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Évzáró néptánc gála
Nem kell nagy számvetés, hogy nyilvánvalóvá
váljon, a Kerepl´́o Néptánc Egyesület szervezi
a legtöbb programot városunkban. ´́Oszt´́ol tava-
szig számtalan önálló eseményre szólnak a
meghívók.

Június els´́o szombatján benépesült a m´́uve-
l´́odési központ színházterme. A megjelenteket
Simon Katalin, az együttes m´́uvészeti vezet´́oje
üdvözölte. Külön köszönetet mondott a támo-
gatóknak, kiemelve az önkormányzatot és ter-
mészetesen a szül´́oket, 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 cso-
portot, de már két feln´́ott “tagozat” is részese
a munkának és a közös fellépések örömeinek.
A Csillagvírág és a Zúgófa néptánccsoportok.
Nos ezen együttesek m´́usorszámainak váltako-

zásából állt össze a program, amit valóban gá-
lának lehet nevezi a szó eredeti értelmében. A
meglepetéseknek persze nem volt vége. Érke-
zett a hatalmas torta, rajta a “tagozatok” nevei.

A fináléban a színpadon már alig elfér´́o ta-
gok gy´́ur´́ujében 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 ünnepé-
lyesen bezárásra került, de a táncosok nem ma-
radnak mozgalmas program nélkül a vakáció
napjaiban sem. Az iskolai évzárót követ´́o héten
táborba vonulnak akik erre jelentkeztek. (A tá-
borról a 11. oldalon számolunk be.)
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Városházi tudósítások

A májusi képvisel´́o-testületi ülést köve-
t´́oen több soronkívüli tanácskozásra ke-
rült sor, amelyen (PVB tárgyalást köve-
t´́oen) a döntések a fejlesztési célok el´́o-
készítését és a pályázatok lebonyolítá-
sának miel´́obbi intézését szolgálták.

Elfogadásra került az átdolgozott Köz-
beszerzési Szabályzat.
Döntés született a volt laktanyában a le-
end´́o új ment´́oállomás területén lev´́o
acélvázas épületek lebontási munkáinak
elvégzésére, mellyel a rétsági Movens
Kft. lett megbízva, 6.956.953 Ft-
os összegért. Ennek kapcsán
szükségessé vált a Helyi Építési
Szabályzat e célnak megfelel´́o
felülvizsgálata is.
Elfogadásra került a 356/61 hrsz.
ingatlan ingyenes vagyonátadá-
sáról szóló szerz´́odés az állam ja-
vára, tanuszoda építése céljából.
Sor került a TOP-3.1.1-16-NG1-2017-
00001.sz."Rétság város közleke-
désfejlesztési beruházása a környezeti
fenntarthatóság érdekében" nev´́u pá-
lyázathoz érkezett árajánlatok elbírá-
lására. (Buszmegállók és kapcsolódó
fejlesztések a város északi részén) Jelen
szakaszban a tervek elkészítésére, a köz-
beszerzés lebonyolítására és m´́uszaki el-
len´́orzésre érkeztek ajánlatok erre fel-
kért cégekt´́ol. Ezekb´́ol jelölte ki a testü-
let 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 közér-
dek´́u bejelentésre mód. Az ülésen  kez-
detben a testület tagjaiból 5 f´́o vett
részt, majd Dr. Katona Ern´́o csatlako-
zásával 6 f´́ore egészült ki a létszám.

Els´́oként a 2018. évi költségvetés mó-
dosítására került sor. Erre id´́or´́ol id´́ore
szükség van, hiszen a testületi dönté-
sek, állami támogatás módosulása, és
egyéb technikai változások rendeleten
való átvezetését a testületi döntéssel
lehet megoldani. A költségvetés f´́o-
összege - bevételi és kiadási oldalon -
1.757.964.000 Ft-ra változott. A város
m´́uködésében legfontosabb dokumen-
tum módosítását 4 f´́o képvisel´́o sza-
vazta meg, egy nem szavazat mellett.
A közbeszerzési terv már jóváhagyás-
ra került, de tekintettel a közleke-
désfejlesztési pályázat lebonyolításá-
ra, az ahhoz kapcsolódó feladatok mi-
att módosítani kell a tervet. Ezt 4 kép-
visel´́o igen szavazatával 1 nem ellené-
ben fogadta el a testület.

Az áprilisban elfogadott 2018. évi kar-
bantartási tervvel kapcsolatban került
benyújtásra el´́oterjesztés. A tervben
több feladat volt meghatározva a Vá-
rosüzemeltetési Csoportnak. Felméré-
sek után ezen feladatok ellátásának
pénzügyi és személyi feltételeit tartal-
mazta az el´́oterjesztés. Dr. Szájbely
Ern´́o PVB elnök bizottsági összefog-
lalójában elhangzott, hogy a hozzászó-
lások között szerepelt olyan észrevé-
tel, hogy az derül ki az iratból, mit

miért nem lehet megcsinálni. A
kapott anyag érdemi megoldá-
sokat nem kínál, arra kellene
felmérés, hogy a rendelkezésre
álló munkaer´́o munkaidejét ki-
használva mennyi feladat lát-
ható el, konkrét munkanapokra
lebontva. Más hozzászóló eh-

hez kapcsolódva a PVB ülésen el-
mondta, nem látjuk a városnál alkal-
mazott szakmunkások, fizikai dolgo-
zók leterheltségét. A hozzászóló egy
ütemterv elkészítését sürgette. Ebb´́ol
az anyagból nem derül ki, hogy a vá-
ros miért tart fenn Városüzemeltetési
Csoportot, ha a munkafeladatok ellá-
tásában küls´́o 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´́o közmunkással szá-
molva igen jelent´́os munkaóra - havi
3200 óra - áll rendelkezésre, ezt jól
kell hasznosítani. Aki e feladatkörben
nem dolgozik, nem kellene alkalmaz-
ni. A munkaviszonyban álló 5-6 em-
bert´́ol is el kell várni a munkaid´́o ki-
használását. Több hozzászóló a meg-
felel´́o irányítást sürgette. A bizottság a
leírt feladatokat áttekintette, és a pon-
tosítások után a csoport számára meg-
adott feladatokhoz a költségvetési ke-
retet biztosítja. Egyes feladatok eseté-
ben - pl. Templom utca kátyúzása -
küls´́o vállalkozás bevonása indokolt.
Mez´́ofi Zoltán alpolgármester el-
mondta, hogy a Városüzemeltetési
Csoport emberei dolgoznak, napi
munkát végeznek, olykor más feladat-
körébe tartozó munkát is végeztek,
például a közútkezel´́o helyett. Az irá-
nyítással kapcsolatos felvetések jogo-
sak, de a munkatársak dolgoznak. He-
ged´́us Ferenc polgármester er´́os kriti-
kát 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 el-
nök elmondta, hogy éppen azért java-
solta a bizottság egy új kommunális
gép beszerzését, mert az nagyteljesít-
mény´́u f´́unyírásra alkalmas, és az ilyen
feladatok ellátásában jelent´́os el´́orelé-
pés történhet. Ebben el´́ore gondolko-
dott a testület, a beszerzés folyamat-
ban van. A 4 igen 1 nem szavazattal
meghozott határozatban a város a fel-
mért feladatokra 2,8 millió forint for-
rást biztosít, de a Városüzemeltetési
Csoport létszámát nem növeli új mun-
kaer´́ok beállításával.
A 4-es napirend keretében Jávorka Já-
nos nyújtott be el´́oterjesztést a Rétsági
Polgár´́or Egyesület meglév´́o kamera-
rendszerének b´́ovítésére. A PVB ösz-
szefoglalóban elhangzott, hogy az els´́o
két ütem pályázati forrásokból lett fe-
dezve, majd el´́oz´́o évben a város biz-
tosította a forrásokat. A jelen fejlesztés
24 új, korszer´́u, nagyfelbontású kame-
ra felszerelését jelenti, ezzel szinte az
egész város forgalmas területei, cso-
mópontjai ellen´́orizhet´́ok lesznek.
Egyes helyeken oszlopok felállítása és
áram rákötése szükséges. A fejlesztés-
hez szükséges 7.132.320 forintot a tes-
tület átadott pénzeszközként biztosítja
a Polgár´́or Egyesület részére. A forrás-
átadásra szerz´́odést kell kötni. Ezt a
határozatot 5 igen szavazattal elfogad-
ta a testület.
Közterületi padok elhelyezése került
ismét a testület elé. A feladat már az
el´́oz´́o évi városkarbantartási tervben is
szerepelt, illetve a végrehajtást több
testületi ülésen is sürgették a képvise-
l´́ok. A PVB összefoglalóban elhang-
zott, hogy egy nagyoroszi vállalkozó a
korábbiakhoz képest kedvez´́obb ár-
ajánlatot adott. Pontosításra került az
elhelyezések listája. Az olcsóbb ár-
ajánlatot támogatta a bizottság, és 20
pad beszerzését javasolja. A testület 5
egyöntet´́u szavazattal megszavazta a
beszerzést.
Ugyancsak többször volt téma a DIGI
Távközlési és Szolgáltató Kft. terület-
bérlésre vonatkozó kérelme, amely
egy átjátszó torony elhelyezését jelenti
a város északi határán kívül. Hozzá-
szólásként elhangzott, hogy a torony
sugárzása kisebb, mint egy mobiltele-
foné, a lakókra veszélyt nem jelent. Az
erre vonatkozó szerz´́odés utólagos jó-
váhagyására került sor, melyet a testü-
let egyhangúlag elfogadott. A 150 m2

területért a város évente 800.000 Ft
bevételhez jut.
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Közfoglalkoztatási szerz´́odés megköté-
sér´́ol döntött a testület, melynek kereté-
ben 2018. 07. 1-t´́ol 2019. 02. 28-ig 20 f´́o
közmunkás alkalmazására lesz lehet´́o-
ség, melynek költségeit az állam viseli.
A Nyugat-Nógrádi Család és Gyer-
mekjóléti Szolgáltatási Társulásnak
(székhelye: Nagyoroszi) Rétság város
is tagja. A társulási megállapodást né-
hány pontban módosította a Társulási
Tanács, ezt a módosítást minden részt-
vev´́o önkormányzatnak meg kell sza-
vazni. A módosítást 5 egyöntet´́u sza-
vazással elfogadta a testület.
A DMRV folyamatosan küldi a köz-
szolgáltatási szerz´́odéseit, új szerz´́odé-
sek kötése miatt. Több, az önkormány-
zat fizetési körébe tartozó vételezési
helyre vonatkozó új szerz´́odéseket a
testület elfogadta.
A F´́okefe Közhasznú NKft. bérleti
jogviszonya hosszú id´́o óta rendezet-
len, mert a cég az önkormányzat által
felajánlott szerz´́odést nem írta alá, a
megállapított díjat nem fizette. A cég
csökkent munkaképesség´́u dolgozókat
foglalkoztat, mely tevékenységet az
állam jelent´́os normatívával támogat-
ja. Rétság város a helyi személyek al-
kalmazása érdekében  olyan szerz´́o-
dést kötött a korábbi években, amely-
ben a rendelet szerinti bérleti díjból
minden igazolt rétsági alkalmazott
esetében 14.000 Ft/hó összeget elen-
ged. Ez nagyon méltányos konstruk-
ció. Ilyen módon a munkahelyek több-
ségének rétságiakkal feltöltése esetén
nem kell díjat fizetniük. A munkaer´́o-
utánpótlás nehézségeire hivatkozva a
cég a szerz´́odéseket nem írta alá. A
PVB vitában minderr´́ol szó esett,
melyr´́ol Dr. Szájbely Ern´́o 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´́ofi
Zoltán hozzászólásban elmondta,
hogy a cég mintegy 40 milliárdos álla-
mi támogatásból m´́uköd´́o vállalat,
amely az országban több ezer sze-
mélyt foglalkoztat. A korábbiakban a
vezetéssel jó volt az együttm´́uködés, a
cég és a város érdekeinek megfelel´́oen
m´́uködött a dolog. Vezet´́ováltás történt
a cégnél, és nem érti, hogy egy veze-
t´́ováltás miért idéz el´́o ilyen anomáli-
ákat. Jónak tartotta volna, ha az új ve-
zetés részt vesz a PVB ülésen, hiszen
a jó megoldásokra, az együttm´́uködés-
re a testület eddig is nyitott volt. Ezt a
munkahelyet a város fontosnak tartja
az ott dolgozók életkilátásainak javítá-

sa miatt is, de csak szabályos körülmé-
nyek között, törvényes szerz´́odés alap-
ján. A polgármester elmondta, hogy
gusztustalan volt, ahogy a vezet´́ok rá
hivatkozva akarták félrevezetni a
pénzügyi csoport munkatársait, ezt el-
fogadhatatlannak tartja. Az új szerz´́o-
dés szövege pontosításra került, és a
képvisel´́o-testület azt elfogadta. Ebben
egyébként szerepel a díjhátralék ki-
egyenlítésének kötelezettsége is.
Az Óvoda beszámolt az el´́oz´́o nevelési
évr´́ol és benyújtotta tervezetét a
2018/19 évre. Ez tartalmazza a mun-
katársak létszámát, a felvehet´́o gyer-
meklétszámot és a m´́uködési feltétele-
ket is. PVB összefoglalóban elhang-
zott, hogy az Óvodában jó munka fo-
lyik, azt a bizottság elismeri. Jávorka
János elmondta, hogy a költségvetés-
ben tervezett összegek maximálisan
biztosítják az Óvoda m´́uködési feltéte-
leit, amelyet jó színvonalúnak lát. A
beszámolót és a létszámkereteket a
testület egyhangúlag elfogadta.
Ugyancsak az Óvoda el´́oterjesztésé-
ben szerepelt a nyári zárva tartás en-
gedélyezése, ami a képvisel´́o-testület
hatásköre. Az indítvány szerint július
30-tól augusztus 17-ig lesz óvodai szü-
net. Ez id´́o alatt karbantartási munkák is
elvégzésre kerülnek. A szünet ideje alatt
az ügyeletet a szendehelyi Meserét Óvo-
da látja el. A testület egyhangúlag elfo-
gadta a szünet id´́opontját.
Következ´́oként a Rétsági Család- és
Gyermekjóléti Központ 2017. évi be-
számolója került tárgyalásra. A PVB
összefoglalóban elhangzott, hogy a
beszámoló igen részletes, jó áttekin-
tést nyújt az elmúlt id´́oszak tevékeny-
ségér´́ol. Ebb´́ol sajnálatosan kiderül,
hogy (a járás területén) 43 esetben kel-
lett intézkedést tenni gyermek család-
ból való kiemelésére, illetve nevel´́o-
szül´́oknél vagy lakásotthonban történ´́o
elhelyezésre. További 20 gyermek ese-
tében más jelleg´́u intézkedést kellett
tenni. Pszichológiai tanácsadásra mu-
tatkozott nagy igény az intézményhez
fordulóknál. Hozzászólásban elhang-
zott, hogy a Hunyadi liget területén és
egyéb közterületen gyakran gyermek-
korú személyek tartózkodnak, olykor
veszélyes körülmények között is. Az
intézményvezet´́o válaszában elmond-
ta, hogy bejelentést kell tenni, csak en-
nek alapján van mód intézkedés kez-
deményezésére. A beszámolót a képvi-
sel´́o-testület egyhangúlag elfogadta.
A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könzvtárnak két el´́oterjesztése is napi-
rendre került foglalkoztatások engedé-

lyezésére. Egy f´́o közmunkásként, egy
f´́o pedig jelenlegi munkáját folytatva
dolgozhat az intézményben. Az ezzel
kapcsolatos megállapodások aláírásá-
ra a képvisel´́o-testület egyhangú sza-
vazással megbízta az intézmény veze-
t´́ojét.
Ferencsik Csilla kérelme harmadik al-
kalommal került a testület elé. A bead-
ványban azt kéri, hogy a társasházuk
elötti közterületen (zöldterületen) 2
gépkocsi elhelyezésére autóbeállót
építhessenek fel. A PVB elnöki össze-
foglalóban elhangzott, hogy a bizott-
sági ülésen a témáról hosszú vita ala-
kult ki. Az elhangzottak lényege:
számtalan ellentmondást vet fel a ké-
relem, hasonló engedély nincs a város
területén. Nem szerepel a beadvány-
ban az érintett többi tulajdonos hozzá-
járulása. Elhangzott, hogy gondolkod-
ni kellene garázshelyek kialakításá-
ban, de ez nem ezen napirend része. A
dolgot az döntötte el, hogy a 19/2013.
rendeletben foglaltak szerint, nem szi-
lárd burkolattal ellátott közterületen ti-
los járm´́uvel közlekedni és parkolni. A
képvisel´́o-testület 4 szavazattal 1 elle-
nében úgy döntött, hogy a kocsibeál-
lók készítéséhez a fenti jogszabályi ti-
lalom miatt nem ad tulajdonosi hozzá-
járulást.
Iacobovici Zsuzsanna kérte a jelenlegi
bérleti szerz´́odései módosítását, amely
szerint változatlan feltételekkel, de a tu-
lajdonában lév´́o Kft, illetve egyéni vál-
lalkozása között megosztva kerüljenek a
szerz´́odések megkötésre. A képvisel´́o-
testület 6 igen szavazattal megszavazta,
és megbízta a polgármestert a szerz´́odé-
sek aláírására. (Id´́oközben megérkezett
Dr. Katona Ern´́o képvisel´́o.)
A Zöld Híd NKft. (illetve az erre lét-
rejött önkormányzati társulás) kezde-
ményezte az eddig általuk üzemelte-
tett szelektív hulladékgy´́ujt´́o szigetek
térítésmentes átadását az önkormány-
zat tulajdonába, illetve ezt követ´́oen -
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 bi-
zottsági 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 szabály-
sértést valósít meg, történt már eljárás és
büntetéskiszabás kamerafelvételek alap-
ján.) Más hozzászóló kifejtette, hogy a
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Kormány folyamatosan kihátrál ebb´́ol
a szolgáltatásból, és lehetetlenné teszi
az NKft. m´́uködését, benne a szelektív
gy´́ujtést is. Javaslatok hangzottak el ar-
ra, hogy mely szigeteket kellene megtar-
tani. Fontos, hogy a tapasztalatok alap-
ján a helyzet átértékelhet´́o lesz, különös
tekintettel arra, hogy a megnyitott hulla-
dékudvarba is le lehet adni lakossági
üveghulladékot. Végül 2 sziget próba-
képpeni megtartására született javaslat.
Ezek a Tölgyfa utcai és a Napközi ud-
varban lév´́o (Templom utcai) szigetek.
Ezek megközelíthet´́oek, és kamerákkal
is megfigyelt területek. A testületi ülésen
a polgármester hozzászólásában elhang-
zott, hogy a neveletlen emberek nem
rendeltetésszer´́uen használták ezt a lehe-
t´́oséget, azért alakult ki ilyen helyzet.
Olyan hulladékot is odahordtak, ami
nem oda való. Ha a két megmaradó nem
úgy m´́uködik, ahogy kívánatos, akkor
ezek bezárására is sor kerül. Az átvétel-
r´́ol szóló határozatot a képvisel´́o-testület
6 igen szavazattal elfogadta. A megjelölt
2 helyszínen továbbra is kéri a Zöld Híd
szolgáltatását.
A lakossági hulladékszállítás számlá-
zásával kapcsolatban már több alka-
lommal tárgyalt a képvisel´́o-testület. A
lakossághoz többféle, nem a valós
helyzetnek megfelel´́o számlák kerül-
tek már nem els´́o alkalommal, és az
önkormányzati támogatás elszámolása
sem követhet´́o. Ezzel kapcsolatban
adott tájékoztatást a polgármester. A
PVB ülésen elhangzottakat Dr. Száj-
bely Ern´́o foglalta össze: a cég illeté-
kese néhány dolgot leírt, hogy miért
nem m´́uködik a számlázás. Hozzászó-
ló elmondta, hogy már bohózat, ami
ebben az ügyben folyik. Az önkor-
mányzat szerz´́odéseket kötött a szol-
gáltatásra és az önkormányzati támo-
gatásra. Ezen szerz´́odések érvényre
juttatásáért a polgármester felel´́os.
Egy évvel ezel´́ott elhangzott, hogy
amennyiben az ügy nem rendez´́odik, a
polgármester lemond, mert ez nem
vállalható. Azóta is rendezetlen az
ügy, nem követhet´́o, hogy ki milyen
számlát kapott. Mikor tartja be a pol-
gármester az ígéretét, mert tény, hogy
ez az ügy nem rendez´́odött - idézte a
PVB elnöke a bizottsági hozzászólást.
A polgármester elmondta, hogy az ön-
kormányzati támogatás be van fizetve.
Mindenki csak annyit fizessen,
amennyi az önkormányzati támogatás
levonása után járna. A rendszerrel még
mindig bajlódnak, de senki nem káro-
sulhat, el´́obb-utóbb meg fogják oldani
ennek a kezelését. A Zöld Híddal nem

volt semmi probléma, odaküldtük a
pénzt és el lett intézve. Ez egy állami
cég, amelyik számláz, és nem tudja
kezelni a saját (számítógépes) prog-
ramját. Mez´́ofi Zoltán hozzászólásá-
ban elmondta, hogy a lakosság köré-
ben különféle vélemények vannak.
Olyan is akad, aki úgy tudja, az önkor-
mányzat nem támogatja a szemétszál-
lítást. Ez nem így van. Mind 2017-ben
mind 2018-ban érvényes szerz´́odést
kötöttünk, és az önkormányzat átutalta
a 15-16 millió forintot a megjelölt cég-
nek a kedvezmény kezelésére. Kide-
rült az is, hogy az országban egyedül
a rétsági önkormányzat támogatja a la-
kossági szemétszállítást. Más kérdés,
hogy a csekkeken hibás táblázat jelent
meg. Elhangzott az is, hogy az állam
nem a lakosságot, hanem a Postát tá-
mogatja, amennyi levelet küldtek, an-
nak nem kevés a költsége. Annak ide-
jén a cég egyik vezet´́oje Hajnal Zsolt
nyilatkozott, levélben is megírta, hogy
a támogatást kezelni fogják, de nem
történt érdemi intézkedés. A tájékoz-
tatót a képvisel´́o-testület szavazás nél-
kül tudomásul vette.
A testület lejárt határidej´́u határozatai-
nak végrehajtásáról szóló napirend kap-
csán a bizottsági összefoglalóban el-
hangzott, hogy a testület hivatalos tájé-
koztatást kapott a volt laktanyát érint´́o
un. “Barnamez´́os beruházás” pályázat
elutasításáról. A támogatás elmaradását
azzal indokolták, hogy Rétságon túl ala-
csony a lakosságszám, ehhez képest túl
nagy lett volna a pályázati támogatás,
ezért nem nyert a pályázat. A testületi
ülésen nem volt vita a napirendr´́ol, 6
igen szavazattal elfogadásra került.
A testületi ülések közötti polgármeste-
ri munkáról szóló beszámolóval kap-
csolatos PVB tanácskozásról elhang-
zott, hogy az optikai hálózat a légve-
zetékes irányoknál kiépítésre került.
Ezt követ´́oen keresik meg a lakosságot
ajánlatokkal a rákapcsolás lehet´́oségé-
vel. A polgármester itt mondta el, hogy
egy TV híradóban az szerepelt, hogy

Rétság városban nagy mennyiségben
drogot termeszt´́oket fogtak el a rend´́o-
rök. A kábítószer-termesztés valójában
Nógrád községben történt, és a Rétsá-
gi Rend´́orkapitányság intézkedett. A
hírt szerkeszt´́o elnézést kért a pontat-
lan fogalmazásért.
Egy korábbi ülésen döntött a testület a
ment´́oállomás helyének kijelölésér´́ol,
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´́o el´́ore nem látható akadályt
jelentett, amire hivatkozva határid´́o
módosítást kért. A testület július 15-ig
meghosszabbította a bontás befejezé-
sének id´́opontját.
A város több tervez´́oi szerz´́odést kötött
a KOVATERV Kft.-vel. Különféle
okok miatt határid´́o módosítást kért a
cég 5 megbízással kapcsolatban, ame-
lyek már részben elkészültek, de a
számlázáshoz szükséges a határid´́o
módosítása. A testület a módosításokat
elfogadta, 6 igen szavazattal.
A “Zöld Város” pályázathoz kapcsoló-
dó akcióterületi terv elkészítéséhez
kért a testület ajánlatot 3 cégt´́ol. Erre
a felhívásra nem érkeztek ajánlatok,
ezért a testület a kiírást hatályon kívül
helyezte. Tekintettel arra, hogy új cé-
gek nem kerültek megjelölésre, erre a
kés´́obbiekben kell visszatérni.
Egyebek napirendi pontnál Jávorka
János képvisel´́o szólt a laktanya elha-
gyott területein tapasztaltakról, mely
szerint gyermekkorú és fiatalkorú sze-
mélyek balesetveszélyes helyeken tar-
tózkodnak szül´́oi felügyelet nélkül,
olykor az esti órákban. Sajnos kisebb
baleset is bekövetkezett már. Felhívja
a szül´́ok figyelmét, hogy ne engedjék
gyermekeiket felügyelet nélkül ilyen
helyekre. (Egy b´́ovebb felhívást az 5.
oldalon teszünk közzé) Ebben az ügy-
ben egyébként a Család-és Gyermek-
jóléti Központ vezet´́ojével közösen in-
tézkedést kértem a Rétsági Rend´́orka-
pitányságtól.

Képvisel´́o-testületi ülés

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülésére augusztus 31. péntek
16.00 órakor kerül sor. (PVB. ülés id´́o-
pontja: aug. 28. kedd 16.00 óra. El´́oter-
jesztések benyújtásának határideje: aug.
17. 12.00 óra.) Tervezett napirend: 
1) Beszámoló  az Önkormányzat 2018.
évi költségvetés féléves teljesítésér´́ol. El-
´́oterjeszt´́o: Heged´́us Ferenc polgármester.

2) Beszámoló a bels´́o ellen´́or 2018. I. fél-
évi munkájáról. 3) Beszámoló a helyi
adók és egyéb pénzügyi követelések állo-
mányáról, behajtásuk helyzetér´́ol. 4) Be-
számoló a testület lejárt határidej´́u határo-
zatainak végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekr´́ol. 5) Tájé-
koztató a két testületi ülés közötti id´́oszak-
ban az önkormányzat érdekében végzett
polgármesteri munkáról.
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Felhívás
Zajos tevékenységekkel kapcsolatban

Felhívjuk a rétsági lakosok figyelmét az
önkormányzat 19/2013 számú rendeleté-
ben foglaltakra, a zajkeltéssel járó tevé-
kenységek végzésével kapcsolatban.

14.§ (1) Tilos jelent´́os zajt kelt´́o mun-
kák, például f´́unyírás, f´́urészelés, épít´́oipa-
ri munkák stb. végzése hétköznap este 21
órától, másnap reggel 7 óráig. Vasárnap és
ünnepnapokon a jelent´́os zajt kelt´́o mun-
kákat csak reggel 9 óra és este 19 óra
között lehet végezni. Fenti korlátozások
alól kivételek az azonnali hibaelhárítást
igényl´́o 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 önkor-
mányzati vagy az önkormányzat által enge-
délyezett rendezvények esetében hangos te-
vékenységet folytatni csak este 24 óráig lehet.

Bízva az állampolgárok jogkövet´́o
magatartásában kérünk mindenkit, hogy a
zajos tevékenységek végzésénél legyenek
figyelemre a környéken lakókra, és a fent
idézett helyi jogszabályra. 

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 Önkormány-
zat fejezetben.

A 2018. júniusi ülés vide-
ofelvétele megtekinthet´́o a
következ´́o Youtube címen:
https://youtu.be/wVR2lUHPxQc

Tisztségvisel´́ok fogadó órái
2018. JÚLIUS

Heged´́us Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Júliusban 9-én.

Mez´́ofi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00
óráig. Júliusban 25-én.

Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´́o: Minden
hétf´́on 14.00-17.00 óráig. Júliusban
2., 9., 16.,  23., 30.

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

A jogszabály szerint kerti hulladék, nye-
sedék (nem ünnepi) hétf´́oi napokon égethet´́o
6.00 órától, 20.00 óráig. Fontos betartani az
égetéssel kapcsolatos egyéb szabályokat is,
valamint figyelemmel lenni a széljárásra és
arra, hogy a környez´́o ingatlanok tulajdono-
sainak ne okozzanak indokolatlan kellemet-
lenséget. Itt kiemelten meg kell er´́osíteni,
hogy égetni kizárólag kerti hulladékot, nye-
sedéket, száraz avart szabad. Nem égethet´́ok
egyéb anyagok, háztartási hulladék, gumi,
m´́uanyagok, 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. A rendeletet
megszeg´́okkel szemben helyszínbírság,
vagy 150 ezer forintig terjed´́o közigazga-
tási bírság is kiszabható.

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:

 2018. július 5. csütörtök
 2018. július 19. csütörtök
 2018. augusztus 2. csütörtök
 2018. augusztus 16. csütörtök
 2018. augusztus 30. csütörtök

Továbbiakban minden 2. héten csütörtö-
kön. Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a
továbbiakban a szelektív hulladékgy´́ujt´́o
szigeteken - üvegen kívül - semmilyen
más hulladék nem helyezhet´́o el. 

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

Zöld hulladék elszállítás
Július- augusztus hónapban

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
lebomló anyagból készült zöldhulladék
gy´́ujt´́o zsákokban gy´́ujthetik a kisebb
mennyiség´́u komposztálható zöldhulladé-
kokat. A zöldhulladékok közé különösen
a f´́ufélék, falevelek, fás és lágyszárú kerti
növények és azok részei, gallyak, ágak
maximum 60 mm vastagságig sorolható-
ak. A zsákokat 40 Ft + Áfa áron vásárol-
hatják 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 héten
csütörtökön. Tehát:

2018. július 12. csütörtök
2018. július 26. csütörtök
2018. augusztus 9. csütörtök
2018. augusztus 23. csütörtök

Gyermekek védelmében

Kedves Szül´́ok, Hozzátartozók!
Megkezd´́odött a nyári szünet a gyer-

mekek nagy örömére! Tisztelettel kérek
minden szül´́ot és hozzátartozót, hogy hív-
ják fel gyermekeik figyelmét arra, hogy
szabadidejüket ne a laktanya területén lé-
v´́o hangárokban töltsék, mert rendkívül
balesetveszélyes a terület! Az elmúlt na-
pokban, kett´́o gyermek szenvedett balese-
tet a laktanya területén, szerencsére nem
súlyosat. Felmásznak a hangárak tetejére,
ami életveszélyes! Lehet nagykép´́usköd-
ni, de nagy árat lehet érte fizetni! El´́ozzük
meg a baleseteket közösen! A másik sú-
lyos probléma, hogy kés´́o este is találkoz-
ni a laktanya körülötti területen fiatalkorú
személyekkel! Mint a polgár´́or egyesület
tagja, magam is láttam az utóbbi napok-
ban éjfél körül, fiatalkorú személyeket a
laktanyai telephely kijárójánál. Kérdez-
tem t´́olük, hogy nem kellene már otthon
lenniük! A válasz: “Mi közöd hozzá”! Le-
het ezt így is kezelni, de súlyos következ-
ményei lehetnek! Úgy gondolom, hogy
közösen kell a problémát megel´́ozni, Kon-
zultáltam a Család és Gyermekvédelmi
Intézmény vezet´́ojével, valamint a Rétsá-
gi Rend´́orkapitányság illetékes vezet´́oivel
a probléma megel´́ozése érdekében!
Tegyünk közösen a biztonságért!!!

Jávorka János Képvisel´́o
Rétsági Polgár´́or Egyesület elnöke
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Nemzetiségi Nap
Rétság Város Szlovák Nemzetiségi Ön-
kormányzat június 2-án tartotta az éven-
te hagyományos Nemzetiségi Napot, ez
alkalommal a XVI. került megrendezés-
re. Ez a hagyomány 2002 óta egyik szín-
foltja a város nyári rendezvényeinek.

A délután négykor kezd´́od´́o programot
kétnyelv´́u Istentisztelet vezette be az Evan-
gélikus imaházban, ahol a Pilisszentkereszti
Kulturális Egyesület énekkara szlovák nyel-
v´́u dalaival csodálatos zenei élményt nyúj-
tott. Ezután a m´́uvel´́odési központban foly-
tatódott a rendezvény a megnyitóval, kö-
szöntéssel, a Nemzetiségünkért Díj és a tá-
mogatások átadásával, valamint a kulturális
program megtekintésével. A színpadon a
Magyarországi Nemzetiségek Színházi Tár-
sulatának Vigadalom cím´́u el´́oadását lát-
hatta az érdekl´́od´́o közönség. A zenés-tán-
cos darabban a Magyarországon él´́o tizen-
három  nemzetiség  képviselteti  magát a

saját identitásuk közvetítésével. Sajátos
népviseletükben, dallal, tánccal és zenével
varázslatos hangulatot, szívderít´́o vidám-
ságot, szívszorító szomorúságot mutattak
be közel két órás el´́oadásukban. 

A rendkívüli színes zenei és érzelmi
élményekben gazdag délután a szomorú
pillanatokat, az életörömöt és a mulatsá-
got sugározta, de a vidámság volt a domi-
náló. A szerepl´́ok azt éreztették, hogy a
drámai pillanatokon, amelyeket átéltek
túllépnek, és ett´́ol lesz színesebb, gazda-
gabb az életük. A ringó-forgó-pörg´́os
szoknyák, a nyalka legényes viseletek, a
páros táncok, a n´́oi táncosok kecses táncos
mozdulatai a néz´́okb´́ol is kiváltották azt az
érzelmi-hangulati nyitottságot, amely be-
l´́olük teljes átéléssel sugárzott.

A VIGADALOM üzenete: a tizenhá-
rom nálunk él´́o nemzetiség nemzetiségi
kultúrájának, örökségének, hagyományá-

nak, életüknek, mindennapjaiknak, ün-
nepnapjaiknak bemutatása. Az átélt csen-
des hangulatú szomorúságból a fergeteges
vidámságba átível´́o görög lagzis és zorba
táncos önfeledt, lendületes el´́oadásmód
tette megismerhet´́obbé a nemzetiségek
napjainkig fennmaradt örökségét.

A rendezvény sikeréhez nagyban hoz-
zájárult a m´́uvel´́odési ház lelkes, összetar-
tó, együttm´́uköd´́o csapata, amiért köszö-
netet mondunk.

A szlovák önkormányzat 2012 óta
Nemzetiségünkért Díj adományozásával
jutalmazza azt a személyt, aki tevékeny-
ségével nagyban hozzájárul a szlovák
gyökerek feltárásához, ápolásához, a
nemzetiségi kultúra felkutatásához és
meg´́orzéséhez. Ebben az évben a díjat
Varga Jánosnak, a rétsági általános iskola
nyugdíjas igazgató helyettesének, a diák-
otthon igazgatójának, szlovák nyelvet ok-
tató tanárnak adta át Glückné Salgai Szil-
via, a szlovák önkormányzat elnöke.

Könyvheti programok
A 89. Ünnepi Könyvhét alkalmával Rét-
ságon is voltak rendezvények. Ország-
szerte több nagyvárosban külön utcák,
terek alakulnak a friss könyvmegjele-
nésre, a szerz´́okkel találkozásra, dedi-
kálásra, és a legújabb kiadványok meg-
vásárlására. 

Mi kis város vagyunk, kisebb, de an-
nál érdekesebb programokban gondolkod-
hatunk. 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´́o osztályos csoportok látogattak az in-
tézménybe. 

Varga Nándorné köszöntötte a résztve-
v´́oket és tartott el´́oadást a magyarok nagy
királyáról. Mondanivalóját kézbe adott
képekkel, és videofilmekkel is illusztrálta.

A rendezvény végefele pedig rajzos, szi-
nez´́os feladatban vehettek részt a gyere-
kek, kapcsolódva a témához.

Hazajáró találkozó 
Csütörtökön a Hazajáró két alkotója

volt a könyvtár vendége. A Duna TV hon-
ismereti és turisztikai sorozatának munka-
társai, Jakab Sándor és Kenyeres Oszkár
volt a meghívott. Külön érdekessége,
vagy inkább különös értéke a találkozó-
nak, hogy sorozat szerkeszt´́oje Kenyeres
Oszkár a Rétság Városi Sportegyesület
tagja, korábban rendszeresen itt rúgta a
labdát, és ma is büszkén emlékszik ezekre az
id´́okre, azóta is kapcsolatot tart a csapattal.

Mint elhangzott az egész kaland hob-
biként indult. A Börzsönyben forgattak
filmet, majd a hobbi hivatássá vált. A Ha-
zajáró sorozat a Duna TV heti programjá-
vá vált. A történelmi Magyarország tájait
bejárva hoznak izgalmas, képes tudósítást

az ottani létr´́ol és turisztikai lehet´́oségek-
r´́ol. Persze a világ sok más tájára is elju-
tottak. Munkájukat 2017-ben Prima Pri-
missima díjal tüntették ki. A beszéd he-
lyett persze a m´́ufajhoz az állt közel, ha
több rövidfilmet is bemutattak az est so-
rán. Sokan látták már ezeket az alkotáso-
kat és várják a következ´́o adásokat, mások
most ismertek rá és elhatározták, hogy fi-
gyelik a tv adásokat. 

A jelenlév´́ok egy-egy Hazajáró naptárt
kaptak, amit dedikálni is lehetett. Ezt so-
kan meg is tették.
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Méltatás:
Varga János 1936-ban született Alsópe-
tényben. A szlovák - tót örökséget a szül´́oi
házból hozta magával, amire a mai napig
büszke.

Tanítóképz´́ot végzett, majd az egri Ta-
nárképz´́o F´́oiskolán tanári diplomát szerzett
rajz-földrajz szakon. Anyanyelvi szinten be-
szélte a szlovák nyelvet, így a rétsági iskola
egyik kiemelked´́o szlovákot tanító pedagó-
gusa volt. 1973-ban a rétsági általános isko-
la igazgatóhelyettese és a diákotthon igaz-
gatója lett. 1994-ben innen ment nyugdíjba.

Nyitott volt a szlovák nyelvoktatás be-
vezetésére, a feltételek megteremtésére az
iskolában és a diákotthonban is. Támogat-
ta az iskola pedagógiai tevékenységének
innovációját, az orosz mellé második ide-
gennyelvként a szlovák nyelv tanítását.

A Bánkról bejáró, a diákotthonban elhe-
lyezést nyert tanulók többsége szlovák ajkú
családokból érkezett és volt közöttük né-
hány rétsági diák is akiket vonzott a nyelv-
tanulás lehet´́osége. A családok felkeresése
során kiderült, hogy igényük van a szlovák
nyelvi kultúra ápolására, a hagyományok át-
örökítésére. Néhány évig a bánki iskolában
is tanított alsótagozatos kisiskolásokat, így
szakmaiságával itt is méltán hozzájárult a

szlovák örökség meg´́orzéséhez.
Odafigyeléssel, együttm´́uködve segí-

tette a könyvtárban a Marina szlovák
szakkör megalakulását, ahol a nyelvgya-
korlás változatos lehet´́oségeivel ismer-
kedtek a tanulók szlovák szakos pedagó-
gus vezetésével. 

Szlovákiai táborozásokat, olvasótábo-
rokat szerveztek pályázati finanszírozás-
ból, motiváló környezetben, különleges
programokkal a szlovák nyelv gyakorlása
érdekében.

A szlovák nyelvoktatás egyre sikeresebb
és népszer´́ubb lett, az itt tanuló diákok közül
kiemelked´́o nyelvtudásuknak és felkészít´́o
tanáraik támogatásának köszönhet´́oen néhá-
nyan megyei és országos tanulmányi verse-
nyeken nívós helyezéseket értek el. Többen
felvételt nyertek a budapesti Szlovák Gim-
náziumba, a nyitrai Tanárképz´́o F´́oiskolára
és a helyi gimnáziumban is többen érettsé-
giztek szlovák nyelvb´́ol. Rétság Város Szlo-
vák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
Salgai Szilvia is Varga tanár úr tanítványa-
ként került közelebb a szlovák hagyomá-
nyokhoz, ´́o a szegedi Juhász Gyula Tanár-
képz´́o F´́oiskolán szerzett diplomát szlovák -
testnevelés szakon.

A szlovák nyelv bevezetésével b´́ovül-
tek a szakmai programok, nyitottá vált a

határon túli iskolákkal a kapcsolattartás, a
cserevakáció megszervezése a nyitrai ma-
gyar nyelv´́u iskolával.

Sz´́ukebb környezetben együttm´́ukö-
dött a rend´́orséggel, a szlovák és szláv
nemzetiség´́u közlekedési szabálytalansá-
gokat elkövet´́o autósoknak ´́o tolmácsolta
a büntetés fokozatait.

Barátságos, gyermekszeret´́o személyi-
ségével, és szlovák nyelvtudásával kivívta
tágabb környezete elismerését is. A váci
DCM vezet´́oje kérte fel a dolgozók gyer-
mekei részére megálmodott táborozási -
nyaralási lehet´́oség megszervezésére
Csehországban, Hodoninban. Ez újfajta
élmény, újfajta kihívás volt számára, amit
a rábízott gyermekekkel együtt igazi hét-
köznapi csodaként élt meg, személyiségé-
nek és nyelvismeretének gazdagodásával.
A gyerekek a nyelvgyakorlás mellett meg-
ismerkedtek a tábori táj szépségével, és
rajzolással, festéssel is visszaemlékeztek
az ott szerzett élményekre.

Pedagógia hitvallásában szívügyének
tekintette a tehetséggondozást, amit Jó-
zsef Attila soraival fogalmazott meg prio-
ritásként: “Jó szóval oktasd, játszani is en-
gedd...” Személyiségének kisugárzása ezt
a gondolatot tükrözte, összhangban a
megújulással, a gyermekcentrikussággal,
a szlovák nyelv örökségének, kultúrájá-
nak ápolásával, az ebben rejl´́o jöv´́okép
megvalósulásával. A régi tót - szlovák ha-
gyományokat a szül´́oi házból örökítette át
pedagógiai munkájába, ami ett´́ol vált sze-
mélyessé, varázslatossá a gyermekek szá-
mára.

Átjárható hidat épített az iskola - a
szlovák ajkú családok - a szlovákul tanuló
diákok - a könyvtári szlovák nyelvoktatást
segít´́o szakkörvezet´́o pedagógus között,
amely napjainkig fennmaradt, és biztosítja
a találkozás, a közös élményekre emléke-
zés örömét.

Kívánunk további tartalmas nyugdíjas
éveket a Tájak, fák, virágok témában va-
rázslatos festményeket, sikeres kiállításo-
kat! A kitüntetéshez szeretettel gratulá-
lunk, jó egészséget kívánunk!
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Ilyen még nem volt
Június hónap az ált. iskolai ballagások
ideje, de most mégis egy nem minden-
napi találkozó képeit osztom meg 1958-
ban 60 éve Rétságon végzett általános
iskola tanulói jöttek össze, szinte teljes
létszámmal az él´́ok sorából. 

Meghatódva hosszú másodpercekig
ölelték egymást, a “lányokat” egy szál vi-
rággal köszöntötték. Polgármester Úr is

meleg szavakkal üdvözölte az egybegy´́ul-
teket. Ezután órákig tartó beszélgetések
következtek, felelevenítve az ált. iskolai
diák élményeket, csinytevéseket. Búcsú-
záskor megállapodtak, jöv´́ore is összejön-
nek, mert van mit mesélni. Igen ´́ok 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 békeszer-
z´́odéssel a történelmi Magyarország két-
harmadát elveszítettük. A diktátum évfor-
dulója nem örömünnep, de az emlékezés,
a história felidézése nagyon is helyénvaló.
Rétságon is volt megemlékezés.

Az Önkormányzat, a M´́uvel´́odési Köz-

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

sekkel, Kövi Flróra énekkel emelte a ren-
dezvény méltóságteljességét. Heged´́us
Ferenc polgármester mondott megemlé-
kez´́o beszédet.

Majd koszorúzások következtek. Az
Önkormányzat, a Járási Hivatal, intézmé-
nyek, civil szervezetek nevében helyeztek
el koszorút az mementóként álló kopjafá-
hoz. A megemlékezést a Szózat és a Szé-
kely Himnusz zárta. 

Apróhirdetés
Termel´́oi méz eladó! Kotroczó Balázs,
Rétság, Mez´́o út 4. Telefonszám: 06-35-
350-282, 06-20-4282-480

Rétság Pusztaszántón zöldövezetben
összközm´́uves építési telkek eladók. To-
vábbi infó: www.szondy.eu/ingatlanok

Proficiency Master angol ill. Dante Alig-
hieri olasz, mint idegen nyelv fels´́ofokú
nyelvvizsgával és 10 év külföldi diplomá-
ciai tapasztalattal angol és olasz nyelvi
órákat adok. 

Nyelvvizsga felkészítést és beszéd-
központú órákat személyre szabva kí-
nálok. 

Érdekl´́odni: Gresina Szilvia  +36/
30/4514063 gresina.szilvia@t-online.hu
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Ballagtak az óvodások
Már az óvodákban is hagyománnyá
vált, hogy azok a gyerekek, akik ´́osszel
iskolába mennek, egy ünnepélyes na-
pon elbúcsúznak társaiktól, óvoda dol-
gozóitól, a termekt´́ol, az udvari játé-
koktól, és attól a mesevilágtól, amiben
eddig részük volt. Mert bizony ´́osszel
iskola várja ´́oket, amely másként szép a
6. évüket betöltött gyermekeknek.

Tulajdonképpen két ünnepi alkalomról
számolhatunk be. Már délel´́ott az óvodá-
ban alakult és fokozódott a hangulat. Af-
féle háziballagás indult, ami nem egy ki-
csinyít´́o képz´́os szó. Már évek óta úgy
alakult, hogy délel´́ott szül´́ok, hozzátarto-
zók részvétele nélkül történnek a megható

pillanatok. A gyerekek az ´́oket követ´́o cso-
portnál vállukra veszik a ballagó tarisz-
nyát, és elindulnak körbejárni szeretett
óvodájukat.

Délután a m´́uvel´́odési központ szín-
háztermében folytatódott az ünnepség. Itt
már a szül´́ok, nagyszül´́ok, a család többi
tagja, ismer´́osök jelenlétében. 

A függöny felgördülése el´́ott Vinczéné
Szunyogh Judit óvodavezet´́o és Geletei
Lívia, a csoport vezet´́o óvón´́oje mondott
köszönt´́ot. 

Majd négy m´́usorblokra bontva mutat-
ták meg a kicsik a néz´́oknek, mi mindent
tanultak az itt töltött évek alatt.  Szrenka
Beáta mondott köszönetet a csoport nevé-

Ballagás és tanévzáró
Az élet örök körforgása, hogy ´́oszre tél jön
majd tavasz. Az iskola tanulóinak pedig a
szeptemberi tanévkezdés után úgy elsza-
ladt 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´́ottre kit´́uzött ünnepi
alkalom tulajdonképpen az el´́oz´́o években
kialakult rend szerint zajlott. Egyben a bú-
csúzó nyolcadikosok ballagásával a ta-
névzáró és a bizonyítványosztás.

Ebben az évben 2 tanulócsoport balla-
gott. Cseng´́oszóra az épület jelképes végig-
járása 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, Nagyhá-
ziné Bacsa Mónika mondott tanévzáró be-
szédet. Több elismerés is átadásra került.
Az igazgató köszönetet mondott a Szül´́oi
Munkaközösség vezet´́oinek, a búcsúzó

Ballagások ben, majd egy vetítést láttunk ez eltelt
évek fotós emlékeib´́ol.

További megható pillanatok jöttek. vi-
rággal üdvözölték az intémény munkatár-
sait, valamint a néz´́otéri sorokban ül´́o
meghívottakat. Közöttük az óvoda volt
vezet´́oit, munkatársait, az iskolai osztály-
f´́onököket, és más személyeket, akik segí-
tettk az intézmény munkáját. Sok-sok
szép és meghatóan emlékezetes pillanat.
Végül egy ovón´́oi elbúcsúzás zárta a “hi-
vatalos részt”.

osztályok osztályf´́onökeinek. A Városi
Önkormányzat nevében Heged´́us Ferenc
polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Az ünnepélyes alkalom a ballagás ese-
ményeivel folytatódott. A búcsúztató 7. osz-
tályosok beszéde után az iskola énekkara
köszöntötte a hosszú útra indulókat, majd a
8. osztályosok nevében hangzott el megha-
tódottságtól sem mentes búcsúszó. Egy kö-
zös dal következett a ballagó osztályokkal,
Majd ballagtató beszéd után az iskola zász-
lajára felt´́uzték szalagjaikat a 8. osztályosok,
átadva a stafétát a következ´́o “nagyoknak”.

Nyári szünet
Az  óvoda nyári szünete - a képvisel´́o-
testület  engedélye  alapján  -  július
30-tól augusztus 17-ig lesz. Ez id´́o alatt
karbantartási munkák kerülnek elvég-
zésre. A szünet ideje alatt az ügyeletet a
szendehelyi Meserét Óvoda látja el.
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Rétsági kalauz

Programajánló
Július hónapban

a m´́uvel´́odési központ aulájában
Kiállítás a #életem
cím´́u rajzpályázatra érkezett alkotá-
sokból

Július 4. szerda, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
Egry Artúr: Beérném csenddel
c. kötetének bemutatója
Zenei közrem´́uköd´́o:
ifj. Majnik László

Július 14. szombat, 08 30-11-30 között
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Baba-börze
Megunt, kin´́ott, feleslegessé vált baba
és gyermekholmik, cip´́ok, játékok, ba-
bafelszerelések börzéje. Információ,
asztalfoglalás: 06-30/4619559
 

Július 16. hétf´́o 16.00 - 18.00 között
a könyvtár olvasó részlegében
Kézm´́uves foglalkozás:
“Mécsestartó készítés”

Július 28. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Hunyadi Nyugdíjas Klub
Anna-bálja

El´́ozetes

Augusztus 20. hétf´́o
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´́uzijáték

Augusztus 25. szombat 
a Nagyparkolóban 
Roma-nap

Augusztus 29. szerda
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Kiállítás a Magyar Fotográfia Napja
alkalmából

Állandó foglalkozások

kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Hétf´́o:
Suli jóga (Nyári szünet) 16.15-17.00-ig

Vezeti: Évinger Boglárka
Kedd:
Kerepl´́o Gyermek Néptánc Együttes

(Nyári szünet) 15.30-18.30 Vezeti: Si-
mon Katalin

Gyermek balett (Nyári szünet) 16.45-
17.45ig Vezeti: Jalits 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 15.00-16.00 Veze-

ti: Putyer Gyuláné
Ovis jóga (Nyári szünet) 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 (Nyári

szünet) 17.00-18.00 Vezeti: Simon
Katalin

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

Nyári nyitvatartás
Könyvtár:

Hétf´́o: 11.00-16.00
Kedd-péntek  9.00-17.00

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.

A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár július 30. és augusztus 12.
között zárva tart!

rtv.retsag.net

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

2018. JÚLIUSI m´́usor

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 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!

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.

Tájékoztató

Ezennel tájékoztatjuk Tisztelt Olva-
sóinkat, hogy a HANGADÓ követle-
z´́o számának megjelenése - összevont
lapszámként - szeptember 6-án vár-
ható.

Az elektronikus változat  várha-
tóan szeptember 4-én elérhet´́o lesz.

Legyen a munkatársunk!

Tisztelt Olvasóink! 
Újságunkat színesítend´́o azt szeretnénk,
ha minél többen vállalkoznának arra,
hogy kisebb-nagyobb írásaikkal jelent-
keznének a Hangadó hasábjain. 

A szerkesztés során egyetlen rendez´́o-
elvet tartunk fontosnak magunk számára,

mégpedig azt, hogy az írások Rétságról
szóljanak, az itt él´́ok számára íródjanak.
Tájékoztatásul közöljük: lapzárta minden
hónap 20-án. Ha tehát kedvet érez arra,
hogy egy-egy téma megírásával gazdagít-
sa a Hangadó számait, ragadjon tollat!
      Legyen a munkatársunk!
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Operát az Operából
A 2017-es Magyar Opera Napja alkal-
mából a Magyar Állami Operaház
egyedülálló CD-gy´́ujteményt jelentetett
meg, amely a hazai operakultúra 200
esztendejének remekeit fogja egybe. 

A díszdoboz 50+3 korongja 35 válogatott
operam´́uvet tartalmaz, melyek célja operairo-
dalmunk bemutatásán túl azok ismertté, nép-
szer´́uvé tétele, valamint a zenehallgató kö-
zönség ösztönzése azok rendszeres hallgatá-
sára, id´́or´́ol-id´́ore történ´́o el´́ovételére.

A Magyar Opera200 cím´́u kiadványt a
hazai városi könyvtárakba és zenei intéz-
ményekbe juttatja el az Opera.

Az ünnepélyes átadásra a Balassi Bá-
lint Megyei Könyvtárban került sor 2018.
május 31-én, így a CD-k elérhet´́oek a rét-
sági könyvtárban is.

Köszönjük szépen az ajándékot a Ma-
gyar Állami Operaháznak!

Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
nyomán

Táboroztak a táncosok
A Kerepl´́o Néptánc Egyesületnél az év-
záró gálam´́usorral nem sz´́unt meg a kö-
zös munka. Már hosszú évek óta meg-
szervezik tánctáborukat, amelyben a
b´́oséges szórakoztató kikapcsolódás,
igazi tábori hangulat mellett b´́oven jut
id´́o új táncok megismerésére, megtanu-
lására. 

A tábort Simon Katalin szervezte és
vezette Ónodi Béla (Magyar Táncm´́uvé-
szeti Egyetem, Néptánc Tanszak adjunk-
tusa)  és Irk Bence néptáncos közrem´́ukö-

désével. A programok megvalósításában
több szül´́o is a csapat segítségére volt. A
helyszínválasztás  ebben  az  évben  is
Ver´́océn, a Csattogó völgyi táborra esett.
Itt az elfogadható árak mellett kellemes
szállás, a környék által kínált rengeteg le-
het´́oség is ide csábítja évek óta a népzenét,
néptáncot és hagyományokat nyáron is
ápoló közösséget. Volt sportolás, játék, ki-
rándulás, számháború, kézm´́uves foglal-
kozás, no meg persze a napi kiadós étke-
zések mellett több meglepetés is. 

Programok az EFI-ben
A Rétsági Járóbeteg Szakellátó épületé-
ben m´́uködik az Egészségfejleszt´́o Iroda,
amely rendszeresen kínál egészségmeg-
´́orz´́o programokat. Alább közzétesszük a
július hónapi rendezvényeket, amelyek
szabadon látogathatók, a részvétel ingye-
nes. Tekintettel arra, hogy a teremadottsá-
gok korlátozottak, ezek az események
népszer´́uek, sokan igénybe veszik, el´́oze-
tes bejelentkezés szükséges: 35/550-582
telefonszámon, személyesen az EFI irodá-
ban vagy efi@retsagrendelo.hu.

Cukorbeteg klub 2018. július 25.
szerda 14:00-tól az emeleti oktatóte-
remben.

Étrendi szaktanácsadás 2018. július
26. csütörtök 16:00-tól az EFI irodában
Gerinctorna 2018. július. 09., 11.,
28., 25., (szerda) 18:00 órától a tor-
nateremben
Jóga 2018. július. 16., 23. hétf´́o 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 informá-
ció a http://efi.retsagrende-
lo.hu honlapon.

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.

A tábort a csapat egy m´́usorral zárta,
ahol a szül´́oknek megmutatták az itt töltött
id´́o alatt tanultakat. A gyerekek élmények-
kel gazdagodva tértek haza.
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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. 

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

A feln´́ott csapat 9 gy´́ozelemmel, 3
döntetlennel, 46 l´́ott 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 Temati-
kus Programok a Balassagyarmati Tan-
kerület Tanulói részére - Táborozni
együtt lenni jó! pályázatát.

Iskolánk 120 tanulója 5 táborban ve-
hettek részt 1 héten keresztül. Egy bentla-
kásos nomád táborban Szécsényben, és
négy napközis táborban. Egy Nemzeti és
kulturális identitás, hagyomány´́orzés, anya-
nyelvápolás táborban. Két Környezetvéde-
lem, természetismeret, tudatos fogyasztói
magatartás és egy Közlekedés, KRESZ,
Sport és egészségre nevelés táborban.

Táboronként egy alkalommal, külön
busszal utaztak programjaiknak megfelel´́o

kirándulásra: Törökmez´́ore, Drégelypa-
lánkra, a Nógrádi Vadasparkba és a Váci
Sportcsarnokba. A többi napon, az iskola
területén sokat sportoltak, kézm´́uvesked-
tek, kirándultak.

A sport tábor programjában Fodor
László Munka- és Balesetvédelmi oktató
segítette az iskolásokat az els´́osegélynyúj-
tó és baleset megel´́oz´́o feladatokban. Gya-
korolhatták a helyszínen a szabályos se-
gítségnyújtási fogásokat és a ment´́ohívás
szabályait.

A táborozók jól érezték magukat, új
ismeretekkel sok új játékkal gazdagodva
fejezték be az egy hetes közösségi prog-
ramot.

is értek már el, de tisztességesen szerepel-
tek, és a tabella közepén várják a követ-
kez´́o évadot.

Ami igazi szenzáció, az U19-es rétsági
csapat szereplése. 24 mérk´́ozésb´́ol 24-et
nyertek! 172 gólt rúgtak, és csak 17-et
kaptak. Mindvégig veretlenül nyerték az
MB-II Nyugati Csoport korosztályos baj-
nokságát. A koronát az évadra a “szuper-
dönt´́o” tette fel. A Kelet-Nyugat dönt´́oben
Mihálygerge csapatával játszottak, és 3-2-
ra nyertek. Ezzel elnyerték az U19 megyei
els´́o helyezését és kupáját. Szép volt fiúk!

Foto: Szabados Imre

Útjavítás a 2-esen
Az autósokat jó hír fogadta június els´́o
hetében Rétság belvárosában. A számta-
lan úthibától hemzseg´́o f´́oút javítása el-
kezd´́odött. A munkálatok szükségszer´́uen
megakasztották a forgalmat, így végelát-
hatatlan autósorok várakoztak olykor 5-10
percet is az átjutásra.

A munka május utolsó napjaiban az
elkopott útréteg felmarásával kezd´́odött.
Majd június 4-re megérkezett az az útépí-
t´́o gépsor, amely egy sávot teljes egészé-
ben megújítva dolgozott. Mintegy 700
méteres szakasz ment át ellen´́orzésen, fel-
újításon a vasúti átjárótól a Pet´́ofi utcáig.
Két nap alatt az aszfaltréteg terítése be is
fejez´́odött, már csak az útburkolati jelek
felfestése maradt hátra. 
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