Kapitányság va-
lamennyi dolgozójának.
Minden költségvetési év elején Köz-
beszerzési tervet kell készíteni. A vá-
ros által idén tervezett munkák a tör-
vényi értékhatárt meghaladják. A
“Zöld város” kivitelezése, valamint a
korábbi döntés alapján beszerzend´́o
kommunális gép értékhatár felett van,
ezért az ezeket  tartalmazó közbeszer-
zési tervet a testület elfogadta.
A kommunális gép közbeszerzésével
kapcsolatos eljárások lefolytatására kért
ajánlatokat a képvisel´́o-testület korábbi
döntésével. 3 ajánlat érkezett, ezek kö-
zül a legolcsóbbat, ugyanakkor helyi re-
ferenciákkal rendelkez´́o Márkus és Tár-
sai Kft-t választotta a testület a közbe-
szerzési eljárások lefolytatására. Az
err´́ol szóló szerz´́odés álírására megbíz-
ta a polgármestert. A határozatot egy-
hangúlag szavazta meg a testület.
A Laktanya út 9. számú ingatlan (Ka-
tasztrófavédelem, Önkéntes T´́uzoltó
Egyesület épülete) szennyvízcsatorna
bekötése eddig nem rendez´́odött. A
probléma megoldása érdekében a tes-
tület felkérte Valent József tervez´́ot a
rákötéshez szükséges tervek elkészíté-
sére és az engedélyezési eljárás lefoly-

tatására. A döntés egyhangú volt.
A temet´́oben a ravatalozó el´́ott több
mint 6 éve elkészült lépcs´́o burkoló-
lapjai az id´́ojárási körülmények miatt
megrongálódtak, ezért ezt a munkát el
kellett végezni. A munka elvégzésére
a Vis Major Munkacsoporttalal történt
el´́ozetes egyeztetés alapján a Movens
Kft lett felkérve, akik a javításokat el
is végezték. Ennek szerz´́odését hagyta
jóvá utólagos szavazással a testület
bruttó 113,762 Ft értékben.
A “Zöld város” program keretében ké-

szül´́o Piac udvar megvalósítá-
sával több esetben foglalko-
zott a képvisel´́o-testület. Leg-
utóbbi határozat alapján, ér-
tékbecslés után, a pályázatban
elszámolható összegért meg-
vásárolta az ott lév´́o 2 magán-
tulajdonban lev´́o faházat. A

mostani döntés ezek különálló telkei-
nek összevonását határozta el, hiszen
a megvalósítás egy, egybefügg´́o telken
történhet. A testület egyhangú döntéssel
Dombai Gábort bízta meg a telekalakí-
tási munka elvégzésével és felhatalmaz-
ta a polgármestert a szerz´́odés aláírására.
A város éves karbantartási terve min-
den esztend´́oben fontos dokumentum.
Ebben kerül rögzítésre, hogy a hivatal,
és a képvisel´́ok által összegy´́ujtött el-
végzend´́o feladatokból mi, és milyen
el´́okészítéssel és kivitelezéssel való-
suljon meg. A témáról a bizottsági ülé-
sen részletes vita volt, melyet a PVB
elnöke foglalt össze. A tervet a képvi-
sel´́o-testület 7 igen szavazattal fogadta
el. A téma fontosságára tekintettel Dr.
Szájbely Ern´́o összefoglalóját, a vitá-
ban elhangzottakat és a munkafelada-
tok felsorolását Hir-Háttér rovatunk-
ban részletesen közöljük (4. oldal.)
A “Zöld város” pályázat megvalósítá-
sa kapcsán vannak kötelez´́o elemek,
melyeket a városnak biztosítani kell.
Ilyen a kötelez´́o nyilvánosság biztosí-
tása. (A projekt dokumentálása, kom-
munikációs terv készítése, sajtómegje-
lenések biztosítása, alapk´́oletételi, il-
letve zárórendezvények megvalósítá-
sa, stb., a pályázati programban leírtak
szerint) Erre a feladatra a legmegfele-
l´́obb cég kiválasztásához ajánlatokat
kell kérni. A képvisel´́o-testület 6 cég-
t´́ol kér be ajánlatot, melyek a PVB ülé-
sen kerülnek felbontásra, ezt követ´́oen
születhet döntés arról, hogy mely cég
kap megbízást erre a munkára. A hatá-
rozatot - a cégek felsorolásával - a tes-

tület egyhangúlag megszavazta.
A város még nem rendelkezik ún. Be-
szerzési szabályzattal, a jogszabályi
környezet azonban változott. Ezért a
szabályzatot el kellett készíteni, és azt
a képvisel´́o-testület 7 igen szavazattal
elfogadta.
Már korábbi üléseken is felmerült a
Mikszáth utcai “faház” használati jo-
gának kérdésköre. A létesítményt a
Rétság Városi Sportegyesület használ-
ja szerz´́odés alapján. A város itt akarja
megvalósítani a napközis étkezdét,
ezért kezdeményezte az egyesületnél a
használati jog megszüntetését. Koráb-
bi döntés szerint kérni kellett az RVSE
nyilatkozatát. Az el´́oterjesztéshez mel-
lékelt dokumentum szerint az egyesü-
let nem zárkózik el az ingatlan vissza-
adásától, azonban azoknak a funkciók-
nak a biztosítására, amire jelenleg
igénybe veszi az épületeket, a várostól
más lehet´́oséget kér biztosítani. Ebben
az ügyben olyan határozat született,
hogy a feltételeket a Pénzügyi és Vá-
rosüzemeltetési Bizottság bevonásával
konkrétan egyeztetni szükséges a sport-
egyesülettel, majd készüljön a tenniva-
lókról ütemterv. Ezt a határozatot 7
igennel megszavazta a testület. További
el´́orelépés ezek után következhet.
A Járási Hivatal és a Városháza aka-
dálymentesítését szolgálja egy lift,
amelynek kötelez´́o felülvizsgálatát
évente el kell végezni. Erre bekért ár-
ajánlat alapján a felülvizsgálat elvégé-
sére a Marton Szakért´́o Kft.-t bízták
meg egyhangú szavazással.
A Rétsági Család- és Gyermekjóléti
Központban jogszabályi el´́oírás szük-
ség szerint szakpszichológus biztosí-
tása. Ennek a feladatnak egy megbízá-
si szerz´́odés útján kíván a Központ
eleget tenni. A szerz´́odés megkötését
a képvisel´́o-testület engedélyezte.
A Városüzemeltetési Csoport beszá-
molója volt a következ´́o napirend. A
kiadott dokumentum felsorolja mind-
azt, amit a csoport elvégzett az elmúlt
egy esztend´́o alatt. A PVB ülésen el-
hangzott hozzászólások szerint a cso-
port igen sok feladatot megoldott, és a
közmunka programon keresztül a köz-
munkások munkáját is megszervezve
valósította meg mindazt, ami a beszá-
molóban felsorolásra került. A testület
a beszámolót elfogadta.
Sport- és civil szervezetek támogatá-
sára kiírt pályázatok ezen az ülésen
kerültek elbírálásra. A PVB ülés vitá-
jának összefoglalójában elhangzott,
hogy a benyújtott pályázatok közül 2
nem felelt meg a kiírásnak, ezek nem
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kaphatnának támogatást. Az egyik a
Rétsági Judó Club, akik egy mellékle-
tet nem nyújtottak be, a másik az RRT
( a motorosok), akik az egyik mellék-
letet nem nyújtották be, a másik mel-
lékletet meg határid´́on túl. A bizottság
javaslatára a testület végül úgy dön-
tött, hogy ezekben az esetekben még
kivételt tesz, és érdemben bírálja el a
támogatási igényeket. A mérlegelés f´́o
szempontja a pályázók rendszeres te-
vékenysége, a város életébe való be-
kapcsolódás, a tagok száma, a ver-
senyalkalmak és a rendezvények szá-
ma volt. Egyben bizonyos összegek át-
csoportosítására is javaslatot tett a bi-
zottság. A döntés alapján a pályázók a
következ´́o támogatásra köthetnek
szerz´́odést:

— Városi Nyugdíjas Klub 300.000 Ft,
— Hunyadi János Nyugállományúak

Klubja 300.000 Ft,
— A Rétsági Árpád Egylet 800.000 Ft

(Ez az összeg tartalmazza az egyesület
keretein belül m´́uköd´́o Öregfiúk foci-
csapat támogatását is.)

— Rétság Városi Sportegyesület
3.000.000 Ft.

— Rétsági Judo Club 300.000 Ft támoga-
tás, továbbá díjmentes teremhasználat-
ban is részesül.

— Az RRT  Szabadid´́o és Motorsport
Sportegyesület részére 320.000 Ft.

— A Rétsági Árpád Egylet Történelmi Mi-
litari tábor lebonyolítására 80.000 Ft.

— Rétsági Cigány Nemzetiségi Önkormány-
zat Romanap rendezésére: 100.000 Ft.
A képvisel´́o-testület a támogatásokról
egyenként szavazott, és - egy kivétel-
lel - 7 igen szavazattal fogadta el a
PVB javaslatát. A Rétság Városi
Sportegyesület  támogatását 5 képvi-
sel´́o szavazta meg, 2 ellenszavazat
mellett.
Közm´́uvel´́odési érdekeltségnövel´́o pá-
lyázat keretében 10 % önkormányzat
által vállalt önrész mellett lehet támo-
gatásra pályázni közm´́uvel´́odési intéz-
mények tárgyi feltételeinek javítására.
A döntés értelmében a színházterem
néz´́otéri székeinek cseréjére, illetve a
könyvtár küls´́o felületi díszkivilágítá-
sának felújítására pályázik a képvise-
l´́o-testület. Ennek mintegy 34 millió
forintos költségéb´́ol 3,4 millió forintot
átvállal. Jelen döntéssel a pályázat be-
nyújtásáról és az önrész összegér´́ol
kellett dönteni, amelyet a testület 7
igen szavazattal megszavazott.
Két napirend is foglalkozott szerz´́odé-
sek jóváhagyásával. Ezek a M´́uvel´́o-
dési Központ által tervezett Majális,
illetve Gyermeknap lebonyolításához

kapcsolódó szerz´́odések, melyek meg-
kötésével a testület egyetértett.
A Balassagyarmati Református Egy-
házközösségt´́ol kérelem érkezett az
önkormányzathoz, melyben a Temp-
lom utca 11. számú épület térítésmen-
tes átadását kérik. A Református Egy-
ház Rétsági Szórványgyülekezete ko-
rábbi kérelme alapján az önkormány-
zattól használatra megkapta a volt
CISZ ház bels´́o termét és a kapcsolódó
helyiségeket, amelyeket felújítva
használatba is vettek hitéleti tevékeny-
ségre és rendezvények tartására. A
Templom utca 11. - a volt fizikoterápia
- épületét jelenleg két egyházi karitasz
csoport használja szerz´́odés alapján. A
Rétsági Katolikus Egyház írásban kér-
te, hogy a Katolikus Karitász Csoport
továbbra is használhassa a Templom u.
11. szám alatti épületet, melyben még
a Baptista Szeretet Szolgálat is elhe-
lyezést nyert. A képvisel´́o-testület úgy
döntött, hogy jelenlegi helyzeten nem
változtat, az egyházak részére tovább-
ra is a jelenleg is biztosított ingat-
lanokat, a már létrejött szerz´́odések
szerint biztosítja. Ezt a határozatot 5
igen, 2 tartózkodó szavazat mellett fo-
gadta el a testület.
Havai Lászlóné fordult kérelemmel a
testülethez, hogy a Korányi utcában a
társasház közelében lév´́o feny´́ofa ki-
vágásához adjon tulajdonosi hozzájá-
rulást. A testület úgy döntött, hogy ki
kell kérni a társasház közgy´́ulésének
véleményét, és ez alapján születhet ha-
tározat az ügyben.
Dr. Horváth Zoltán, Körtefa u. 31.
szám alatti lakos kérelmezte, hogy az
évtizedekkel ezel´́ott hibás kimérés mi-
att a lakótelkéhez kapcsolódó, haszná-
latba vett, de nem a tulajdonában álló
43 m2 területet a város adja át neki. A
PVB elnöki összefoglalóban az szere-
pelt, hogy ez egy korábbi helyzet ered-
ménye, de önkormányzati vagyon díj-
mentesen nem adható át. Ezért jelké-
pes, 500 Ft/m2 áron az eladás mellett
döntött. A képvisel´́o-testület egyhan-
gúlag fogadta el az indítványt.
Iacobovici Zsuzsanna korábbi szerz´́o-
dés alapján bérli a Rákóczi út 34. alatti
épületben a volt gyermekorvosi rende-
l´́ot. Kérelmet nyújtott be arra való te-
kintettel, hogy céget alakít, és ennek
székhelyeként engedélyezze a képvi-
sel´́o-testület bejegyezni a bérleményt.
A testület egyhangú szavazással elfo-
gadta a cég székhelyéül történ´́o be-
jegyzést. A határozat tartalmazza,
hogy a bejegyzést követ´́oen a bérleti
szerz´́odést módosítani szükséges.

A Speed Rally Team a laktanya terüle-
tén, útjain több id´́opontban rendezne
rally edzéseket és quad versenyeket.
Ehhez kért hozzájárulást. A testület 5
képvisel´́o szavazatával, 2 tartózkodás
mellett úgy döntött, hogy nem ad hoz-
zájárulást ilyen versenyek rendezésé-
hez.
Az Önkéntes T´́uzoltó Egyesület be-
nyújtotta beszámolóját az elmúlt évi
tevékenységér´́ol. A Képvisel´́o-testület
az egyesület 2017. évi beszámolóját 7
igen szavazattal tudomásul vette, a
2018. évre eredményes munkát kívánt.
Negyedévenként kér a képvisel´́o-tes-
tület jelentést a követelések állomá-
nyáról. A benyújtott el´́oterjesztés tar-
talmazza, mely területeken sikerült el-
´́obbre lépni, és csökkenteni a kintlév´́o-
ségeket. A döntés értelmében 7 igen
szavazattal a képvisel´́o-testület elfo-
gadta a beszámolót. A követelésállo-
mány csökkentése érdekében vala-
mennyi érintett´́ol - a jogszabályokban
rögzített lehet´́oségek figyelembe véte-
le mellett - továbbra is aktív közrem´́u-
ködést és számokban kimutatható
eredményes munkát vár.
A Társadalmi Kapcsolatok Munkacso-
porthoz érkezett kérelmeket Mez´́ofi
Zoltán alpolgármester terjesztette el´́o.
Ennek értelmében 7 igényl´́o részesült
támogatásban utiköltség-térítés és be-
lép´́ojegyek költségeihez 742.900 Ft át-
vállalásával, az erre vonatkozó sza-
bályzatban foglaltak mértékéig. A tá-
mogatásokat egyhangúlag megszavaz-
ta a testület. A kedvezményezettek ci-
vil közösségek és iskolai osztályok.
Az Európai Bizottság elindított egy
portált, melyen településeknek lehet
regisztrálni ingyenes WIFI pontok ki-
alakításához. A regisztrált települések
kés´́obb pályázhatnak ilyen pontok ki-
alakításához a város közösségi terein.
A képvisel´́o-testület egyhangúlag
megszavazta a portálon történ´́o re-
gisztrációt.
A testület lejárt határidej´́u határozata-
inak végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekr´́ol szóló
beszámolót a testület elfogadta.
A polgármester az el´́oz´́o ülés óta vég-
zett tevékenységér´́ol szóbeli el´́oter-
jesztésben emelt ki néhány dolgot,
amiben intézkedett. 
A PVB összefoglalóban a szemétszál-
lítással, lomtalanítással, a számlázás-
sal kapcsolatos dolgokról szólt Dr.
Szájbely Ern´́o. Számla nem jött az els´́o
negyedévr´́ol és az el´́oz´́o év is rende-
zetlen. Jó lett volna a Zöld udvar meg-
nyitását elérni, akár ideiglenes jelleggel
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is. Heged´́us Ferenc tájékoztatót adott
arról, hogy több képvisel´́oi intézkedés
kérést követ´́on levelet írt a Közút
fenntartónak, akik olyan választ adtak,
hogy június hónapban lesz a megyé-
ben az útjavító gépsor, és akkor sorra
kerül a 2-es út városi szakaszának ja-
vítása is. Korábbi döntés értelmében a
testület szavazás nélkül tudomásul
vette a szóbeli el´́oterjesztést.
A DMRV lakossági víz- és csatorna-
szolgáltatás támogatására kiírt pályá-
zaton kíván indulni. A pályázat be-
nyújtásához a képvisel´́o-testület hoz-
zájárulása kell. Ez egyhangúlag meg-
szavazásra került.
Egyebek napirendi pontban Jávorka
János kért intézkedést az Ady Endre
úti és a Korányi utcai játszótér több
hibájának kijavítására, továbbá meg-
hívta a város lakosságát a Majálisra. 
Heged´́us Ferenc - több bizottsági ész-
revételre is reagálva - szólt a lomtala-
nítással kapcsolatos problémákról, és
azt mondta, hogy ezt május 12-ig meg
fogják oldani, de ezt ne vegyék kész-
pénznek. A témához tanácskozási jog-
gal jelenlév´́o PVB tag elmondta, hogy
ez így bizonytalan. Ha lesz lomtalaní-
tás, azt jó el´́ore ki kell hirdetni, hogy
a lakók fel tudjanak rá készülni. Az
nem elfogadható, hogy pár nappal el-
´́obb valaki kell´́o meghirdetés nélkül
bejelenti, hogy mégiscsak lesz május
12-én. Akkor inkább legyen egy júni-
usi nap, de id´́oben közzétéve.
A polgármester elmondta, hogy a
12.000 forintos központi téli f´́utéstá-
mogatás a társasházaknál lakásonként
jár, és erre egy nyomtatványt kell majd
kitölteniük.
Megköszönte továbbá a Választási Bi-
zottságok munkáját.

Hír-Háttér
Városkarbantartási feladatokról.

A képvisel´́o-testületi ülésen Dr. Szájbely
Ern´́o, a Pénzügyi és Városüzemeltetési
Bizottság elnöke foglalta össze a bizott-
sági ülésen elhangzottakat.

– A város ez évi karbantartási terve
meglehet´́osen sok feladatot tartalmaz.
Szerepelnek benne mindazok a kérelmek,
melyek a lakosság részér´́ol érkeztek a
képvisel´́o-testület felé. Az el´́oterjesztés-
ben mellékelve van az óvoda javaslata az
intézmény karbantartására, illetve az Ext-
rém Légisport Egyesület kérelme a hangár
beázásáról. A bizottsági ülésen tételesen
végigmentünk a feladatokon, illetve a ki-
adott anyaghoz képest nagyon sok kiegé-
szít´́o javaslat is beépítésre került. Így kö-
rülbelül duplájára n´́ott az elvégzend´́o
munkák listája az el´́oterjesztéshez képest.
Bizottsági vitában felmerült olyan kérdés,
hogy a tavalyi év során jóváhagyott ha-
sonló tervben szerepl´́o munkák egy része
nem lett elvégezve. Összességében el-
hangzott, hogy a terv így kiegészítve na-
gyon aprólékos, sok részletet tartalmaz.
Az anyagi nagyságrendet nézve valószí-
n´́uleg közbeszerzés köteles lesz a munkák
nagy része. Ebbe nem számítanak bele a
saját kivitelezésben elvégzend´́o javítások.
A közbeszerzés indításához kell árazatlan
költségvetés, tehát részletes el´́okészít´́o
munkát igényel. A meghatározott felada-
tokat több csoportra kell osztani. Ehhez
igénybe kell venni m´́uszaki szakért´́ot, aki
a tervez´́oi költségvetéseket el tudja készí-
teni. Javaslat hangzott el, hogy Kovács
Miklós mérnököt kérjük fel erre. A hangár
beázásával kapcsolatos témában el´́ozetes

tájékozódás szerint kb. 6 millióba kerülne
a tet´́oszigetelés, ennyi pénzt nem biztos,
hogy egy romos hangárra rá kellene for-
dítani. Itt el kell dönteni, hogy a bérl´́onek
így megfelel-e a bérlemény, vagy esetleg
felbontja a szerz´́odést. Hozzásszólásban
elhangzott, hogy nagyon részletes, átfogó,
a város egészét érint´́o a terv. De a hozzá-
szóló elmondta, hogy sok mindent bele
lehet írni a tervbe, de az a kérdés, hogy
végrehajtásra kerül-e vagy sem. El´́oz´́o év-
ben is több minden meg lett határozva,
ami nem lett elvégezve. Példaként utalt a
Mikszáth és Takarék utak közötti járdára,
a szükséglakás felújítására. A hozzászóló
elmondta, hogy a terv végrehajtásáért a
polgármester a felel´́os. Reméli, hogy eb-
ben az évben ennek a feladatnak eleget
tesz. Elhangzottak olyan kívánságok is,
amelyek nem kerültek be a tervbe, de le-
het ezekkel is foglalkozni. Pl. közvílágítás
a KRESZ parknál, illetve a Rákóczi út
53.-59. mögött pár éve kiépített járdánál.
További észrevétel volt a 2-es útnak a vá-
roson átvezet´́o szakaszának tragikus álla-
pota, amely veszélyezteti a gépjárm´́uve-
ket és a gyalogosokat is. Ez ugyan nem
tartozik a város hatáskörébe, de kérte a
hozzászóló, hogy a polgármester tegyen
hathatós intézkedést a közútkezel´́o felé.
Sok dolog van a tervben. Vannak olyan
témák, amelyeket az ott lakókkal kell
egyeztetni, illetve felmérést, el´́okészítést
igényel. Ezek jelezve vannak az adott fel-
adatnál.

– A bizottsági összefoglalót követ´́o rö-
vid vitában a polgármester kifogásolta,

Rendeletek, jegyz´́okönyvek

Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvise-
l´́o-testület által alkotott rendeletek teljes
szövege és mellékletei, a www.retsag.hu
oldalon az Önkormányzat fejezetben ér-
het´́ok el. Ugyanígy a helyi jogszabályok
egységes szerkezetbe szerkesztett szöve-
ge, és a jegyz´́okönyvek is megtalálhatók.

A képvisel´́o-testület nyílt üléseinek
jegyz´́okönyvei, illetve a zárt ülések hatá-
rozatai az ülést követ´́o 15 napon belül el-
érhet´́ok a www.retsag.hu weblapon, az
Önkormányzat fejezetben.

A 2017. áprilisi ülés vi-
deofelvétele megtekinthe-
t´́o a következ´́o Youtobe cí-
men:
https://youtu.be/4fybVlmVujw

Képvisel´́o-testületi ülés

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülésére május 25. péntek 16.00
órakor kerül sor. (PVB. ülés id´́opontja:
május 22. kedd 16.00 óra. El´́oterjesztések
benyújtásának határideje: május 14. hétf´́o
12.00 óra.) Tervezett napirend:  1) Ön-
kormányzati ingatlanok bérleti díj és lak-
bér módosításáról El´́oterjeszt´́o: Dr. Varga
Tibor jegyz´́o. 2) Beszámoló a közérdek´́u
adatok közzétételének és megjelentetésé-
nek tapasztalatairól. El´́oterjeszt´́o: jegyz´́o.
3) Beszámoló gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatok ellátásáról El´́oterjeszt´́o:
Dr. Varga Tibor jegyz´́o. 4) Beszámoló a
testület lejárt határidej´́u határozatainak
végrehajtásáról és az átruházott hatáskör-
ben hozott döntésekr´́ol. El´́oterjeszt´́o: He-
ged´́us Ferenc polgármester. 5) Tájékoz-

tató a két testületi ülés közötti id´́oszakban
az önkormányzat érdekében végzett pol-
gármesteri munkáról. El´́oterjeszt´́o: Hege-
d´́us Ferenc polgármester .

Meghívó lakossági fórumra

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete 2018. május 08-án 18.00 órai
kezdettel a Városi M´́uvel´́odési Központ
és Könyvtár színháztermében LAKOS-
SÁGI FÓRUMOT TART, melyre tiszte-
lettel meghívom. A lakossági fórum kere-
tében a Képvisel´́o-testület tájékoztatót ad
a lakosság részére az adott év terveir´́ol, az
elmúlt év célkit´́uzéseinek megvalósításá-
ról, az önkormányzati vagyon helyzetér´́ol,
valamint a városunkban tervezett mobil
átjátszó toronyról. 

A fórumon a választópolgárok KÖZ-
ÉRDEK ´́U ÜGYEKBEN kérdéseket tehet-
nek fel, és véleményt nyilváníthatnak.

    2018. MÁJUS     HANGADÓ    

    4   



hogy ´́o lenne a felel´́os a járdaépítésekért,
lakásfelújításért, ezt kikéri magának. Min-
dent a bizottság kiad, és meg kell valósí-
tani. “Én nem vagyok felel´́os érte. Orgona
köz, Mikszáth út ki van adva a geodétá-
nak, a tervez´́onek, nem történt meg a fel-
mérés. Ilyet nem bízhatnak rám, hogy la-
kást felújíthassak.”

– PVB elnöke hozzászólásban el-
mondta, hogy nyilván nem a polgármes-
ternek kell vakolni, meg festeni, meg ha-
sonló feladatokat elvégezni. De a munkák
végrehajtásának megszervezése, a felada-
tok megvalósításának folyamatos figye-
lemmel kísérése, a szükséges intézkedé-
sek megtétele egyértelm´́uen  a polgármes-
ter kötelessége és felel´́ossége. Ehhez kap-
csolódott más hozzászóló is, aki kiemelte,
hogy a határozat utolsó sora szerint a terv
végrehajtásáért felel´́os: Heged´́us Ferenc
polgármester.

– A polgármesteri beszámoló napi-
rendnél, ehhez kapcsolódóan javasolta bi-
zottségi szakért´́o, hogy a polgármester
minden hónapban adjon tájékoztatást, mit
tett a terv egyes részeinek a végrehajtása
érdekében.

A következ´́o határozat született:
A Képvisel´́o-testület az alábbi munká-

kat, az alábbi feltételekkel kívánja 2018.
évben elvégeztetni:
— A Nyárfa u. 5-8. szám el´́otti ingatlanon

lépcs´́ok karbantartása, lépcs´́ofeljárók
építése, szemétkonténerek elhelyezé-
sét biztosító területek kialakítása. El´́o-
készítés: a tervez´́ot´́ol m´́uszaki vázlat-
tervet és költségbecslést kell kérni
kell.

— A Rákóczi út páratlan oldalán, a volt
buszmegállónál a járdáról való vízel-
vezetés megoldása. Kivitelezés: saját
kivitelezésben.

— Kossuth utca Rákóczi út torkolatánál
az úttest felújítása. El´́okészítés:  a ki-
vitelezést végz´́o Penta Kft. felé jelezni
kell a garanciális javítás igényét. 

— Járdavégek akadálymentesítése a Kos-
suth utca és a Rákóczi út keresztez´́o-
désénél, a Zrinyi utca és Rákóczi út
keresztez´́odésénél, a Rákóczi úton a
közlekedési lámpánál. El´́okészítés: a
tervez´́ot´́ol m´́uszaki vázlattervet és
költségbecslést kell kérni.

— Zrínyi utca - Piactér keresztez´́odésénél
a magas járdaszegély kiváltása. El´́o-
készítés: a tervez´́ot´́ol m´́uszaki vázlat-
tervet és költségbecslést kell kérni.

— Mez´́o utcában járdaépítés. El´́okészí-
tés: a tervez´́ot´́ol m´́uszaki vázlattervet
és költségbecslést  kell kérni.

— Sz´́ol´́o utca végén lév´́o forduló felújítá-
sa. El´́okészítés: közmunkaprogram

keretében a terület kitakarítása.
— Takarék utca mindkét oldalán vízelve-

zetés biztosítása. El´́okészítés: árok-
tisztítás, takarítás szükséges, majd a
tervez´́ot´́ol m´́uszaki vázlattervet és
költségbecslést kell kérni.

— 32 hektáros területünkön szemét-
eltakarítás, gazmentesítés, El´́okészí-
tés: a gazmentesítésre árajánlatok be-
kérése.

— Takarék utca mögötti garázsokhoz úté-
pítés. El´́okészítés: a tulajdonos sze-
mélyének tisztázása. Amennyiben ön-
kormányzati tulajdon, saját kivitele-
zésben zúzott köves javítás.

— Bem utcában közvilágítás kiépítése,
Bem utca kátyúzása. El´́okészítés: a la-
kókkal egyeztetni szükséges.

— Sportkombinátban futópálya felújítá-
sa, El´́okészítés: a tervez´́ot´́ol m´́uszaki
vázlattervet és költségbecslést kell
kérni.

— Rákóczi út 32. számú épület csatorná-
jának javítása, homlokzatának javítá-
sa. El´́okészítés: a tervez´́ot´́ol m´́uszaki
felmérést és költségbecslést kell kérni.

— Templom utcai volt fizikóterápia épü-
letén küls´́o-bels´́o javítási munkák, va-
kolatpótlások. El´́okészítés: a tervez´́o-
t´́ol m´́uszaki felmérést és költségbecs-
lést kell kérni.

— a Pet´́ofi utcai járda felújítása. El´́oké-
szítés: a tervez´́ot´́ol m´́uszaki vázlatter-
vet és költségbecslést kell kérni.

— Nógrádi u. és Jókai u. közötti közön
járdalapok lerakása. Kivitelezés: saját
kivitelezésben.

— Orgona közben parkolók kialakítása.
El´́okészítés: tervez´́o bevonásával meg
kell vizsgálni a kialakítás lehet´́oségeit.

— Szükséges kátyúzások a város teljes
úthálózatán. El´́okészítés: a tervez´́o
bevonásával felmérést és költségbecs-
lést kell készíteni.

— A Pet´́ofi és a Radnóti utcákat összekö-
t´́o, a sportkombináton keresztül vezet´́o
út rendbetétele. El´́okészítés: a tervez´́o
bevonásával felmérést és költségbecs-
lést kell készíteni.

— Mez´́o  utcában  az  útpadkák  rende-
zése. El´́okészítés: a tervez´́o bevonásá-
val felmérést és költségbecslést kell
készíteni

— Rákóczi út 34. el´́otti járdánál a sérült
korlátelemek kijavítása, a Rákóczi út
34-t´́ol a korlát folytatása addig, amed-
dig a beton árok közvetlen a járda mel-
lett van. El´́okészítés: a tervez´́ot´́ol m´́u-
szaki vázlattervet és költségbecslést
kell kérni.

— Rózsavölgy u. 2-8. szám el´́otti járda
javítása, parkoló felújítása. El´́okészí-
tés: A munkák megrendelése el´́ott a

lakókkal egyeztetni szükséges.
— Rákóczi út 53-59. szám el´́otti közterü-

let (parkoló) javítása. El´́okészítés: A
munkák megrendelése el´́ott a lakókkal
egyeztetni szükséges.

— Temet´́o el´́ott parkoló kialakítása. Kivi-
telezés: saját kivitelezésben, zúzott
k´́ovel.

— A temet´́o középs´́o feljárójánál lév´́o jár-
da meghosszabbítása a kapuig. Kivite-
lezés: járdalapok lerakásával, saját ki-
vitelezésben.

— Templom utca kátyúzása, El´́okészítés:
árajánlatokat kell bekérni a lehetséges
m´́uszaki megoldásokra (kátyúzás vagy
aszfaltozás).

— Orgona közben a vízelvezet´́o árok ja-
vítása. Kivitelezés: a Városüzemelte-
tési Csoport fejezze be a megkezdett
munkát

— Rákóczi út 34. szám alatt lév´́o Család-
és Gyermekjóléti Központhoz a Pet´́ofi
utcai parkolóból vezet´́o járda felújítá-
sa. El´́okészítés: tervez´́o bevonásával
felmérést és költségbecslést kell készí-
teni. 

— Takarék út és a Mikszáth utca közötti
járda javítása. El´́okészítés: a tervez´́o-
t´́ol m´́uszaki javaslatot és költségbecs-
lést kell kérni.

— Fény Adó Kft-nél parkoló kialakítása
a tulajdonossal közösen. El´́okészítés:
A tulajdonossal és a tervez´́ovel egyez-
tetni szükséges.

— Kisparkolóban a Zrínyi utca és a patak
felöli oldalon kiemelt szegélyk´́o építé-
se. El´́okészítés: a tervez´́ot´́ol m´́uszaki
vázlattervet és költségbecslést kell
kérni.

— Rákóczi út 1-5-ig lev´́o házak el´́ott jár-
da kialakítása. Kivitelezés: járdala-
pokkal saját kivitelezésben.

— Pet´́ofi u. Nógrádi u. között járda felújí-
tása. Kivitelezés: saját kivitelezésben,
járdalapokkal.

— Önkormányzati szükséglakás felújítá-
sa. El´́okészítés: a tervez´́ot´́ol a szükséges
terveket és költségbecslést kell kérni. 

— Térfigyel´́o kamerarendszer b´́ovítése.
El´́okészítés: a szükséges helyszínek
kijelölése után költségbecslés kérése a
kamerákat telepít´́o vállalkozótól.

A tervez´́oi felmérésekre árajánlatot és
szerz´́odés-tervezetet kell kérni a KOVA-
TERV Kft-t´́ol. A Városüzemeltetési Cso-
port feladatkörébe utalt munkarészek el-
végzésére a városgondnoktól költségve-
tést és ütemtervet kell kérni.

Határid´́o: árajánlat bekérésre 2018.
május 11. - költségbecslés és ütemterv ké-
szítésére 2018. június 18. - kivitelezésre
2018. december 31. 

Felel´́os: Heged´́us Ferenc polgármester

    HANGADÓ        2018. MÁJUS    

5    



Óvoda gála
Az óvoda az utóbbi években minden ta-
vasszal megrendezi gálam´́usorát. Nem
is csak években, hiszen 12. alkalommal
léptek színpadra a legkisebbek, a meg-
hívott vendégek. 

Az évtizeddel ezel´́otti kezdeményezés
célja kifejezetten jótékony forrásteremtés
volt az intézmény feltételeinek javítására.
Szerencsére a jelen körülmények között
az óvoda költségvetése mindent tartalmaz,
amire a korszer´́u m´́uködéshez szükség
van. Így - az intézmény alapítványának
bevétele mellett - inkább a gyermekek
szereplési sikerélménye, egy kellemes est
a megrendezés f´́o gondolata.

A terem - természetesen - zsúfolásig
telt szül´́okkel, ismer´́osökkel, érdekl´́od´́ok-

kel. A sorokban pedagógusok, társintéz-
mények munkatársai mellett az intézmény
egykori vezet´́oi és dolgozói is együtt  tap-
soltak a fellép´́o óvodás gyermekeknek.

Nyitóképben az egyik óvodás csoport
és az óvón´́ok, munkatársak gy´́ur´́ujében
hangzott el néhány dal. Majd rövid kö-
szönt´́ok következtek. Els´́oként Vinczéné
Szunyogh Judit intézményvezet´́o osztotta
meg gondolatait a résztvev´́okkel.

Elkezd´́odött a gálam´́usor. Simon Kata-
lin népdalénekes, néptáncoktató dalait kö-
vette a Kerepl´́o Néptánc Egyesület egyik
csoportjának tánca. Majd az óvodás cso-
portok következtek, korosztályuknak
megfelel´́o m´́usoruk bemutatásával, a ház
szines fénytechnikájával is varázslatossá

téve a fellépéseket. A csoportok között
más produkciók is színre léptek. Így az
iskolai tanulók produkciói. Sztárvendég-
ként lépett fel Rózsás Viki, aki önálló da-
lai után a következ´́o csoportot - és a kö-
zönséget - is bevonva tette még érdeke-
sebbé fellépését.

A fináléban az óvoda munkatársai és a
szül´́ok közös táncprodukciója zárta a szín-
padi sorozatot.

Azonban az aulában folytatódott a sza-
badid´́o kellemes eltöltése. Most is m´́ukö-
dött büfé, süteményekkel, üdít´́ovel, egy
másik asztalnál az ovón´́ok csillámtetová-
lást készítettek vállalkozó kedv´́u kicsik-
nek.

Egy hangulatos, sikeres eseményr´́ol
tudósíthatunk az alábbi  2 felvétellel.

Foto: GiK

Jótékony iskolai gála
Az elmúlt években sikeres gálam´́usoro-
kat szervezett az általános iskola alapít-
ványa. A tanulók színpadi megjelenése,
a vendégek jó szórakozása mellett a
program jótékony célokat is szolgál, hi-
szen a bevétel a Rétsági Általános Isko-
la  Gyermekeiért  Alapítvány kasszáját
gazdagítja. Ebb´́ol pedig olyan célokat
lehet támogatni, ami az iskolai költség-
vetésb´́ol nem lett volna lehetséges.

Teljesen megtelt a néz´́otér. A m´́usort
két diákleány vezette, felváltva konferál-
ták az egyes programokat, és elmondták,
hogy melyik produkciót mely pedagógu-
sok mentorálták, tanították be. Nagyházi-

né Bacsa Mónika igazgató rövid köszön-
t´́ojében üdvözölte a megjelenteket és az
üdvözlés szavai mellett felsorolta a támo-
gatókat Majd kezdetét vette a bemutatók
sora. Általában zenés, táncos koreográfiát,
egyéni ötletre épül´́o m´́usorszámot mutattak
be a szerepl´́o csoportok, de volt közben vers
és mese is. Az egyid´́oben színpadra lép´́ok
egy-egy osztály (vagy párhuzamos osztály)
diákságából állt. Amit el´́oadtak részben már
láthattuk a farsang alkalmával, és mivel ott
nagy sikert aratott, újra tapsolhatott neki a
közönség. Voltak persze teljesen új összeál-
lítások is. Pontosan lehetett látni, hogy mind
a felújító próbák során, mind az új produk-

ciók tekintetében sokat dolgozott az adott
közösség a siker érdekében. Megjegyzen-
d´́o, hogy éppen ez az együttmunkálkodás
a legnagyobb értéke az ilyenfajta kezde-
ményezésnek, azon túl, hogy a büszke
szül´́ok is megtekinthetik, milyen ügyesen
adják el´́o feladataikat a kis m´́uvészek.

Szünetben, és a gála végén tombola-
sorsolásra került sor. Ezennel a belép´́oje-
gyek szolgáltak sorsjegy gyanánt. Az ér-
tékes ajándéktárgyak támogatók adomá-
nyából álltak össze. A fináléban egy iga-
zán különleges m´́usorszámot láthattak. A
ballagás el´́ott álló diákok szüleinek kezde-
ményezésére alakult ki egy össztánc
nagyestélyiben a fiúk, leányok. Valóban
csodaszép viseletekben  táncoltak.
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Kerepl´́os énekverseny
A Kerepl´́o Néptánc Egyesület nagy gon-
dot fordít arra, hogy a tánc mellett a népi
kultúra más területeit is megismertesse.
Ennek jegyében szerveznek táborokat,
kirándulásokat, ismertetik meg a visele-
teket, és szerveztek énektanítást is. 

A nemes szándék is egyik folyamánya,
hogy immár 8. alkalommal kerül megren-
dezésre a Csalogány Népdalénekl´́o Ver-
seny, ahol nem csak a tanítványok, hanem
a környékr´́ol jelentkez´́ok is bemutatkoz-
hatnak. A cél pedig éppen ez. Bemutatni,
ki mit tud, hová fejl´́odött egy esztend´́o
alatt, szokni a lámpaláz izgalmát a színpa-
di szereplést, és elfogadni a tapsokat. Ép-
pen ezért nem is helyezetteket hirdetnek -
hiszen abból kevesebb jutna - hanem ki-ki
a korosztályának megfelel´́o tudása szerint
kap bronz, ezüst, vagy éppen arany min´́o-
sítést.

A m´́uvel´́odési központ kisterme igen-
csak megtelt. Szül´́ok pedagógusok, érdek-
l´́od´́ok kísérték el, és hallgatták meg a 23
jelentkez´́ot. Simon Katalin néptáncoktató,
a Kerepl´́o Néptánc Egyesület m´́uvészeti
vezet´́oje köszöntötte a megjelenteket,
majd közös éneklésre hívta ´́oket. A termet
csodálatosan betölt´́o népi dallamok szép-
ségének élvezete mellett a gyermekeknek
bemelegítésként is szolgált.

Majd sorra léptek a dobogóra az éne-
kesek. El´́obb a kicsik, majd egyre nagyob-
bak. Voltak közös produkciók is. A na-
gyobbak már érettebben tudtak el´́oadni
dalokat, s´́ot kifejezett tehetségek is meg-
csillantak a bemutató során ( ´́Ok kiemelt
arany min´́osítést kaptak a végén.)

Mindenképpen említésre méltó, hogy
a kezdeményezés ma már túln´́o városunk
határán. Ebben az évben a rétságiak mel-

JogPont tájékoztató
Európai Úniós támogatással, a Gazda-
sági Innovációs Operatív Program pá-
lyázatán nyert jelent´́os forrásból KI-
SOSZ GINOP-5.3.3-15-2015-00002
projekt keretében  szervezett  hálóza-
tot, amelynek egyik feladat a munka vi-
lágát érint´́o jogi kérdésekben tanács-
adások m´́uködtetése. Err´́ol volt tájé-
koztató a m´́uvel´́odési központban ápri-
lis 12-én.

Ez a hálózat arra jött lérre - hogy a fent
említett támogatásból - díjmentes jogi ta-

nácsadó hálózatot m´́uködtessenek. Való-
jában ez a szolgáltatás 2016-tól már m´́u-
ködött, és 2019. június 30-ig elérhet´́o.

Vetítettképes el´́oadáson keresztül Ba-
lázsdi-Szabó Viktor ismertette azokat a jog-
területeket és lehet´́oségeket, amelyeken ke-
resztül a tanácsadás igénybe vehet´́o.

Amiben a díjmentes tanácsadás ren-
delkezésre áll, a munkajog, a társada-
lombiztosítás, társasági és cégjog, illetve
az adójog. Ezekben a kérdésekben lehet
többféle módon jogi segítséghez jutni me-

lett Tereskér´́ol, Borsosberényb´́ol, Érsek-
vadkertr´́ol, Nagyorosziból, Bánkról és
Drégelypalánkról is érkeztek dalosok.
Mindenképpen ide tartozik azon pedagó-
gusok neve, akik felkészítették a jelentke-
z´́oket: Orosházi Vencel, Balogh Enik´́o, Te-
meláné Csernák Bernadett és Simon Kata-
lin. A zs´́uri tagjai voltak: Megyeriné Busai
Katalin, Irk Bence és Simon Katalin.

A jó hangulatban zajló verseny végén
készült egy csoportkép, majd érkezett egy
meglepetés. Egy torta a “Csalogányoknak”
címezve. Miközben a finom falatokkal
megvendégelték a fellép´́oket, a zsüri tanács-
kozott. Majd a meghozott döntést a zsüri
nevében Irk Bence hirdette ki. Mindenki ka-
pott oklevelet, s´́ot még egy-egy ajándék
könyvvel is meglepték a gyermekeket.
Újabb közös énekléssel zárult az est, amely
láthatóan mindenki számára örömet, bol-
dogságot adott, a biztatás mellett, hogy a
megszerzett énektudást érdemes fejleszteni.

gyénkben is több helyen múköd´́o JOG-
pont-ok, ahol felkért ügyvédek fogadják
az érdekl´́od´́oket. Rétságon dr. Szabó
Sándor áll rendelkezésre díjmentes ta-
nácsadással a felsorolt témákban min-
den kedden 14.00-19.00 óráig, a Kossuth
u. 1-3-ban lév´́o irodájában.

Aki nem a személyes konzultációt ré-
szesítené el´́onybe, vagy kiegészítené azt
más lehet´́oségekkel, a hálózat honlapján,
www.jogpontok.hu címen találhat továb-
bi lehet´́oségeket. Itt megtalálhatók díj-
mentesen hívtató telefonszámok (06-80-
77-88-00) illetve e-mailben, vagy online
felületen is lehet információt kérni. A ta-
nácsadás díjmentes, de nem terjed ki szer-
z´́odéskötésekre, illetve más jogi képvise-
letre. Van azonban lehet´́oség un. alternatív
vitarendezést kérni, amiben ugyancsak se-
gítséget nyújt a hálózat, és optimális eset-
ben elkerülhet´́o a hosszadalmas bírósági
eljárás.

Úgy véljük, hogy akinek a megjelölt
témakörökben jogi segítségre van szüksé-
ge, érdemes keresni az irodákat, illetve az
internetes lehet´́oségeket.
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Kertészkedés másként 3.
Folytatás az ugyanilyen címmel megjelent írásomhoz

El´́oz´́oekben szó volt a biokertészkedés
alapjairól, a kerttervezés szükségességé-
r´́ol, növények ültetésér´́ol, vetésér´́ol, a
holdnaptár használatáról, növénytársí-
tásról és a talajtakarás szükségességér´́ol.
Most folytatva a sort talajmin´́oség meg-
határozásáról, trágyázásról, bio öntöz´́olé
készítésér´́ol, virágos kertekben nevelhet´́o
gyógy - és f´́uszernövényekr´́ol, madarak
védelmér´́ol fogok írni.

Talajmin´́oség meghatározásával kel-
lett volna kezdeni, de azért változtattam a
sorrenden, mert mire a cikk megjelenik a
vetés, ültetés esedékessé válik az id´́ojárás
függvényében (korai fajták), a trágyázást
és az öntözést pedig egész évben használ-
ni és készíteni kell. Térségünkben a talaj
igen kötött, már-már agyagosnak mond-
ható. Er´́osen megköti a vizet, tömörödik
és nehezebben melegszik fel. Mindenki
tapasztalhatta, hogy öntözés, vagy jó ki-
adós es´́o után azonnal tömörödik, nehezen
kezelhet´́o csúszós masszává válik, nem

marad benne hely a leveg´́onek (oxigén-
nek) így a növények gyökerei szinte meg-
fulladnak a talajban. Többek között ezért
is javasoltam a palántákat kis gödörbe ül-
tetni és nem ültet´́ofával lyukakat készíte-
ni. Ezen a tömörödésen kell javítani, úgy,
hogy minél több szerves anyagot (kom-
posztot) juttatunk a talajba, annak is az
alsóbb rétegeibe. Eleinte ássuk jó mélyen
talajunkra lehet´́oleg ´́osszel és zöld trágya-
ként vessünk rá mustárt, spenótot, vagy
valamilyen pillangós növényt és csak ge-
reblyézzük el a földet nagyjából, kikelés
után zöld takaró lesz, ami télen kifagy és
tavaszra el is porlad a talaj felszínén. Ma-
napság már lehet kapni télálló zöldborsót
érdemes ´́osszel elvetni, ha szerencsénk
van, nincs hosszantartóan -10oC alatt a
h´́omérséklet akkor korán lehet friss zöld-
borsónk. Kísérletezni mindig érdemes.
Segít még a talaj lazításában homok hoz-
záadása (tiszta szürke szín´́u homokra gon-
dolok), vagy üzletekben kapható zeolit,

alginit. Ezért is hangsúlyoztam az el´́oz´́o
cikkben a talajtakarást és lazítást kapálás-
sal is, nem megvárva talajunk kicserepe-
sedését. Tapasztaltam a sárgarépa, zöld-
ség, pasztinák nehéz megtermelését, mi-
vel ezek a gyökérnövények laza szerkeze-
t´́u, inkább homokosabb talajt kedvelik,
ennek hiányában szerteágazó, görbe lesz
termésük. Ha mégis vetni szándékozunk,
készítsünk magasított ágyást úgy, hogy
annak szerkezete morzsalékos, jól szell´́o-
z´́o lehessen, ehhez használjunk sok kom-
posztot, mert abban sok tápanyag megta-
lálható növényünk számára. Így a nitro-
gén a pillangósokból (pl. borsó, bab gyö-
kere, szára) kálium, nátrium, vas (csalán-
ból), magnézium - mindkett´́o a klorofil
termel´́odéséhez (zöld szín) fontos nyome-
lem. Ennek hiánya esetén világos zöld le-
veleken elhaló rozsdás foltok jelennek meg.

Azért is fontos táplálni, ápolni term´́ote-
rületünket, mert ez lényegében az életünk
alapja is. Megtehetjük pl. vadon n´́ott gyógy-
növényekkel - csalán, zsurló, pásztortáska,
fekete nadályt´́o, de jó a hagymafélék hulla-
déka, er´́os illatú büdöske, sarkantyúka, kö-
römvirág, akár szegélynövényként ültetve,

Gyáravató a Meffertnél
A Meffert Hungária Kft. feldíszetett
ünnepi hangulatban várta  pénteken
délel´́ott a gyáravatóra meghívottakat.
Mindenkinek ismer´́os lehet az épület,
hiszen Budapest fel´́ol érkezvén a 2-es
f´́oúton a városnévtábla után az els´́o je-
lent´́os épületegyüttes az irodaház és az
üzemcsarnok. Itt tartottak gyáravatót a
partnerek, meghívottak és az üzem dol-
gozóinak részvételével.

A gyáravató megjelölés els´́o pillanatra
furcsának t´́unhet, hiszen az épület már
2007 óta áll. Nem új gyár épült tehát,
mégis van mit ünnepelni. A gyártócsarnok
új gépekkel, berendezésekkel került fel-
újításra, amelykkel ez eddiginék is jobb
min´́oséget  tudnak  el´́oállítani, b´́ovebb vá-
lasztékkal  és  nagyobb mennyiségben.
Tehát egy technológiai megújulás avatása
történt, ami  megítélésünk  szerint való-
ban nagy esemény, a meglév´́o csarnokok-
ban.

A vendégeket kedvesen és ajándékkal
fogadták a bejáratnál. Majd beljebb halad-
va az udvarból igazi kerti party helyszín
várta az érkez´́oket. Kellemes naperny´́ok
alatt, asztalokkal, büfével, ahol sok fi-
nomság mellett üdít´́o italokkal is kínálták
a meghívottakat. Miközben - a csarnokba
és az udvarra is kihangosítottan - a Dorogi
Fúvószenekar zenéjét élvezhettük.

Kisvártatva kezdetét vette az avatás
ceremóniája. A vendégeket a csarnok h´́u-
vösébe invitálták.

Szentirmai József a cég ügyvezet´́oje
köszöntötte a megjelenteket. Rövid beszé-
dében felelevenítette a gyár történetét.
1993-ban indult a Düfa Hungária, akkor
még import festékeket forgalmazott, or-
szágos hálózatot teremtve a prémium mi-
n´́oség´́u termékeknek. A kereslet jelent´́os
növekedése kapcsán határozták el a tulaj-
donosok, hogy megvalósítják a helyi
gyártást. Ez a 2007-ben átadott akkor új

építés´́u gyártócsarnokban be is indult. Az
eltelt 10 év technológiai fejl´́odése megkö-
vetelte, hogy a cég lépést tartson az igé-
nyekkel, és továbbra is a német piacon is
elismert kiváló min´́oség´́u festékeket
gyártsanak, szinte minden épít´́oipari kate-
góriában. Majd Dieter Meffert, a cég
egyik tulajdonosa köszöntötte a megjelen-
teket. Rétság város polgármesterének sza-
vai után került sor a jelképesen elhelyezett
nemzetiszín´́u szalag átvágására, és az új
tehcnológiával felszerelt gyár felavatására.

A hivatalos rész befejeztével folytató-
dott a kerti party, ami a vendégek számára
nem csak kellemes id´́otöltést, hanem
újabb meglepetéseket is tartogatott. A fú-
vószenekar muzsikája továbbra is hangu-
latteremt´́o aláfest´́o zene volt, de itt-ott egy
b´́uvész is felt´́unt. Kis id´́o múlva ismét a
csarnokba szólították a vendégeket, mert
újabb m´́usorrész következett. A RTL Klub
Showder klubjából ismert sztárok tartot-
tak stand-up comedy el´́oadást, amelyet a
közönség tapsokkal honorált.
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talajtakaróként, vagy komposztba rakva
mind mérsékli a kártev´́ok elszaporodását
is. - Többször említést tettem a komposzt
(trágya) hasznosságáról, most részletesen
írok annak készítésér´́ol. Ehhez felhasznál-
hatunk minden szelektíven gy´́ujtött szer-
ves hulladékot, mely egymásra rakva hó-
napokon át trágyává érlel´́odik. A helyét a
kert félrees´́o árnyékos részén jelöljük ki,
kezdetnek kb. 1x1 m-es rész is megfelel,
ha sok a hulladék, körbe kerítve magasí-
tani is lehet, vagy mellette újabb kupacot
alakítunk ki. A gy´́ujt´́ohelyen ássunk ki 1-2
ásónyomnyi gödröt és ebbe rakjuk a hul-
ladékot. Id´́oközönként a kiásott földdel
betakarjuk a rétegeket evvel is segítve a
miel´́obbi bomlást. Az összegy´́ujtött hulla-
dék lehet konyhai, f´́unyesedék, gyógy- és
elszáradt virágok maradványai, fák, bok-
rok levelei. A nagyobb faágakat elégetve
a fahamut is ide lehet szórni. Nem aján-
lom a komposztba a t´́ulevel´́uek (feny´́o,
tuja) mert a bennük lév´́o gyanta gátolja a
bomlást, a hasznos mikroorganizmusok
szaporodását. Ugyanígy nem ajánlom a
barack komposztálását sem, mert az ott
igen jól érezné magát, ujjnyi vastagságúra
is képes megn´́oni, rendkívül agresszív és
apró darabkákból is képes kifejl´́odni. A
f´́ukaszálékot, kikapált gazt inkább talajta-
karásra használjuk, ott is igen nagy hasz-
nát vesszük. (Nem égeti a Nap term´́otala-
junkat, a víz elpárolgását is lassítja.) Ha
már valamelyik ágyásunk letermett, azt se
hagyjuk takaratlanul, vessünk bele má-
sodveteményként salátát, retket, spenótot,
amit - ha nem használtuk fel étkezésre -
érdemes zöld trágyaként beásni is. Ha már
az elvetett, elpalántázott növényeink szé-
pen virulnak, akkor igényel kertünk leg-
több gondozást. Ugyanis növényeink fej-
l´́odéséhez a sok napsütésen kívül sok víz-
re van szüksége, azaz öntözésre, locsolás-
ra. Erre legjobb az es´́ovíz, ami nem áll
folyamatosan rendelkezésünkre, ezért
próbáljunk összegy´́ujteni pl. egy nagy
hordóba és igény szerint ebb´́ol az állott
vízb´́ol locsoljunk. Gyakran el´́ofordul,
hogy még így sem elegend´́o az es´́ovizünk,
ekkor használjuk a csapvizet, amihez bio-
levet adagolva enyhíthetjük ezen a vidé-
ken oly kemény víz károsító hatását. A
biolé készítéséhez használjunk különféle
gyógyító növényeket, pl. csalán, gyer-
mekláncf´́u, bodza levele és virágja, feke-
tenadályt´́o (ami palántázáskor segít a ter-
més ill. a gyökerek köt´́odésében). Mindig
annyi gyógyító növényb´́ol készítsünk le-
vet, amennyi éppen rendelkezésünkre áll.
3-4 fajta egyszerre, ha lehet, csalán min-
dig legyen benne. A hozzávalókat 10-15
l-es edénybe (hordóba) kb. 1 hétig áztas-
suk, majd a jó büdös levet lesz´́urve ada-
goljuk a locsolóvízhez. Minden 10 l víz-
hez 1 l biolé szükséges, hetente 1-2 alka-
lommal kannából kijuttatva növényeink
takart gyökereihez. A locsolást estefelé
végezzük, mert éjszaka van ideje a víznek
a talajba szivárogni és nem a nap szip-

pantja fel. Gyakran termesztett növényünk
az uborka, ami a termés éréséig talán a leg-
több gondoskodást igényli, legérzékenyebb
a küls´́o behatásokra, betegségekre, nagy
lombozata miatt pedig rengeteg vizet páro-
logtat, így az öntözés elengedhetetlen szá-
mára naponta akár kétszer is. Arra gondo-
lok, ha már a földön szétfutott, tövét nem
tudjuk locsolni, szedéskor indáit mozgatni
kell, amelyek nagyon sérülékenyek (rálé-
pünk, eltörik és utána már nem fejl´́odik, el-
pusztul a hajtás). Ha pedig nem tudunk ele-
gend´́o vizet biztosítani a számára, akkor a
termés puffadt, görbe, keser´́u lesz. Ezért cél-
szer´́u valamilyen támrendszer mellett ter-
melni, kb. 40 cm-re ültetve egymástól leg-
alább 3 szem magot, vagy palántát elhelyez-
ni. A gyökérrészt pedig takarni kell, mivel
gyökerei a talaj felszínéhez igen közel he-
lyezkednek el, így a locsolást is mindig a
takart felületre tudjuk kijuttatni. Levelét so-
ha ne locsoljuk, mivel peronoszpóra érzé-
keny. Ha az itt leírtakhoz megpróbálunk al-
kalmazkodni és saját tapasztalatokat is hoz-
záadva szisztematikusan folytatjuk az el-
kezdett munkát, pár év alatt egészséges saját
terméseink lesznek.

- Már említettem, akinek pázsitos vi-
rágos kertje van, az is próbálkozhat
gyógy- ill. f´́uszernövények termesztésé-
vel, amib´́ol saláták, teák, gyógyító ken´́o-
csök (körömvirág) készíthet´́ok. A fodros
level´́u zöldség szép szegélynövény, de le-
vesbe, húsokhoz, salátákhoz is adagolha-
tó. Vagy a kapor savanyúság készítésnél,
de mártásokhoz is használhatjuk. a gyer-
mekláncf´́u levelesalátának, teája a gyo-
mor, epe panaszokra alkalmas. Kakukkf´́u,
citromf´́u, bazsalikom virágos és mutatós
zöld növények, amik illenek a virágos
kertbe. A letermett, elszáradt, elvirágzott
növényünk mehet a komposzthalomra, ott
tovább folytatja gyógyító tevékenységét.

- Essen szó a termést hozó fákról, azaz
gyümölcsfákról. ´́Ok már több fizikai mun-
kát igényelnek: metszés (lombkorona ki-
alakítása), permetezés, törzs ápolása, trá-
gyázás, de ide helyezzük ki a madarak
etet´́ojét is. Érdemes a tövét egynyári virá-
gokkal beültetni, nyáron pedig a madarak
itatóját is elhelyezhetjük. Virágcserépben,
kaspóban pedig pedig paprikát, paradicso-
mot is nevelhetünk, ezzel is pázsitos, vi-
rágos kertünk látványát növeljük. Jó szol-
gálatot tesznek továbbá a méhek a bepor-
zásnál, a madarak pedig a kártev´́o her-
nyók, bogarak elpusztításával. A fák, bok-
rok pedig menedéket nyújtanak ezen jóte-
v´́oinknek, mi pedig télen etetéssel, nyáron
itatással segíthetjük ´́oket és így nem a ter-
mést dézsmálják (meggy, cseresznye).

- A három alkalommal megjelent cikk-
ben próbáltam összefoglalni, hogy mit le-
het tenni egy környezetbarát kert kialakí-
tásáért. Mindezek figyelemfelhívásként
használhatók, aki mélyebben szeretne
foglalkozni egyes részekkel, ma már sok
hasznos részletgazdag adathoz juthat az
interneten.

Eboltás

Az oltás ideje: 2018. 05. 05-én 9 órától
11 óráig. A pótoltás ideje: 2017. 05. 19-én
9 órától 10 óráig. Helyszín: Lomen M´́u-
szaki Áruház el´́otti kisparkoló

Minden eb oltása 3 hónapos kortól kö-
telez´́o veszettség ellen! A véd´́ooltás díja:
3500 Ft, amely tartalmazza a féreghajtó tab-
letták árát is. Szükség esetén a 164/2008
FVM rendeletnek megfelel´́o új típusú oltási
könyv ára 500 Ft, mikrochip 3500 Ft.

Kérhet´́o e napon a tartási helyen törté-
n´́o eboltás is 500 Ft felár ellenében a kö-
vetkez´́o telefonszámon: 06-20/915-1207

Dr. Görgey János állatorvos

Kívánok hozzá sikeres, szorgalmas,
hasznos id´́otöltést azoknak, akik szeretnék
kipróbálni kevesebb vegyszerrel termelni
növényeiket.

Bognár Lajosné nyugd.

Óvodai beiratkozás 

A 2017/2018. nevelési évre

A Rétsági Napköziotthonos Óvoda beirat-
kozást hirdet

A 2018/2019-es nevelési évre azok a
gyermekek iratkozhatnak be az óvodába,
akik 2018. szeptember 01. és 2019. au-
gusztus 31. között töltik be a 3. életévüket.
Azoknak a gyermekeknek is be kell irat-
kozniuk, akik 2018. augusztus 31.-ig 3. 4.
vagy 5. évüket betöltötték, és eddig nem
iratkoztak be. 

Felhívom a szül´́ok figyelmét, az a
gyermek, aki 2018. évben tölti be 5. éle-
tévét, köteles legalább napi 4 órát óvodai
nevelésben részt venni. 

A Rétsági Napköziotthonos óvoda
körzethatára Rétság településre terjed ki. 

A beiratkozáshoz szükséges:
— a gyermek lakcím kártyája, TAJ kártyája,
— születési anyakönyvi kivonat,
— a szül´́o személyi igazolványa és lak-

címkártyája.
A beiratkozás ideje:  2018. május 07-

t´́ol május 10-ig délel´́ott 8-12-óráig. Az
óvodai beiratkozás szabályait a nemzeti
köznevelésr´́ol szóló 2011. évi CXC. törvény
tartalmazza. A beiratkozás helye: Napközi
Otthonos Óvoda (Rétság, Mikszáth út 6.)

Kérjük az id´́opontok pontos betartását!
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesíté-
se esetén a szabálysértésekr´́ol, a szabálysér-
tési eljárásról és a szabálysértési nyilvántar-
tási rendszerr´́ol szóló 2012. évi II. törvény
rendelkezése alapján a szül´́o vagy a tör-
vényes képvisel´́o szabálysértést követ el,
mely cselekmény 5.000 Ft-tól 150.000 Ft-is
terjed´́o pénzbírsággal sújtható. 
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Rétsági kalauz
Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét,
hogy a Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár 2018. május 19-én, szomba-
ton (a pünkösdi munkarendváltozás
miatt) zárva tart!

Programajánló
Május 7-ig megtekinthet´́o

a m´́uvel´́odési központ galériájában
Tavaszváró fantázia címmel
helyi kézm´́uvesek kiállítása

Május 1. kedd, 10.00 órától
a Hunyadi ligetben
VÁROSI MAJÁLIS
F´́oz´́overseny, Egészségsátor (Rétsági
Egészségfejleszt´́o Iroda), Játszópark
Sipos F. Tamás (14.30 órától),
A Rétsági TRX-esek bemutatója a né-
z´́ok bevonásával - az aktív részvev´́ok-
nek ajándék!, Váci Ifjúsági Fúvósze-
nekar (kb. 16 órától) Kerepl´́o Gyer-
mek Néptánc Együttes, Legéndi Nép-
dalkör, ´́Oszirózsa Tánccsoport, Latin
versenytánc és salsation bemutató (kb.
18 órától) Márió - a harmonikás (19.00
órától)

Május 4. péntek, 15.00-18.00 óráig
a m´́uvel´́odési központ kistermében
Anyák-napi kézm´́uveskedés

Május 5. szombat, 8.30-11.30 óráig
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Bababörze
Kin´́ott, megunt, feleslegessé vált baba
és gyermekholmik, cip´́ok, játékok, ba-
bafelszerelések börzéje.
Információ: 30/461-9559

Május 8. kedd, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Lakossági fórum
Tájékoztató az önkormányzat 2017.
évi költségvetésének végrehajtásáról,
a 2018. évi feladatokról

Május 12. szombat, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
The BlackBirds: 
Mágikus Beatles Parádé
“A budapesti Centrál színházban és a
Katona József színházban is telt házzal
bemutatott m´́usor átöleli a BEATLES
együttes teljes pályafutását az 1962-es
els´́o kislemezt´́ol (Love Me Do) az
1970-es utolsó nagylemezig (Let It
Be). A zenekar 4 f´́o korszakát nem csak

a dalokon keresztül kísérhetjük végig,
de a 4 átöltözéssel az adott korszakhoz
tartozó fellép´́oruhák is megidézik a
Beatlest.
A The BlackBirds zenekar korh´́u ru-
hákban, korh´́u hangszerekkel adja el´́o
a jól ismert dalokat és felidézi a BE-
ATLES együttes fontosabb korszakait!
A Bors ´́ormester nagylemezt´́ol kezdve
pedig + 1 zenész is a színpadra lép, a
még teljesebb és hitelesebb megszóla-
lás érdekében. A közönség egy közel
100 perces id´́outazásban vehet részt -
egy valódi slágerparádén keresztül -
többek között olyan dalokkal, mint az
All My Loving, A Hard Day’s Night,
Yesterday, Yellow Submarine, Hey Ju-
de vagy a Come Together.
Az el´́oadást egy erre az alkalomhoz
készített egyedi és exkluzív háttérvetí-
tés is színesíti!"
Belép´́ojegyek 1.000 Ft-os áron kapha-
tók a m´́uvel´́odési központ irodájában!

Május 16. szerda
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Gyereknap alkalmából
Gyermekrajz kiállítás
a pályázatra érkezett alkotásokból

Május 26. szombat
a m´́uvel´́odési központban
X. Katonai találkozó

Május 27. vasárnap
a m´́uvel´́odési központban, a Nagypar-
kolóban és a Korányi úti játszótéren
GYERMEKNAP
14.30 órától - “Él´́o Dínó Show”
16.00 - Rózsás Viki
17.00 - Kutyás bemutató
19.00 - Varga Feri és Balássy Betti
Játékok, légvár, Ügyességi és szóra-
koztató programok, sok meglepetéssel
Aszfaltrajz-verseny, Lovaglás, Arcfes-
tés, Csillámtetkó, Kézm´́uveskedés...

El´́ozetes

Június 1. péntek
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Rétsági Napközi Otthonos Óvoda-
Katica csoportjának 
évzáró ünnepsége

Június 2. szombat
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Rétsági Szlovák Nemzetiségi Ön-
kormányzat
Szlovák Nemzetiségi Napja

Június 4. hétf´́o
a Templomkertben
Városi megemlékezés
a Nemzeti Összetartozás Napja 
alkalmából

Június 9. szombat
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Kerepl´́o Gyermek Néptánc Együttes
Évzáró rendezvénye

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Hétf´́o:
Suli jóga 16.15-17.00-ig Vezeti: Évinger

Boglárka
Kedd:
Kerepl´́o Gyermek Néptánc Együttes

15.30-18.30 Vezeti: Simon Katalin
Gyermek balett 16.45-17.45ig Vezeti: Ja-

lits Eszter
Csillagvirág Néptánc Együttes 18.30-

19.30-ig Vezeti: Simon Katalin
Szerda:
Alakformáló n´́oi torna 18.30-19.30-ig Ve-

zeti: Béke Viktória
Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport 14.00-15.00 Veze-

ti: Putyer Gyuláné
Ovis jóga 16.15-17.00-ig Vezeti: Évinger

Boglárka
T´́uzzománc szakkör 17.00-19.00 Vezeti:

F. Nógrády Ildikó
Péntek:
Kerepl´́o Ifjúsági Néptánc Együttes 17.00-

18.00 Vezeti: Simon Katalin
Zúgófa Néptánc Egyesület 19.00-20:30

Vezeti: Simon KatalinNyitvatartás

Könyvtár:
Hétf´́o: 11.00-16.00
Kedd-péntek  9.00-18.00
Szombat: 13.00-17.00

M´́uvel´́odési Központ:
Hétf´́o-csütörtök:   8.00-20.00
Péntek:   8.00-21.00
Szombat: 17.00-21.00

Rendezvények függvényében ett´́ol el-
tér´́o id´́opont lehetséges.

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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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Rigócs´́or
Április 24-én  gyerekzsivajjal  telt meg
a m´́uvel´́odési központ aulája - színházi
el´́oadásra gyülekeztek ovisok és iskolá-
sok.

A Nektár Színház mutatta be a Rigó-
cs´́or király cím´́u el´́oadást. A gyerekek és
a feln´́ottek tetszését egyarát elnyerte a szí-

nes kosztümös, kivetített háttérrel és sok
betétdallal f´́uszerezett darab.

Sok nevetés, tapsolás után, az erkölcsi
tanúságokat lesz´́urve, jó hangulatban, po-
zitív élményekkel telve távozott az ifjú
közönség.

ÁG

Tavaszváró fantázia - kiállítás
A m´́uvel´́odési központ galériájában nyílt
csoportos kiállítás. Több alkotó, különféle
technikával el´́oállított m´́uve került kö-
zönség elé. Valóban egy az ébred´́o termé-
szet tavaszi fantáziájának szinte minden
szinét sikerült felvonultatni.

Korábban szokás volt az intézmény
Gobelin körének, illetve T´́uzzománc és
kézm´́uves körének kiállítását megrendez-
ni évente visszatér´́o módon. Kés´́obb má-
sokkal közösen jelentek meg ezek a mun-
kák. Jelenleg ezek a csoportok felkészülés
állapotában vannak, hogy legyen elég új
anyag egy következ´́o bemutatkozásra.
Vannak azonban alkotók, akik önnállóan
dolgoznak, nem szervez´́odnek közösség-
gé. Persze a kellemesen eltöltött heti egy
két órán túl amúgy sem lehetne elképzelni
a csoport együttes kreatív munkálkodását,
hiszen olyan eltér´́o módszerekkel készül-
tek képz´́om´́uvészeti, iparm´́uvészeti tár-
gyak amelyek inkább kívánnak egyéni

id´́otervezés´́u, egyéni munkafolyamatot.
Nos ilyen alkotók közös tárlatának meg-
nyitójára került sor az intézmény galériá-
jában. Akik bemutatkoztak: Dósa Éva, Fá-
biánné Székely Szilvia, Gyatyel Erika,
Halász Enik´́o, K´́ovári Anna, T´́ozsér Valé-
ria, Vincze Jánosné.

A megjelenteket az intézmény munka-
társa, Kelemen Ágnes köszöntött. Majnik
László gitárjátéka tette meghittebbé az al-
kalmat. Varga Nándorné kiállítsámegnyi-
tója után ismét énekkel kísért gitármuzsi-
ka zárta az ünnepi pillanatokat. Majd a
szokások szerint a látogatók kisebb cso-
portokban gratuláltak az kiállítóknak, kér-
dések és válaszok hangzottak el. 

A szomszédos teremben a szokásos
pogácsás, üdít´́os kötetlen beszélgetésre al-
kalmas vendéglátás mellett az egyik sa-
rokban ténylegesen kipórbálható tárgyal-
kotás indult, a technikát ismer´́o m´́uvész
segítségével.

rtv.retsag.net

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

2018. MÁJUSI m´́usor

Május 8. kedd
17:55 Él´́o közvetítés Rétság Város 
Lakossági fórumáról

Május 25. péntek
15:55 Él´́o közvetítés Rétság Város
képvisel´́o-testületi ülésér´́ol

Május 29. kedd 18:00 
Híradó - riportok, tudósítások 
21:00 Híradó ismétlés
Ismétlések: máj. 30 - jún. 1. 18:00 és
21:00 órától. Jún. 2 - 3. 10:00 órától 

Nézze a Rétsági Televízió adását az
RKSZ Digitális sávjában. Vételi para-
méterek: Frekvencia: 212,5 Mhz, Symbol
rate: 5175 SR, Moduláció: 256 QAM

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

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

munkavégzés, korrekt árakon!

Tisztségvisel´́ok fogadó órái
2018. MÁJUS

Heged´́us Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Májusban 14-én.

Mez´́ofi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00
óráig. Májusban 30-án.

Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´́o: Minden
hétf´́on 14.00-17.00 óráig. Májusban
7., 14.,  28.

Hirdessen a Hangadóban!
Lakossági apróhirdetések közzététele 100
bet´́uig 300 Ft. Ugyanebben a díjban sze-
repel, hogy a Hangadó digitális változata
megjelenik a városi honlapokon is. 

További hirdetési lehet´́oséget kínálunk
a Rétsági Televízió napi 24 órás képújság
felületén is.
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Hangadó – Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan.
Kiadja a Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/350-785 

 Felel´́os kiadó: Varga Nándorné igazgatóhelyettes.     Felel´́os szerkeszt´́o: Varga Nándorné
Nem kért kéziratokat nem ´́orzünk meg és nem küldünk vissza! Programajánlóban a m´́usorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A lap levélcíme: 2651 Rétság, Pf.: 24.  Készült Rétságon a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. nyomdájában. 
 Felel´́os vezet´́o: Pál György. Lapterv és tipográfia Girasek Károly munkája. ISSN 1216–2914. 

Tájékoztató a lomtalanításról
Tisztelt Ügyfelünk!

A Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. legfonto-
sabb célja, hogy ne kerüljön veszélybe a
lakossági vegyes és szelektív hulladék be-
gy´́ujtése és ezzel elkerüljük a köz-
egészségügyi és környezetvédelmi ve-
szélyhelyzet kialakulását. Ennek érdeké-
ben kénytelenek voltunk meghozni azt
a döntést, hogy a lomtalanításokat ide-
iglenes jelleggel, átmeneti id´́ore szüne-
teltetjük ellátási területünkön.

Lomtalanítás településenként minden
évben egy alkalommal történik, a vegyes
hulladékok begy´́ujtése viszont évente 52
alkalommal, rendszeresen zajlik. 

Hulladékbegy´́ujt´́o szolgáltatásunkat hét-
r´́ol-hétre 114 településen, több, mint 400
gy´́ujtési körzetben bonyolítjuk, 43 db gy´́uj-
t´́oautó segítségével. A járm´́uvek leromlott
m´́uszaki állapotban vannak, amortizálódtak,
átlag életkoruk 11 év. A nyári (április 1.-t´́ol

november 30.-ig terjed´́o) id´́oszakban 14-16
üzemórát dolgoznak naponta 2 m´́uszakban.
Egy ekkora terhelés nagymértékben gyorsítja
az elhasználódás folyamatát. A járm´́uvek
nagy része éppen csak alkalmas a napi rend-
szeresség´́u igénybevételre.

2017-ben a sz´́ukös anyagi lehet´́oségek
ellenére is 8 gépjárm´́u felújítását el tudtuk
végezni. Jelenleg másik nyolc autónk
részleges felújításra vár. Ezek a gépjárm´́u-
vek ebben az id´́oszakban csökkentett ka-
pacitással tudnak gy´́ujteni. A korlátozot-
tan használható járm´́uvek végleges meg-
hibásodása esetén a teljes ellátási terüle-
ten veszélybe kerülne a vegyes hulladék-
gy´́ujtés, hiszen nem állna rendelkezésünk-
re elegend´́o szállító járm´́u. 

A lomtalanítási alkalmak ideiglenes
elhalasztásával adódik lehet´́oségünk a jár-
m´́uvek javítására, a gy´́ujtési nap csúszása
esetén, ami m´́uszaki problémák miatt egy-

Szelektív hulladékgy´́ujtés

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

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

letben. Az elszállításra kéthetente kerül sor,
az alábbi id´́opontokban és azt követ´́oen:

2018 május 9., 23. csütörtök
2018 június 6., 20. csütörtök

Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a továb-
biakban a szelektív hulladékgy´́ujt´́o szige-
teken - üvegen kívül - semmilyen más
hulladék nem helyezhet´́o el. 

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

Zöld hulladék elszállítás
Május hónaptól 

A Zöld Híd Régió Kft-t´́ol kapott informá-
ciók alapján ezúton tájékoztatjuk a rétsági
lakosokat a zöldhulladék gy´́ujtéssel kap-
csolatban az alábbi fontos adatokról. 
Tisztelt Rétsági Lakosok!

Az ingatlan tulajdonosok biológiailag le-
bomló anyagból készült zöldhulladék gy´́ujt´́o
zsákokban gy´́ujthetik a kisebb mennyiség´́u
komposztálható zöldhulladékokat. A zöldhul-
ladékok közé különösen a f´́ufélék, falevelek,
fás és lágyszárú kerti növények és azok ré-
szei, gallyak, ágak maximum 60 mm vastag-
ságig sorolhatóak. A zsákokat 40 Ft + Áfa
áron vásárolhatják meg az alábbi helyszínen:

2651 Rétság, Rákóczi út 29. Paletta
Trade Kft. (Sipos bolt)

Egy szállítási nap alkalmával maxi-
mum 10 db zöldhulladékot tartalmazó
zsák helyezhet´́o ki ingatlanonként! Társa-
ságunk kizárólag az ebben a zsákban ki-
helyezett zöldhulladékot szállítja el. 2018.
évi zöldhulladék gy´́ujtési rend tervezett
id´́opontjai április 5-t´́ol minden páros hé-
ten csütörtökön. Tehát:

2018. május 3. csütörtök
2018. május 17. csütörtök
2018. május 31. csütörtö

2018. június 14. csütörtök
2018. június 28. csütörtök

Felhívás
A beköszöntött tavaszi id´́ojárás okán is
várható kerti munkákkal összefüggésben
felhívjuk a tisztelt Ingatlantulajdonosok
(használók) figyelmét a 19/2013. (XI.26.)
rendelet a közösségi együttélés alapvet´́o
szabályairól, valamint ezek elmulasztá-
sa, megszegése jogkövetkezményeir´́ol
szóló helyi rendeletben, a kerti hulladékok
égetésével kapcsolatos el´́oírások betartására. 

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

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

A rendeletet megszeg´́okkel szemben
helyszínbírság, vagy 150 ezer forintig ter-
jed´́o közigazgatási bírság is kiszabható.

re gyakoribb, pedig a szombati napon tör-
tén´́o pótlólagos hulladék begy´́ujtésre. Ki-
zárólag így tudjuk a vegyes hulladékgy´́uj-
tést stabilan fenntartani!

Jelenleg egy Európai Uniós pályázat jó-
voltából 2018. végéig 9 darab új begy´́ujt´́o
járm´́u állhat munkába. A járm´́uvek legyár-
tásának folyamata 6-8 hónap, amit nem tu-
dunk felgyorsítani. Azon dolgozunk, hogy a
kényszer´́uen bevezetett korlátozó intézke-
dések átmeneti jelleg´́uek legyenek.

Az okozott kellemetlenségekért elnézést
kérünk! Kérjük és köszönjük megértésüket!

Zöld Híd B.I.G.G. Nkft.

Telek eladó!

Rétságon, Kölcsey utcában 1700 m2-es,
félig közm´́uvesített telek eladó. Áram
és csatorna van, víz és gáz megoldható.

Irányár: 2 millió forint
Érdekl´́odni: 0620/5662495 
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