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Mindenki karácsonya
Már több mint 2 évtizede, hogy a m´úvel´ódési központ akkori kollektívája kitalálta és megvalósította
azt a rendezvényt, amit Mindenki Karácsonyának
neveztek el. A megvalósítás évr´ól-évre alakult, gazdagodott, illetve a kor szelleméhez igazodott. Így
alakult ki az idén megvalósult forgatókönyv.
Már kora délután kezd´ódött az a kézm´úves
vásár, amelyen saját “szakmájuk” mesterei kínálták kezük munkáját. Sok szép, és egyedi
termék sorakozott az asztalokon. Kés´óbb egy
kézm´úves sziget is létrejött az aula másik oldalán, ahol a vállalkozók maguk barkácsolhattak
díszeket, ajándéknak is megfelel´ó tárgyakat.
17.30-kor a közönség a színházterembe vonult. Az Escargos Együttes koncertje az est
programjainak legkiemelked´óbb eseménye
volt. A zenekar nem ismeretlen a rétsági közönség el´ótt. Mivel a muzsikusok szólóénekese Simon Katalin táncoktató és népdalénekes, a Kerepl´ó Néptánc Együttes m´úvészeti vezet´óje,

szinte természetes, hogy a tanítványok is bekapcsolódtak a programba. Els´óként a “feln´óttek”, a Zúgófa és a Csillagvirág együttesek tagjai
vonultak végig a termen - síppal, dobbal, regöléssel idézték a kapcsolódó népszokásokat. Az el´óadás másik pontján pedig az Ékes Énekegyüttes
tagjai adtak el´ó karácsonyi dallamokat.
A m´úvel´ódési ház épülete el´ótt folytatódott
a program, ahol egy feldíszített feny´ófa állt,
jelképezve a mindenki karácsonyfáját. Heged´ús Ferenc polgármester és Balla Mihány országgy´úlési képvisel´ó mondott köszönt´ót.
Majd Jakus Tímea színm´úvészn´ó adott el´ó egy
részletet a Karácsonyi rege cím´ú versb´ól.
Az épület melletti széles járdán pedig készen várta a vendégeket a halászlé, a mákosguba, a forró tea és a forralt bor. Ezt a polgár´órök
mellett az önkormányzat képvisel´óib´ól, és bizottsági tagjaiból többen szolgálták fel, a nyugdíjas klub tagjainak segítségével.
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Városházi tudósítások
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete december 6-án soronkívüli
ülést tartott. 3 napirendben hoztak döntést.
A képvisel´ó-testület hozzájárult, hogy
a Kormányhivatal felújítsa a közös tulajdonú Városháza épületében a Járási
Hivatal f´útési rendszerét. A f´útési hálózat ezáltal elkülönült, önálló kazánnal és saját cs´óhálózattal leválasztódik
a polgármesteri hivatal rendszerér´ól.
Egy támogatási kérelmet a képvisel´ótestület nem támogatott, ugyanakkor
megszavazta, hogy Patrik Viktor
nyolcadik évfolyamos tanuló
részt vehessen az Arany János
Tehetséggondozó programban.
A munkatervben tervezett tanácskozásra december 16-án került
sor. A képvisel´ó-testület rendeleteket alkotott, megtárgyalta a következ´ó évi munkatervét, és más napirendi témákban határozatokat hoztak.
A 2017. évi átmeneti gazdálkodási
szabályok megalkotására azért volt
szükség, hogy a költségvetés elfogadásáig is szabályozott, a testület által
ellen´órzött körülmények között történjen a gazdálkodás. Ilyen rendeletalkotás az el´óz´ó években is volt, amely
el´ósegítette a takarékos gazdálkodást.
Módosításra került a képvisel´ó-testület “alkotmánya” a szervezeti és M´úködési Szabályzat. A módosítás a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
összetételének változását tartalmazza,
mellyel eleget tettek a kormányhivatal
törvényességi felhívásának, az alpolgármester bizottsági tagságának megszüntetésével. A bizottság új összetételét tartalmazó melléklet is része a döntésnek.
A kisebb létszám melletti döntésel´ókészít´ó munkát a jöv´óben állandó küls´ó
szakért´óvel egészítik ki, aki tanácskozási joggal meghívottja a bizottsági üléseknek, de szavazati joga nem lesz. Pontosításra került az a szabály, amely a
módosító indítványok szavaztatásának
rendjét tette egyértelm´úvé, hiszen ezzel
kapcsolatban az elmúlt id´ószakban eltér´ó gyakorlat, és jogértelmezési viták is
kialakultak. Ezt rendezi a 32. § módosítása. Pontosításra, aktualizálásra kerültek a mellékletek is, közöttük a Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúráját
tartalmazó táblázat.
Módosításra került a 2016. évi költségvetés is, de ez korábbi testületi
döntések átvezetését, és technikai módosításokat jelentett.
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A képvisel´ó-testület megalkotta következ´ó évi munkatervét, melyben a tárgyalási napok, és a tervezett napirendek kerültek rögzítésre. Mint a bizottsági vita ismertetésében elhangzott, a
lista a kötelez´ó napirendeket tartalmazza, és azok az aktuális feladatok
szerint minden alkalommal kiegészülnek. A terv nem csak a napirendeket
tartalmazza, hanem a bizottsági tárgyalási napokat is, valamint az el´óterjesztések beérkezési határidejét. Ez az
ülést megel´óz´ó 11 nappal el´óbbi. A határid´ó vonatkozik az állampolgárok, szervezetek, intézmények kérelmeire, megtárgyalásra javasolt témáira is,
annak érdekében, hogy az ülések el´ókészíthet´óek legyenek.
A munkaterv megtalálható a
www.retsag.hu honlap Önkormányzat fejezetében.
Az Állami Számvev´ószék vizsgálta a
2010-2014 évi gazdálkodást. Err´ól készített jelentés alapján intézkedési tervet kellett készíteni a jelzett problémák kiküszöbölésére. A dokumentum
második alkalommal került a testület
elé, egyes részekben kiegészítésre volt
szükség a korábbihoz képest. A módosított tervet a testület elfogadta.
Bizottsági ülésen az újabb biztosítási
lehet´óségekkel kapcsolatos javaslatokat hallgatott meg a PVB. Az üzletköt´ó által javasoltakat megismerve, a testület részletesebb információk alapján
dönt a jelenleg is érvényes biztosítási
szerz´ódések módosításáról.
A F ´ÓKEFE Kft. továbbra is bérelni
szeretné a jelenleg használt Templom
utcai épületrészt. A testület az új bérleti szerz´ódést újabb egy év id´ótartamra megszavazta.
A novemberi ülés napirendjén szerepelt a temet´ó kerítésének elkészítésével kapcsolatos napirend. Az akkor beszerzett árajánlatot a testület nem találta megalapozottnak, döntésre érettnek, de a feladat elvégzését szükségesnek ítélte. A munkákat a Városüzemeltetési Csoport bevonásával kívánja
megoldani. A mostani ülés napirendjén pontos részletek szerepeltek az alkalmazott megoldások, a költségek és
a határid´ók tekintetében. Ezt a testület
elfogadta. Az id´ójárás függvényében
indulhat a kivitelezés. Ezzel együtt el
kell végezni a jelenleg tartalékterületként a temet´óhöz tartozó rész
kitisztítását, új sírhelyek kijelölését, és

a kerítésnek ezen a részen való megépítését. Ez a temet´ó keleti részén, a
dombon áll rendelkezésre, és a régebben is b´óvítésre kijelölt részt valóságban is a sírkerthez csatolja majd.
Az önkormányzat a kötelez´ó bels´ó ellen´órzést a Kontroll Plussz Bt. megbízásával oldotta meg 2016-ban. A javaslat szerint 2017-ben is ez a megoldás a megfelel´ó, ennek értelmében a
beterjesztett szerz´ódést a testület jóváhagyta.
Ugyancsak szerepelt egy szerz´ódéstervezet a testület napirendjén, geodétai
munkák elvégzésére. Ez a volt véd´ón´ói szolgálat telkének olyan kiegészítésére vonatkozik, hogy az az önkormányzat tulajdonában álló területen
keresztül megközelíthet´ó legyen, jelenleg ugyanis ez nem biztosított. A
területen tervezte a képvisel´ó-testület
a civil szervezetek házának megvalósítását, de a telekalakítást ennek érdekében, illetve ett´ól függetlenül is el
kell végezni. Erre benyújtott szerz´ódéstervezetet elfogadta a képvisel´ótestület, és Dombai Gábort bízta meg
a munkával.
A következ´ó szerz´ódésmódosítás a
Zöld Híd Kft. szolgáltatásával kapcsolatos. Itt tulajdonképpen a Rákóczi út
20 és 32 számú ingatlanok hulladékszállítási edényeinek változását rögzítette az új szerz´ódés, amit a testület
elfogadott.
Két napirend is foglalkozott az ASP
könyvelési rendszer bevezetésével
kapcsolatban, aminek a használata kötelez´ó a költségvetés számítógépes
rögzítésére. A testület döntött a bevezetésr´ól, illetve egy küls´ó szakért´ó
(cég) megbízásáról annak érdekében,
hogy az átállás minél zökken´ó-mentesebb legyen.
A m´úvel´ódési központ párhuzamos
foglalkoztatás engedélyezését kérte
szülési szabadságról visszatér´ó munkatárs évi szabadságának kiadása idejére. A testület ehhez hozzájárult.
A Smilepaper.hu Kft. kérelmezte,
hogy a volt Uránusz Kft melletti kijelölt garázshelyeket megvásárolhassa.
(Egy részük jelenleg az Önkormányzat tulajdona, más részük magánszemélyeké.) A cég terve, hogy a volt
Uránusz telephelyén jelent´ós fejlesztéssel új üzemet létesítene, amelyhez a
kijelölt garázshelyek, illetve az ahhoz
tervezett útra is szüksége lenne. A képvisel´ó-testület a vásárlás pályáztatásától a vagyonrendelet közérdek´ú célra értékesítési pontja alapján eltekintett, viszont az érték megállapítására
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ingatlan értékbecslést rendelt meg. További döntés ennek megérkezése után
lehetséges.
Jónás Pál korábban kérelmezte, hogy
a Kossuth u. 8. szám alatti ingatlant
(volt Lottózó) raktározás céljára bérbe
vegye. A pályázati eljárás során egyedül pályázatott, viszont kérvényezte a
kaució egy hónapra történ´ó csökkentését. A képvisel´ó-testület az eredeti
szerz´ódéstervezetet fogadta el, a kauciót - a kialakult gyakorlatnak megfelel´óen - nem csökkentette, azt 3 hónapban határozta meg.
A TKM munkacsoport el´óterjesztését,
a Városi Nyugdíjas Klub színházlátogatási kérelmét - a vonatkozó szabályban foglalt mértékig támogatta. A
TKM javaslatát a képvisel´ó-testület elfogadta. Egy korábbi TKM döntést
módosítani kellett, mert az akkori határozatban tévesen került feltüntetésre
az utazásra és a belép´ójegyekre felhasználható összeg. A módosított határozat immár pontosan tartalmazza a
Kerepl´ó Néptánc Egyesület diósgy´óri
kirándulásához történt hozzájárulás
összegét, amihez 150.000 forinttal járult hozzá a bizottság keretéb´ól.
Ugyanezen határozat része volt, de azt
nem kellett módosítani, hogy az Egyesület budafoki kirándulásából 101.115
Ft-ot átvállal, és egy n´ótincsi kirándulás belép´ójegyeihez 15.960 Ft-ot biztosított. A módosított határozatot a testület elfogadta, az elszámolás ennek
megfelel´óen történhet.
A lejárt határidej´ú határozatok végrehajtásáról szóló el´óterjesztést a képvisel´ó-testület elfogadta. A polgármester
két ülés közötti munkájáról ezennel szabadságra hivatkozva - nem nyújtott
be beszámolót, így ezt a képvisel´ók
nem tárgyalták.
Egyebekben Jávorka János képvisel´ó
tájékoztatta a testületet, illetve a tv
közvetítésen keresztül a nyilvánosságot a Mindenki karácsonya el´ókészületeir´ól.
Az ülés végén a polgármester minden tv
néz´ónek, és a környez´ó települések tv néz´óinek is kívánt szép karácsonyi ünnepeket és boldog új évet. Ezzel az ülést, és a
2016 éves munkát bezárta.

Rendeletek jegyz´ókönyvek
Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvisel´ó-testület által alkotott rendeletek teljes
szövege és mellékletei, a www.retsag.hu
oldalon az Önkormányzat fejezetben érhet´ók el. Jegyz´ókönyvek az ülést követ´ó
15 napon belül ugyanitt elérhet´ók.
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Képvisel´ó-testületi ülés

Feny´ófák gy´újtése

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete munkatervben tervezett következ´ó ülésére január 27. péntek 16,00
órakor kerül sor. PVB. ülés id´ópontja:
január 24. kedd 16.00 óra El´óterjesztések
benyújtásának határideje: január 16. hétf´ó
12.00 óra
A munkatervben tervezett napirendek:
1. Gyermek- és szociális étkeztetés, valamint szociális ellátás 2017. évi térítési díjának megállapítása. 2. 2017. évi költségvetési rendelet megalkotását megalapozó
döntések. 3. Polgármester 2017. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyása.
4. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
M´úködési Szabályzatának felölvizsgálata.
5. Cafetéria szabályzat felülvizsgálata. 6.
Beszámoló a testület lejárt határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekr´ól. 7.
Tájékoztató a két testületi ülés közötti id´ószakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról.

A Zöld Híd Kft-t´ól kapott értesülés szerint
a cég ebben az évben is vállalja a karácsonyi ünnepek után visszamaradt feny´ófák begy´újtését, elszállítását. Erre
2017. január 12-én, és
2017. január 19-én
(A rendes hulladékszállítási napokon) kerül sor. A feny´ófákát a hulladéktároló
edény mellé kell kirakni.

Tisztségvisel´ók fogadó órái
2017. január
Heged´ús Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´ójén 13.00-17.00
óráig. Januárban 9-én.
Mez´ófi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00
óráig. Januárban 25-én.
Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´ó: Minden
hétf´ón 14.00-17.00 óráig. Januárban
2., 9., 18., 23., 30.

Szelektív hulladékgy´újtés
2016-tól megváltozott a szelektív hulladékgy´újtés rendszere! A szelektív hulladékgy´újt´ó szigetekre csak üvegpalackok
elhelyezése lehetséges!
Szelektív hulladékgy´újtésre a jöv´óben
háztól elszállítással kerül sor. A tiszta állapotú papír, m´úanyag és fém italos dobozok az erre a célra rendszeresített, díjmentes zsákokban helyezhet´ók el kéthetente a
hulladékgy´újt´ó edények (kukák) helyein.
Zsákot a Zöld Híd szakemberei osztanak
ki, kihelyezett telt zsákok helyett újat
hagynak a helyszínen, illetve díjmentesen
beszerezhet´ó Rétságon a Paletta Trade
(Sipos bolt) üzletben. Az elszállításra kéthetente kerül sor, az alábbi id´ópontokban,
és azt követ´óen:
2017. január 12., 26. csütörtök
2017. február 9., 23. csütörtök
2017. márciusban 9., 23. csütörtök
Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a továbbiakban a szelektív hulladékgy´újt´ó szigeteken
- üvegen kívül - semmilyen más hulladék
nem helyezhet´ó el. A közrend és a tisztaság meg´órzése érdekében ezen helyszíneket a térfigyel´ó kamerák rögzített felvételekkel is ellen´órizhet´óvé teszik!

Felhívás!
Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,
matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´óségi
munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 18.
Telefon: (35)351-155, (30)9-607-683

Hirdessen a Hangadóban!
Lakossági apróhirdetések közzététele 100
bet´úig 300 Ft. Ugyanebben a díjban szerepel, hogy a Hangadó digitális változata
megjelenik a városi honlapokon is.
További hirdetési lehet´óséget kínálunk
a Rétsági Televízió napi 24 órás képújság
felületén is.

A téli id´ójárásra tekintettel felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a köztisztasági és
környezetvédelmi feladatok ellátásáról szóló rendelet alapján az ingatlanok el´ótti járdák tisztántartását, síkosságmentesítését,
hóeltakarítását az ingatlan tulajdonosa,
illetve használója köteles elvégezni.
A szórakoztató-, vendéglátó és árusítási helyek, üzletetek el´ótti járdaszakaszt a
használó köteles folyamatosan tisztán tartani. Az ingatlan el´ótti közterület, illetve
járdaszakasz hóeltakarításának elmulasztásáért 30.000 Ft-ig terjed´ó pénzbírság
szabható ki. Kérjük, hogy az önkormányzati rendelet alapján folyamatosan szíveskedjenek gondoskodni a tulajdonukban,
illetve használatukban lév´ó ingatlan el´ótti
járdaszakasz hóeltakarításáról, tisztításáról, síkosság mentesítésér´ól.
Polgármesteri Hivatal
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Helyi rendeletek
Rétság Város Önkormányzat
Képvisel´ó-testületének
15/2016. (XII.20.)
önkormányzati rendelete
a 2017. évi átmeneti gazdálkodás
szabályairól
A 2017. évi átmeneti gazdálkodásról Rétság
Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következ´óket rendeli el:
1. § (1) A Képvisel´ó-testület felhatalmazza a polgármestert Rétság Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési
rendeletének hatályba lépése napjáig
az önkormányzat költségvetését megillet´ó bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az el´óz´ó
évi m´úködési kiadási el´óirányzatokon
belül a kiadások arányos teljesítésére.
(2) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei m´úködési kiadásainak finanszírozása havonta legfeljebb az
el´óz´ó év bázis el´óirányzatának maximum az 1/12-e lehet.
(3) A rendszeres személyi juttatások és járulékok kiadásai a bázis el´óirányzatának 1/12-ed összegéig engedélyezhet´ók, beleértve a cafeteriát is, mindazon
önkormányzati és intézményi dolgozó

vonatkozásában, akik 2016-ben is részesültek ebben az ellátásban.
(4) Az el´óz´ó évben teljesített, de a 2017.
évre áthúzódó kifizetések szerz´ódés
szerint teljesíthet´ók.
(5) A 2017. január, február hónapban realizálódó - 2017. évben meghozott döntések szerinti - kötelezettségek az átmeneti költségvetés terhére teljesíthet´ók.
2. § Az átmeneti költségvetés alapján
folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a beszedett bevételeket és kiadásokat be kell illeszteni a 2017. évi
költségvetési rendeletbe.
3. § Az átmeneti költségvetés végrehajtása
során az intézmények:
(1) Létszámgazdálkodásaik során kötelesek csak a Képvisel´ó-testület által
meghatározott minimális létszámot
biztosítani. A minimális létszám megállapítása során figyelembe kell venni
a megbízásos jogviszonyban, vagy
vállalkozási formában ellátott munkakört, munkaköröket, feladatokat is. A
Képvisel´ó-testület valamennyi intézmény vonatkozásában a létszám-stopot fenntartja. Bármilyen ok miatt
megüresed´ó álláshelyet - az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a
megbízási szerz´ódéssel vagy vásárolt
szolgáltatási formában is - csak a Képvisel´ó-testület hozzájárulásával lehet
betölteni. A megüresedett álláshelyek

bér- és járulékköltségét zárolni kell,
ezek csak a Képvisel´ó-testület hozzájárulásával használhatók fel. A nem
kötelez´ó személyi jelleg´ú kifizetésekhez - a cafeteriát kivéve - minden
esetben a Képvisel´ó-testület hozzájárulása szükséges.
(2) A költségvetési szervek vezet´ói felel´ósek az állami támogatásokat, átvett
pénzeszközöket megalapozó adatok
(létszám, stb.) valóságtartalmáért, az
elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képez´ó
nyilvántartásokat, dokumentumokat
naprakészen vezetni.
(3) A pályázatok benyújtásához minden
esetben a Képvisel´ó-testület el´ózetes
engedélye szükséges.
(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerz´ódést, megállapodást - a Városi
M´úvel´ódési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képvisel´ó-testületi jóváhagyást követ´óen lehet aláírni
vagy felmondani. A Városi M´úvel´ódési
Központ és Könyvtár vezet´óje bármilyen szerz´ódés vagy megállapodás
aláírása el´ótt köteles a vis major bizottsággal egyeztetni.
4.§ Ez a rendelet 2017. január 1. napon lép
hatályba és Rétság Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésér´ól szóló
önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidej´úleg hatályát veszti.
Heged´ús Ferenc Dr. Varga Tibor
polgármester
jegyz´ó

Válogatás az elmúlt id´ószak eseményeib´ól
Rend´órségi programok
A rend´órség munkájáról keveset tudunk, és
talán így is van jól. Az egyszer´ú ember többnyire úgy van, ha nincs baj jobb nem találkozni a rend´órrel. Pedig a munkájuk lényege
- ami a szlogenjükben is szerepel - “Szolgálunk és védünk”. Van azonban néhány alkalom, amikor többet lehet megtudni a szervezet életér´ól. Egyik ilyen lehet´óség a nyílt nap.
Ez alkalommal f´óként a fiatalságra
számítottak, hiszen a tájékoztató lényege
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toborzás a rend´órség állományába, a határvadászok soraiba. A diákokkal megtelt
tanácskozó teremben el´óször filmet vetítettek a rend´órség életér´ól. Majd Belovai
Róbert városi rend´órkapitány köszöntötte
a megjelenteket. ´Ót a Megyei Rend´órkapitányság munkatársainak el´óadása követte. Cseh István alezredes részletesebben
ismertette a rend´órség feladatait, illetve a
felvételi lehet´óségeket. Bemutatásra, kiróbálásra került néhány eszköz, ami az átlagember kezébe ritákán kerül.

B´únmegel´ózési tájékoztató sátorban
Rétságon gyakran voltak b´únmegel´ózési fórumok, amelyekre meghívták az érdekl´ód´óket. Most más módszert választottak
ahhoz, hogy az “utca embere” is információhoz jusson. Ezért a polgár´órség rétsági
szervezetével közösen december 15-én
“sátrat vertek” a Nagyparkoló sarkában,
ahol az arra járók közvetlen tájékoztatást
kaptak, kérdéseket tehettek fel, és néhány
b´únmegel´ózéssel, közbiztonsággal kapcsolatos kiadványt vihettek magukkal.
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Emléktáblát avattunk
Városunkban több rendezvény is kapcsolódott az 1956-os forradalom évfordulójának méltó megünnepléséhez. Ezekr´ól el´óz´ó lapszámunkban is beszámoltunk.
A Hadtörténeti Intézet és Múzeum
azonban az évfordulós eseményekhez
kapcsolódóan kutatómunkát kezdett,
melynek során felkutatta az eddig névtelen, illetve megemlékezési hely nélküli
mártírokat. Így találtak rá Szabó Sándor
tizedesre, aki a rétsági alakulat állományában volt, amikor Budapesten szovjet
katonák puskái megölték.
Több szervezet úgy gondolta, hogy
méltó emléket kell állítani a forradalom
áldozatának. Városunkban annak a kato-

nának, aki szolgálati idejét itt teljesítette.
A Honvédelmi Minisztérium, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Rétság Város Önkormányzata, valamint a Rétság Városi
M´úvel´ódési Központ és Könyvtár közös
munkája eredményeként elkészült egy
emléktábla, melyet december 8-án avattak
fel, az egykori laktanya területén.
A lepellel takart márványtábla a Katasztrófavédelmi Örs épületének falára
került. Tulajdonképpen ez az épület testesíti meg ma a köt´ódést a haza védelméhez,
hiszen már katonai alakulat nem m´úködik
a városban.
A dísz´órök felállítása után a Himnusz
hangjait követ´óen a rendez´ó szervek ne-

Nemzetiségi önkormányzatok hírei
Rétságon két nemzetiségi önkormányzat m´úködik. Az ´ó decemberi programjaikról szól az alábbi kett´ós riport
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat december 10-én tartott összejövetelt,
amely egyben a törvényi el´óírásnak megfelel´ó közmeghallgatás is volt.
Glückné Salgai Szilvia szlovák és magyar nyelven köszöntötte a megjelenteket,
és beszámolt az eltelt esztend´ó tevékenységér´ól. Majd a szlovák szakkörösök mutatták be m´úsorukat. Ezután Ivanicsné
Hugyecz Máriának, a szakkör vezet´ójének átadta azokat a tankönyveket, CD-ket,
melyeket pályázaton nyertek. A szakköri

munkáról külön tájékoztatott Hugyecz
Mária.
Hozzászólások keretében Geletei Lívia,
és Szlezák Istvánné megköszönték a nemzetiségi önkormányzattól kapott támogatást.
Mez´ófi Zoltán alpolgármester gratulált az
önkormányzat tevékenységéhez, és felhívta
a figyelmet pályázati lehet´óségekre. Hasonlóképpen szólt hozzá Kotroczó Balázs képvisel´ó, aki egyben a Városi Nyugdíjas Klub
elnöke is, és további együttm´úködést ajánlott a klub részér´ól.
A hivatalos részt követ´óen karácsonyi
csomagok átadására került sor, majd kötetlen beszélgetés, klubdélután-szer´ú

vében Kelemen Ágnes köszöntötte a megjelenteket, és ´ó vezette a programot. Heged´ús Ferenc polgármester emlékez´ó szavait Csatári Zoltán alezredes beszéde követte, aki a Magyar Honvédség képviseletében szólt. (Egyben a MH 86. Szolnok
Helikopter Bázis képvisel´óje is.) A beszédekben elhangzott Szabó Sándor tizedes
története.
A beszédek után Heged´ús Ferenc és
Csatári Zoltán alezredes leleplezték az
emléktáblát. Majd a jelenlév´ó intézmények, szervezetek képvisel´ói helyezték el
az emlékezés virágait az emléktáblánál.
Az általános iskola tanulói csoportosan
vettek részt, és egy-egy szál virággal fejezték ki megemlékezésüket. Az ünnepélyes alkalom a Szózat hangjaival zárult.

programrész következett, ahol megbeszélték a következ´ó id´ószak terveit is.
Mikulásnap a Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnál
December 5-én a m´úvel´ódési központ
kistermében került sor a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat rendezvénye. Tulajdonképpen ez egy Mikulás napi program volt.
Mint az önkormányzat elnökét´ól - Jónás
Páltól - megtudtuk, helyi roma lakosság családtagjai között több mint 50 kisgyermek
van. ´Óket üdvözölte rövid beszédében,
majd a megérkez´ó Télapó minden gyermeknek átadta az önkormányzat ajándékát, a
Mikulás csomagot. A program itt is kötetlen
id´ótöltéssel folytatódott, amihez üdít´ók és
sütemények is terítékre kerültek.
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A vén bakancsos
Az ünnepi díszbe öltözött m´úvel´ódési
központ színháztermében ezennel egy
népszínm´ú várta a közönséget. Szigeti József m´úve, a Vén bakancsos és a fia a
huszár cím´ú darab már több mint 170 éve
került el´óször színpadra. Ahogy a népszínm´úvek, ez is a népr´ól szólt a népnek.
Mindemellett van aktuális üzenete a ma
emberének, azon túl hogy kellemes szórakozást kínált a Körúti Színház társulata.
A történet nem túl bonyolult. Be kellene vonulnia a falu igencsak tehet´ós
kocsmárosa fiúgyermekének. A leányába
viszont szerelmes a már kiszolgált katona,
a vén bakancsos fia. Reménytelenül, mert
akármennyire egymásnak teremtettek, a
kocsmáros szegény emberhez nem adná a
lányát. Laci ezért el akar bújdokolni, de
végül beáll a kocsmáros gyermeke helyett
katonának, azzal a megegyezéssel, hogy
amikor hazatér, feleségül veheti Ilont. Közben halálhírét keltik, de mégis megérkezik.
A happy end azért még várat magára.
Ahogyan az el´óadás ismertet´ójében
olvashatjuk “a történetben van szerelem,
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ármány, féltékenység, kapzsiság, emberi
lelemény és butaság, rengeteg humor,
egyszóval minden, ami egy kiváló színházi estéhez kell.” És ez így is van. Els´ó
gondolatom az volt, hogy a népszínm´úvek
valahol a vásári kommédiák és a hagyományos k´ószínházi produkciók közé sorolhatók be. De azért az is tény, hogy a
m´úfajban - az éppen bemutatott darab
mellett, igen kedvelt, és sokat játszott m´úvek is találhatók. Például a Liliomfi, vagy
éppen megzenésített formában a János Vitéz. Igaz, már az 1800-as évek végén temették ezt a m´úfajt, mondván, hogy a paraszti világ kiüresedett, az akkori kor emberének nem mond semmit. Bár ha szerelemr´ól, h´úségr´ól, becsületr´ól, az adott szó
erejér´ól van szó, úgy vélem annak mindig
van minden embert érint´ó tartalma. Különösen így karácsony közeledtével. És így
véli a közönség is, hiszen ezek a darabok
most is meg tudják tölteni a színházakat,
m´úvel´ódési központokat.
A kommédia megvalósítása mesteri.
Mondhatni rátett egy lapáttal a figurák

megjelentetésében. Olyannak t´únt, mintha
Rejt´ó Jen´ó képregény fejei jelentek volna
meg a színpadon. Kifejezetten karakteres
arcok, ehhez kapcsolódó megformálás és
jellemábrázolás. Egyetlen szerep volt ett´ól
mentes. Már-már drámai színpadon is él´ó
szerepformálással. Maga a tiszta lelk´ú f´óh´ós, Laci, aki éppen egyszer´úségével
üzente, nem kell a szerelmét harsány
gesztusokkal hirdetni, hiszen az a szívében lakozik. Egy valakinek szól, és nem a
harsányan civakodó külvilágnak.
Az el´óadás nagy siker volt, nem is kell
újra leírni, hogy a helyzetek, a poénok
nevetést, tapsot csaltak a néz´ók arcára, kezére és a végén ugyancsak kitartó tapsvihar köszönte meg a vendégjátékot.
Itt is elmondjuk, hogy a bérletes sorozatnak még van további két - ugyancsak
kit´ún´ó szórakozást ígér´ó - el´óadása. Februárban a filmekr´ól jól ismert Meseutó
kerül színre, amelyet áprilisban a Katyi
cím´ú követi. “Rövidített bérletet” lehet vásárolni a két el´óadásra kedvezményesen, és
jegyek is kaphatók a következ´ó bemutatókra. Érdemes figyelemmel kísérni a m´úvel´ódési központ programinformációit.
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Nyugdíjas évbúcsúztatók
és legnagyobb ünnepéhez kapcsolódtak.
Ezennel vendégcsoport is fellépett. A SzáA közösség rendszeresen tart összejövetele- toki Asszonykórust hívták meg, akik igen
ket, amelyeket mindig saját m´úsoros tarta- szép programot mutattak be dallal, és néhá
lommal töltenek meg. Ebben az évben a de- tánccal f´úszerezve m´úsorukat.
cemberi program az utolsó ilyen esemény, így
a meghirdet´ók is évbúcsúztatónak tekintik.
Amint gyülekeztek a klubtagok és elfoglalták helyeiket, Kotroczó Balázs klubelnök
üdvözölte a megjelenteket. Rövid köszönt´ójében kitért az el´óz´ó id´ószak eseményeire, és
néhányat felvillantott a közeljöv´ó programlehet´óségei közül. ´Ót követte a mikrofon
mellett Mez´ófi Zoltán alpolgármester, aki
jókívánságai mellett az általa gy´újtött ajándékokat adta át a résztvev´óknek. Az ajándékokat a Baptista Szeretetszolgálat és az Urbán és Urbán Kft. ajánlotta fel.
Ahogy az hasonló esetekben is lenni szokott, alkalomhoz ill´ó versekkel, dalokkal szerepeltek a klub tagjai. Kisvártatva egy igazi
meglepetés is következett. A táncscsoport id´ór´ól id´óre új produkciót mutat be. Hát ez most
inkább egy játék, vagy inkább kabaréjelenet,
mint nyitótáncnak szánt Palotás (mert, hogy
azt is tudnak) A humoros összeállítás az
óvodáskortól kísérte végig az élet állomásait egészen a nyugdíjas korig. Közben
számtalan alkalom adódott a múltidézésre,
és a “bolondozásra” is. Nem is kell mondani, kirobbanó sikert aratott az új m´úsor.
Vacsora, jó zene, tánc és klubszer´ú szabadid´ó eltöltés is hozzátartozik ezen öszszejövetelekhez.

A Városi Nyugdíjas Klub

Hunyadis évbúcsúztató
A Hunyadi János Nyugállományúak Klubja - a tavasztól ´ószig tartó id´ószakban gyakori szabadtéri, illetve kirándulásos programjai mellett - rendszeresen tart összejövetelt a m´úvel´ódélsi központban. A december 17-i évbúcsúztató tulajdonképpen
a kialakult hagyományoknak megfelel´óen
zajlott, jó hangulatban.
Az asztalok melletti helyeket ugyancsak megtöltötték a klub tagjai. Az els´ó
részben Hangyási Jen´óné foglalta össze az
elmúlt id´ószak eseményeit, és ismertette a
j´óv´ó lehet´óségeit.
Mez´ófi Zoltán alpolgármester is üdvözölte a megjelenteket. Jókívánságai mellett ezennel is utalt arra, hogy az önkormányzat többféle módon jelent´ós támogatást biztosít a cívil szervezetek m´úködéséhez, így a Hunyadi klub számára is.
A szokásoknak megfelelel´óen a klub
tagjainak fellépésével, verssel, dallal tették ünnepélyessé az alkalmat. A bemutatott m´úvek a karácsonyhoz, az év legszebb

Természetesen volt vendéglátás, szólt
a zene, indult a tánc, és hát szokás szerint
baráti beszélgetéssel folytatódott a klubest. Legközelebb ilyen formában csak
2017-ben találkoznak, így a búcsúzáskor
már boldog új esztend´ót is kívántak egymásnak.
Fotó: Halász Enik´ó

Mikulásjárat
Már jónéhány éve a Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület útjára indítja a Mikulást.
A plakátokon meghirdetett id´ópontban
már igencsak népes társaság sereglett össze
a m´úvel´ódési központ el´ótti téren. Kisgyermekek, természetesen szül´ókkel, hozzátartozókkal. Nem is kellett sokáig várni. Fekete
kép´ú krampuszok kíséretében megérkezett
a piros kabátos, nagyszakállas meseh´ós.
A Télapó elfoglalta trónszékét. Els´óként azok a gyerekek álhattak elé, akik
valamilyen verset vagy éneket tudtak el´ó-

adni az alkalomhoz ill´óen, vagy a pirossüveges öreg tiszteletére. Minden gyermek kapott egy jól megrakott csomagot.
Még nem fogyott el minden csomag,
amikor a Mikulás útjára indult. Várta ´ót
két er´ós ló, ha nem is szánnal, hanem gumikerekes járm´úvel. A városban szokásos
felvonulási útvonalon haladva a település
legnagyobb lakosságszámú részeit érintették. Akikkel itt is találkozott, és korábban
nem kapott t´óle ajándékot, még számukra
is jutott a meglepetésb´ól.
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Rétsági kalauz
Programajánló
Január 20. péntek, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központ aulájában
a Magyar Kultúra Napja alkalmából
a Balassagyarmati Kamaraegyüttes
újévi koncertje
Kanyó András (m´úvészeti vezet´ó) - fuvola, Baranyi Klára - heged´ú, Réti
Em´óke - gordonka, Perneczky Zsolt zongora, orgona, csembaló
A részvétel ingyenes. Minden zenebarátot szeretettel várunk!
Január 21. szombat
a m´úvel´ódési központban
a Hunyadi Nyugállományúak
Klubja
évnyitó rendezvénye
Január 28. szombat
a m´úvel´ódési központban
a Városi Nyugdíjas Klub
évnyitó rendezvénye

El´ózetes
Február 11. szombat
a m´úvel´ódési központ aulájában
a Vöröskereszt
Rétsági Csoportjának
Jótékonysági farsangi bálja
Február 17. péntek, 19.00 órától
a Körúti Színház bemutatja a
Meseautó
cím´ú vígjátékot
“Úgy tapasztaltuk, hogy nagy az igény
a mindenkiben kellemes emlékeket ébreszt´ó, zenés és imádnivaló darabokra. Így esett hát a választásunk az
egyik legnagyobb magyar filmsikerre:
a MESEAUTÓRA.
Az üzleti életben sikeres, de magánéletében boldogtalan bankvezér beleszeret az egyik alkalmazottjába. Titokban egy autót ajándékoz neki, és még
sof´órnek is elszeg´ódik mellé, csak,
hogy kiderítse, a lány önmagáért szereti-e. Természetesen jelen van a f´ónökébe szerelmes titkárn´ó és a mindent
megbonyolító Halmos úr, akit´ól meghallgathatjuk a film legismertebb
mondatait: Belenyomja a párnába,
nem kefélni; egy a párna, egy a részvény, egy lehellet egy a részvény;
vagy: Ez nem a mi Sz´úcsünk, ez egészen más Sz´úcs. Mit sütsz, kis sz´úcs,
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sós húst sütsz, kis sz´úcs? A Filmbélinél
sokkal komolyabb szerepet kap Vera
barátn´óje, Sárika és Sz´úcs barátja,
Péterffy. Hogy a darab perg´óbb és izgalmasabb legyen, felt´únik néhány új
szerepl´ó is: a vezérigazgatót ideiglenesen helyettesít´ó Pista sof´ór, a két
zseniális magándetektív és a két szenzációs recepciós. ´Ók gondoskodnak
arról, hogy aztán Lillafüreden a fináléban minden a helyére kerüljön."
Szereposztás: Sz´úcs János, vezérigazgató: Fila Balázs / Ömböli Pál,
Halmos Aladár, irattárvezet´ó: TahiTóth László, Kerekes Anna, Sz´úcs titkárn´óje: Udvarias Anna, Kovács Vera,
banki alkalmazott: Kovalik Ági / Szabó Erika, Márkus Sára, banki alkalmazott, Gyebnár Csekka, Péterffy Balázs,
autószalon-tulajdonos: Pecsenyiczki
Balázs, Pista, sof´ór: Széplaky Géza,
Dr. Sas, magándetektív: Lipták Péter,
Dr. Vas, magándetektív: Oroszi Tamás, Recepciós: Placskó Emese.
Belép´ódíj: 2.300 Ft. Minden érdekl´ód´ót szeretettel várunk!
Február 25. szombat
a m´úvel´ódési központban
a Kerepl´ó Néptánc Egyesület
Farsangi mulatsága

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´úvel´ódési központban
Hétf´ó:
Hétf´ót´ól péntekig naponta 8.00-13.30 óráig: Szociális munkás tanfolyam (Munkaügyi központ által támogatott hallgatók részére)
Kedd:
Kerepl´ó Gyermek Néptánc Együttes
15.30-18.30-ig Vezeti: Simon Katalin
Csillagvirág Néptánc Együttes 18.3019.30-ig Vezeti: Simon Katalin
Szerda:
Zubaida Hastánccsoport 18.00-19.30 Vezeti: Sz´óke Johanna
High Voltage Crew - Popping/Dubstep
17.00-18.30-ig Vezeti: Szeri Gyögy
Csütörtök:
´Ószirózsa Tánccsoport 14.00-15.00 Vezeti: Putyer Gyuláné
T´úzzománc szakkör 17.00-19.00 Vezeti:
F. Nógrády Ildikó
Péntek:
Zúgófa Néptánc Egyesület 19.00-20:30
Vezeti: Simon Katalin

rtv.retsag.net
Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktuális információkkal.
2017. januári m´úsor
Január 27. péntek
15,55 Él´ó közvetítés Rétság Város soron
következ´ó képvisel´ó-testületi ülésér´ól
Január 31. kedd
18,00 Híradó - riportok, tudósítások
21,00 Híradó ismétlés
Ismétlések:
február. 1-3. (szerdától csütörtökig)
18,00 órától és 21,00 órától
február 4-5. (szombat, vasárnap)
10,00 órától és 16,00 órától

Irodalmi pályázat
A rétsági Spangár András Irodalmi Kör
pályázatot hirdet a vers és prózaírók részére. A pályázaton korhatár és a témakör
megkötése nélkül, minden alkotó részt vehet. Kizárólag máshol meg nem jelent
írásm´úvekkel lehet pályázni! Az írásokat
digitálisan (CD, DVD) is kérjük mellékelni. A pályázatok terjedelme nem haladhatja meg az öt gépelt oldalt. (Word, Times
New Roman, 12 pont, 1,5 sortáv)
A jeligés pályázatok mellé, zárt borítékban kérjük mellékelni annak feloldását. A
pályázatból kizárásra kerülnek a kés´ón beérkez´ó és a digitálisan nem beküldött, valamint nem a kiírásban megjelent feltételeknek megfelel´ó pályam´úvek. Egy jeligéhez
maximum három írásm´ú tartozhat.
Az írásm´úvek feladási határideje:
2017. január 31. Cím: Spangár András
Irodalmi Kör Városi M´úvel´ódési Központ
és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26.,
Pf.: 24. A legjobbnak ítélt alkotás elnyeri
a díszes kivitel´ú Spangár András emlékplakettet és a hozzá járó oklevelet. Az
arra érdemes írásokat megjelentetjük a
Kör 2017. évi antológiájában és a Kör
honlapján is.
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Elismert polgár´ór

Legyen a munkatársunk!
Tisztelt Olvasóink!
Újságunkat színesítend´ó azt szeretnénk,
ha minél többen vállalkoznának arra,
hogy kisebb-nagyobb írásaikkal jelentkeznének a Hangadó hasábjain. A szerkesztés során egyetlen rendez´óelvet tartunk fontosnak magunk számára, mégpedig azt, hogy az írások Rétságról szóljanak, az itt él´ók számára íródjanak. Tájékoztatásul közöljük: lapzárta minden hónap 20-án. Ha tehát kedvet érez arra, hogy
egy-egy téma megírásával gazdagítsa a
Hangadó számait. ragadjon tollat!
Legyen a munkatársunk!

A 2016. évben a balesetmegel´ózés érdekében végzett átlagon felüli munkája elismeréseként “EMLÉKPLAKETT” elismerésben részesített hat f´ó polgár´órt a Nógrád Megyei Rend´órf´ókapitány rendészeti,

rend´órf´ókapitány helyettes, az MBB elnöke. Az elismertek között van Király László polgár´ór, a Rétsági Polgár´ór Egyesület
tagja is. További eredményes munkát kívánunk a jöv´óben is!

Szolgáltatási ajánlat
A m´úvel´ódési központ felújított aulája
bérbe vehet´ó – kb. 100-120 f´ós – lakodalmak, családi és egyéb társas rendezvényekre.
Részletes felvilágosítás a m´úvel´ódési
központ irodájában, illetve a 35/350-785ös telefonszámon állunk rendelkezésére.

Ünnepi fények
Ebben az évben is fénypompába öltözött
városunk. A központi részeken és az intézményeken felszerelésre kerültek a díszít´ó
fények. A korábbi évek gyakorlatának
megfelel´óen, társadalmi munkában újra

felállították a Betlehemet, ami ugyancsak
új díszfényeket kapott. A Mindenki karácsonya rendezvény megvalósítása mellett,
így is készült Rétság az ünnep bens´óséges
hangulatúvá tételére.

Nyitva tartás
Könyvtár:
Hétf´ó:
11.00-16.00
Kedd-péntek
9.00-18.00
Szombat:
13.00-17.00
M´úvel´ódési Központ:
Hétf´ó-csütörtök:
08.00-20.00
Péntek:
08.00-21.00
Szombat:
17.00-21.00
Rendezvények esetén ett´ól eltér´ó id´ópontban.

Fénymásolási lehet´óség
A Városi M´úvel´ódési
Központban, a Könyvtárban
A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig
kicsinyítéssel, nagyítással.
A/4-as oldal 30 Ft (ÁFA-val)
A/3-as oldal 60 Ft (ÁFA-val)
Szines A/4 350 Ft/oldal
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Senior egészségügyi fórum
December 6-án a m´úvel´ódési központban szerveztek egészségügyi fórumot.
“Mi van már az egészséget is a Mikulás
hozza?” kérdezte egy érkez´ó, aki éppen
szembetalálkozott egy piros kabátos,
süveges, nagyszakállú emberrel. Nem,
sajnos az egészséget nem lehet ajándékba kapni, azért tenni is kell. (Arról most
ne is beszéljünk, hogy a télapó zacskóiban lapuló édességek kiválogatásában
mennyire szempont a szervezet jó karban tartása.)
Tény azonban, hogy a Mikulás a gyermekeket ajándékozza meg, akik még csupa fittséggel néznek szembe a világgal. Az
id´ósöd´ó emberek általában nem kapnak
csomagot, viszont el´ójönnek mindenféle
jelek, tapasztalatok, amelyek nehezítik az
életet. Lehet persze orvoshoz fordulni, és
gyógyszerekkel hárítani a tüneteket, de
ennél mégiscsak jobb megel´ózni a betegségek kialakulását. A megel´ózésnek pedig
egyik legjobb módja az, ha sz´úr´óvizsgálatokkal idejében fel lehet ismerni tüneteket, és a tanácsokat megfogadva egészségesebb életmóddal élni teljes életet.
Az Egészségfejlesztési Iroda ezen célok jegyében egész évben szervezett sz´úr´óvizsgálatokat, és programokat. (Akár
Majálisban, nagyrendezvényeken illetve
szomszédos településeken is.) A bejelentkez´óknek nem kellett a szakrendeléseknél
olykor megszokott várakozással számolni, hanem a tervezett id´óben szakorvosok
vizsgálták meg, és adtak tanácsot, ha
szükség volt rá diagnózist, így a korai kezeléssel elejét vehette nagyobb bajnak.
Nyilvánvalóan orvosi titok, kinél mit

állapítanak meg, de az résztvev´ókt´ól jött
információkból tudjuk, hogy bizony volt
akinél súlyos betegségek el´ójeleit fedezték fel, és az idejében kezelésre fogva esélyes a gyógyulásra. Az, hogy az ilyen eset
gyakori-e nem igazán tudjuk, de éppen ez
a lényeg. Több vizsgálattal megtalálni
azokat, akik komolyabb kezelésre szorulnak. A sz´úréseken kívül más programok is
szolgálják az egészség karbantartását.
Többféle klub, jóga, torna mellett egyedi
rendezvények is hivatottak a figyelmet az
egészséges életmódra irányítani. Így történt, hogy szeptember elején szervezett
Családi Sportnap inkább a gyermekeknek és a gyermekes családoknak adott
programot.
A december eleji pedig inkább az id´ósebb korosztályt invitálta. Ahogy a cím is
elárulja, a seniorokat várták. No persze ha
fiatalabb érkezett ´ó is résztvehetett a sz´úréseken és az el´óadáson is.
Az egyik teremben különféle vizsgálatok folytak, a vérnyomásmérést´ól a koleszretinszint meghatározáson át a csonts´úr´úség mérésig. Ezen kívül volt gyógytornász, és egészséges táplálkozás tanácsadás is. A képekb´ól is láthatóan sokan éltek a lehet´óséggel, és vettek részt a vizsgálaton.
16 órától a másik terem népesedett be,
ahol Szabó Klára tartott el´óadást a gyógynövényekr´ól. A témában máskor is érdekl´ódéssel kísért el´óadó most is többféle, könnyen elérhet´ó gyógynövényr´ól
mondta el, mi mire jó, mi miben segít, és
hogyan érdemes fogyasztásra el´ókészíteni. Azt is hangsúlyozta, hogy már megál-

lapított betegség esetén ezek a népi szerek
nem a gyógyszer helyett alkalmazhatók,
de tabletták mellett jó szolgálatot tesznek.
A megel´ózésben viszont sokat tehetnek.
Az elkészítési módok között egyik
könnyen megvalósítható a teakészítés.
Ezekb´ól kóstolóra hozott is magával az
el´óadó bodzavirágból és kakukkf´úb´ól,
nyírfalevélb´ól, hársfavirágból készült italokat. Így aztán a szöveges ismertet´ó után
jöhetett a kóstoló, és kötetlen konzultáció
az elhangzottakról, a gy´újtési lehet´óségekr´ól, arról, mi milyen problémákra hatékony.
Mint említettük, az Egészségfejleszt´ó
Iroda egész évben szervez programokat,
mégis ez a külön kiemelt nap egyféle évzáró, összefoglalóként is szolgálhat a
2016-os esztend´ó ebbéli tevékenységének. És bár a klubok decemberben is m´úködtek, még néhány sz´úrési lehet´óséget is
igénybe lehetett venni, ezzel együtt tartalmas évet zárt az iroda az egészségmeg´órzés érdekében.

Hangadó – Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan.

Kiadja a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/350-785
Felel´ós kiadó: Varga Nándorné igazgatóhelyettes.
Felel´ós szerkeszt´ó: Varga Nándorné
Nem kért kéziratokat nem ´órzünk meg és nem küldünk vissza! Programajánlóban a m´úsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A lap levélcíme: 2651 Rétság, Pf.: 24. Készült Rétságon a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. nyomdájában.
Felel´ós vezet´ó: Pál György. Lapterv és tipográfia Girasek Károly munkája. ISSN 1216–2914.
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