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Költészet napja - Spangár-díj átadás
Rétságon József Attila születésnapját, a költészet
ünnepét immár 15. esztendeje úgy ünnepli a város,
hogy a pályázati meghirdetés alapján beérkezett
m´́uvekb´́ol próza és vers kategóriában a szakért´́o
zs´́uri által legjobbnak ítélt írások alkotóinak átad-
ják a Spangár Andrásról elnevezett díjat, egy t´́uz-
zománc plakettet. (A plakett szövegének gravíro-
zását köszönjük a rétsági Siki.hu Bt-nek.)

A Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár
minden évben meghirdeti a pályázatot, zs´́urivel ér-
tékelteti a m´́uveket, és kiadja a válogatásból össze-
állított antológiát. Most is mint már több éve, helyi
fotográfusok képei is kiegészítették a könyvet. 

A könyvtár olvasótermében gyülekeztek az
alkalomra látogatók. Az ünnepi hangulat Simon
Katalin énekével és Vigyinszki Attila gitármu-
zsikájával teremt´́odött meg, majd Varga Nán-
dorné az intézmény vezet´́oje üdvözölte a meg-
jelenteket és átadta a szót Mez´́ofi Zoltán alpol-
gármesternek. Ezt követte a díjazottak bemuta-
tása, és a díjak átadása. Próza kategóriában eb-

ben az esztend´́oben Böjthe Pál érdemelte ki az
elismerést, aki Kolozsvárról küldte be m´́uvét.
Vers kategóriában Horváth Ödön - költ´́o, m´́ufor-
dító, több kötet szerz´́oje - kapta a díjat, aki már
más alkalommal is jelentkezett a pályázatra, és
2014-ben egyszer meg is szerezte a kategória
els´́oségét.

Böjthe Pál Erdélyb´́ol nem tudott Rétságra
utazni, ezért a díjat és az antológiát postai úton
juttatják el számára a könyvtár dolgozói. A plakett
Horváth Ödönnek való átadása után mindkét nyer-
test Nagy-Velki Anita méltatta. Az antológiába be-
került m´́uvekb´́ol szemelvényeket olvasott fel Egry
Gábor Ákos, Kelemen Ágnes, Pekáryné Mind-
szenti Csilla, Szájbely Zsolt és Varga Nándorné. 

Az emelkedett pillanatok után a kötetlen be-
szélgetések mellett a szerz´́ok átvehettek egy-
egy tiszteletpéldányt a nyomdából aznap kike-
rült könyvb´́ol, illetve az érdekl´́od´́ok megvásá-
rolhatták. Ezt egyébként a könyvtárban mások
is megtehetik a következ´́o id´́oszakban.
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Városházi tudósítások - áprilisról

A képvisel´́o-testület által elfogadott
munkatervben április 26-ra tervezett
ülés technikai okok miatt elmaradt.
Sürg´́os döntést igényl´́o témák megtár-
gyalására április 30-án került összehí-
vásra soronkívüli tanácskozás. Végül 15
el´́oterjesztés került napirendre, melye-
ket el´́ozetesen a Pénzügyi és Városüze-
meltetési Bizottság (PVB) megtárgyalt.
Az ülésen 6 f´́o vett részt.

Els´́oként a 2018. évi költségvetés mó-
dosításáról hozott döntést a testület. Itt
tulajdonképpen technikai mó-
dosítások kerültek átvezetésre,
a f´́oösszegek változatlanul ha-
gyásával. A módosítás 4 képvi-
sel´́o szavazatával került elfoga-
dásra, 2 f´́o nemmel szavazott.
Miel´́obbi döntést igényelt a
Közlekedésfejlesztési pályázat
megvalósításával kapcsolatosan a ki-
vitelez´́o kiválasztása. A közbeszerzési
szakért´́o döntésre el´́okészítette a szük-
séges anyagokat, a Közbeszerzési Bi-
zottság megtárgyalta és a legmagasabb
pontszámot elért jelentkez´́ok megbízá-
sát javasolta a testületnek. A PVB is
megtárgyalta a javaslatot, és azzal
egyetértett. A testületi döntésnél a jog-
szabály ebben a témában név szerinti
szavazást ír el´́o, így az személyenként
került rögzítésre a jegyz´́okönyvben.
Mind a polgármester, mind az alpol-
gármester, mind a jelenlev´́o négy kép-
visel´́o igennel szavazott. 
A PVB ülésen a témában hosszabb is-
mertet´́o hangzott el és vita folyt a köz-
beszerzési szakért´́o által leírtakkal
kapcsolatban. A probléma lényege,
hogy az eredetileg 100%-os támoga-
tással megnyert pályázat kivitelezésé-
re (buszmegállók a benzinkútnál, eh-
hez csatlakozó létesítmények, kamion-
parkoló, járdák, kerítésépítés, kerék-
párút a Takarék utcában és gyalogát-
kel´́ohely a városközpontban) a támo-
gatási összegnél lényegesen magasabb
árajánlatok érkeztek. Korábbi testületi
döntés szerint 8 cég lett felkérve ár-
ajánlatok megtételére, de mindössze-
sen 3 küldött árajánlatot. A megjelölt
vállalási árak jelent´́osen meghaladják
a pályázaton elnyert, és a költségve-
tésben tervezett összeget. A PVB ülé-
sen err´́ol hosszabb vita volt, melyet Dr.
Szájbely Ern´́o elnök röviden összefog-
lalt. Az árnövekedés oka egyrészt a
tervezés megindításától eltelt több
mint két év, melynek során az épít´́oi-
pari árak drasztikus mértékben meg-

emelkedtek, másrészt menet közben
változott a m´́uszaki tartalom, és új ele-
mek kerültek be a projektbe, ilyenek
pl. a parkolók. A közbeszerzési szak-
ért´́o összefoglalójából és az el´́oterjesz-
tésb´́ol is kit´́unik, hogy a testületnek 3
döntési lehet´́osége maradt. Els´́o, hogy
érvénytelennek min´́osíti a pályázatot,
és új közbeszerzést ír ki, olcsóbb je-
lentkez´́o reményében. A tapasztalat
szerint ez nem m´́uködik, s´́ot az újabb
közbeszerzésben még magasabb árak

szoktak megjelenni, nem be-
szélve arról, hogy a befejezési
határid´́o szeptember 30, tehát a
munkát miel´́obb el kell kezde-
ni. Másik lehet´́oség, hogy a vá-
ros lemond a pályázaton el-
nyert összegr´́ol, mert nem vál-
lalja a többletköltséget. A PVB

és a képvisel´́o-testület is úgy foglalt
állást, hogy a megnyert 109 millió fo-
rintot - és a pályázatírásra, tervezésre
fordított költségeket - a pluszköltség
miatt nem lenne helyes visszautasíta-
ni. Így maradt a harmadik változat,
hogy a testület a tartalék terhére fel-
vállalja a pluszköltséget, hiszen éppen
az ilyen kiadásokra is tekintettel hozta
létre ezt az alapot. Végül a szavazáson
a harmadik változatot szavazta meg a
6 f´́o. Ennek értelmében a tarta-
lékalapból 54,4 millió forint önkor-
mányzati pluszforrást kell biztosítani a
projekt megvalósításához.
A következ´́o napirendi téma is fontos
a város fejl´́odése, fejlesztése érdeké-
ben. A benyújtott el´́oterjesztés a 32
hektáros területen 11 telek kimérését
kezdeményezte, egy vázlaton konkré-
tan megjelölt területen. A PVB vitában
a témával kapcsolatban sok minden el-
hangzott. Els´́oként az, hogy a benyúj-
tott irat felel´́os döntésre nem alkalmas.
Nem történt még meg a m´́uvelési ág-
ból történ´́o átmin´́osítés, jelenleg még
mindig legel´́oként van  feltüntetve a
terület. Másrészt nem látható a 32 hek-
táros terület teljes beépítési terve, csak
egy kis részlete. Érdemben az fogal-
mazódott meg, hogy a bizottság na-
gyon fontosnak tartja új összközm´́u-
ves lakótelkek kialakítását a 32 hektá-
ros területen, azonban az eljárásrendet
más sorrendben kell biztosítani. Az ér-
vényes szabályozási tervet felül kell
vizsgálni, a felülvizsgálat után az épí-
tési telkek kimérése el´́ott közm´́uterve-
ket kell készíttetni, mert a testület min-
denképpen összközm´́uves telkekként

kívánná értékesíteni az itt kialakított
lakótelkeket. Ennek során gondoskod-
ni kell az áram, az ivóvíz, a csatorna-
hálózat, a gáz, a közvilágítás, az infor-
matikai hálózat kiépítési terveinek el-
készítésér´́ol, valamint az utak, járdák,
és a csapadékvíz elvezetésének terveit
is el kell készíteni. Fontos szempont,
hogy a közm´́ucsatlakozások kapacitá-
sa biztosítsa a terület egészének ellátá-
sát. Ezen tervek elkészülte után lehet
dönteni a közm´́uvek kivitelezésér´́ol,
majd az alapvet´́o közm´́uvek elkészülte
után lehet építésre alkalmas telkeket ki-
mérni és értékesíteni. A város nem akar
ismét olyan helyzetbe kerülni, mint ami
sajnálatosan korábban el´́ofordult, hogy
a megépített lakóházakhoz, utcákhoz
nem volt tervezve például járda vagy
megfelel´́o vízelvezetés, melyeket utólag
van ahol nem is lehet biztosítani. A 6
igen szavazattal meghozott határozat te-
hát fontosnak tartja a telkek kialakítását,
de a közm´́uterv elkészítése, és az alap-
vet´́o közm´́uvek elkészültét követ´́oen,
ahhoz alkalmazkodva biztosítja majd a
konkrét építési telekhatárok kijelölését.
Közfoglalkoztatási hatósági szerz´́odés
szerepelt a testület el´́ott következ´́o na-
pirendként. Ez a téma folyamatosan
visszatér, közmunkások kedvezmé-
nyes alkalmazása érdekében. Az egy-
hangúlag elfogadott határozat értelmé-
ben 4 f´́o alkalmazására nyílik lehet´́o-
ség, és a 15%-os önrészt a város költ-
ségvetése biztosítja.
Dr. Szájbely Ern´́o bizottsági elnök el´́o-
terjesztése arról szólt, hogy az el´́oz´́o
évben beszerzett kommunális géphez
(zöld traktor) újabb kiegészít´́ok kerül-
jenek megvásárlásra. Döntés született
az eszközök felsorolásáról, ennek
alapján egy rakodóval, egy raklapvil-
lával és egy söpr´́ogépes egységgel
egészül ki az el´́oz´́o évben beszerzett
univerzális kommunális gép. A beszer-
zésnél fontos szempont volt, hogy az új
eszközök kompatibilisek legyenek ezzel
a géppel. Ennél a napirendnél 4 képvi-
sel´́o szavazott igennel, 2 f´́o nemmel.
A Rétsági Család- és Gyermekjóléti
Központhoz jogszabályi el´́oírás alap-
ján kötelez´́o alkalmazni olyan sze-
mélyt, aki szociális diagnózisok elvég-
zésére képesítéssel rendelkezik. Az
egyhangú szavazással meghozott hatá-
rozat alapján az intézményvezet´́o
megteheti a szükséges intézkedéseket.
A m´́uvel´́odési központ nyújtotta be azo-
kat  a szerz´́odéseket, amelyek a Majális
lebonyolításához szükségesek. 5 f´́o
igen szavazata mellett 1 nemmel ke-
rültek elfogadásra.

    2019. MÁJUS     HANGADÓ    
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A téli rezsicsökkentés kiegészítése-
ként igényelhet´́o tüzel´́oanyag (12.000
Ft) tekintetében többször tárgyalt a tes-
tület, hogy az igénybevev´́oknek legjob-
ban megfelel´́o megoldással juttassa el a
természetbeni támogatást. Ezzel kap-
csolatban  egyhangúlag  elfogadta a
Greenfire Kft. szerz´́odéstervezetét.
Az S&T Kft. nyújtott be kérelmet,
hogy a Pusztaszántón lév´́o telephely
megközelíthet´́oségét akadályozó 4 da-
rab fát kivághassa. A egyhangúlag el-
fogadott határozat ezt megengedi az-
zal, hogy a kivágott fák pótlásáról
gondoskodni a kérelmez´́o kötelessége.
A Társadalmi Kapcsolatok Munkacso-
porthoz érkezett támogatási kérelmek-
r´́ol Mez´́ofi Zoltán alpolgármester el´́o-
terjesztésében tárgyalt a testület. A ké-
relmekben 7 általános iskolai osztály,
valamint 2 civil szervezet kért támoga-
tást kirándulások szervezéséhez. Az
összesen 879.138 forint összeg´́u támo-
gatást 4 képvisel´́o szavazta meg, 2 f´́o
nemmel szavazott. A Hunyadi Nyugál-
lományúak Klubja által benyújtott ké-
relem nem felelt meg a szabályzatnak,
ezért ezeket szabályosan kiegészítve
még a tervezett utazás el´́ott benyújt-
hatják, akkor kerül elbírálásra.
Jogszabály alapján a képvisel´́o-testü-
letnek véleményezési joga van a váro-
si rend´́orkapitány kinevezésével kap-
csolatban. Egyhangú szavazással elfoga-
dásra került az el´́oterjesztés Révész Ákos
József kinevezésének támogatásáról.
A “Zöld város” pályázat megvalósítá-
sához a képvisel´́o-testület a korábbiak-
ban is minden szükséges döntést meg-
hozott. A mostani el´́oterjesztés m´́usza-

ki ellen´́ori feladatok ellátásával kap-
csolatos. Erre a feladatra egyhangú
szavazással 3 cégt´́ol, kért árajánlatot a
testület. Döntés az ajánlatok benyújtá-
sát követ´́oen kerül sorra.
Az óvodának két kérelme is szerepelt
a napirendek között. Az egyik a nyári
zárva tartás engedélyezésér´́ol szólt,
amelyre augusztus 5-t´́ol augusztus 23-
ig kerül sor, a karbantartási munkák
idejére. Ez id´́o alatt ügyeletes óvoda a
szendehelyi Meserét Óvoda lesz.
A másik kérelem két f´́o nyugdíjazás
okán távozó dajka álláshelyének to-
vábbi biztosítását kérelmezte. Ezt a
testület megszavazta.
A Nógrád Megyei Polgár´́or Szövetség
nyújtott be kérelmet. Szeptember 14-
én városunkban kívánja megrendezni
a Megyei Polgár´́or Napot. Ennek lebo-
nyolításához kéri a képvisel´́o-testület
támogatását. Tekintettel arra, hogy a
beadványban részletek nem szerepel-
tek, a testület kifejezte elvi támogatási
szándékát, de a részletek egyeztetésére
felkérte Jávorka János képvisel´́ot, aki
egyben a helyi Polgár´́or Egyesület elnö-
ke is. A kérelemr´́ol a döntés a részletek
ismeretében kés´́obb történik meg.
A PVB tárgyalás alkalmával hangzot-
tak el közérdek´́u intézkedés kérések,
bejelentések, amelyeket az illetékesek
rögzítettek. Ezért ezen a soronkívüli
képvisel´́o-testületi ülésen “Egyebek”
napirendi pont kit´́uzésére nem került sor.
Zárt ülésen tárgyalta a testület a Nóg-
rád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
f´́oigazgatói állásra benyújtott pályázat
véleményezését. A testület a benyúj-
tott pályázatot támogatta.

Tisztelt Ebtartó!
Az állatok védelmér´́ol és kíméletér´́ol szó-
ló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a
alapján  “A tartás helye szerint illetékes
települési, f´́ovárosban a kerületi önkor-
mányzat, illetve a f´́ovárosi önkormány-
zat által közvetlenül igazgatott terület te-
kintetében a f´́ovárosi önkormányzat eb-
rendészeti feladatainak elvégzése érdeké-
ben, illetve a veszettség elleni oltás jár-
ványvédelmi vonatkozásaira való tekin-
tettel három évente legalább egy alka-
lommal ebösszeírást végez.”

Az eb tulajdonosa, vagy az ebtartója
az ebösszeíráskor köteles az adatlapon
feltüntetett adatokat a települési önkor-
mányzat rendelkezésére bocsátani.

Kérem, hogy az adatlapot 2019. má-
jus 31. napjáig a Rétsági Polgármesteri
Hivatal (2651 Rétság, Rákóczi út 20.)
visszajuttatni szíveskedjen. Amennyiben

nem ebtartók, kérem a nyilatkozat rész ki-
töltését. 

Az adatszolgáltatási kötelezettség
elmulasztása állatvédelmi bírságot von-
hat maga után.

Felhívom figyelmét, hogy az ebössze-
író adatlap bármely adatában bekövetke-
zett változásokat az összeírást követ´́oen is
haladéktalanul a Rétsági Polgármesteri
Hivatalba be kell jelenteni.

Az Ebösszeíró adatlap letölthet´́o a
www.retsag.hu honlapról.

Tájékoztatom, hogy az adatszolgálta-
tás valódiságát a Rétsági Polgármesteri
Hivatal és a társhatóságok munkatársai el-
len´́orizhetik.

Rétság, 2019. április 30.
dr. Varga Tibor  jegyz´́o

(A bejelent´́o lap és a kitöltési útmutató a
Hangadó mellékletét képezi.)

Rendeletek, jegyz´́okönyvek

Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvi-
sel´́o-testület által alkotott rendeletek tel-
jes szövege és mellékletei, a www.ret-
sag.hu oldalon az Önkormányzat feje-
zetben érhet´́ok el. Ugyanígy a helyi jog-
szabályok egységes szerkezetbe szer-
kesztett szövege, és a jegyz´́okönyvek is
megtalálhatók.

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

A 2019. áprilisi ülés
videófelvétele megtekint-
het´́o a következ´́o Youtube
címen:
https://youtu.be/wneL2kdKKqA

Képvisel´́o-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülésére május 30. csütörtökön
16.00 órakor kerül sor. (PVB. ülés id´́o-
pontja: május 28 kedd 16.00 óra. El´́oter-
jesztések benyújtásának határideje: május
20. hétf´́o 12.00 óra.)

Munkatervben tervezett napiren-
dek: 1) Önkormányzati ingatlanok bér-
leti díj és lakbér módosításáról. El´́oter-
jeszt ´́o: Dr. Varga Tibor jegyz´́o. 2) Beszá-
moló a közérdek´́u adatok közzétételé-
nek és megjelentetésének tapasz-
talatairól. El ´́oterjeszt´́o: Dr. Varga Tibor
jegyz´́o. 3) Beszámoló gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
El´́oterjeszt´́o: Dr. Varga Tibor jegyz´́o. 4)
Beszámoló a testület lejárt határidej´́u
határozatainak végrehajtásáról és az át-
ruházott hatáskörben hozott döntések-
r´́ol. El ´́oterjeszt´́o: Heged´́us Ferenc pol-
gármester. 5) Tájékoztató a két testületi
ülés közötti id´́oszakban az önkormány-
zat érdekében végzett polgármesteri
munkáról. El´́oterjeszt´́o: Heged´́us Ferenc
polgármester.

Lakossági fórum

Rétság Város Önkormányzata 2019. má-
jus 15-én, szerdán 18.00 órakor lakossági
fórumot tart a m´́uvel´́odési központban.
Napirend: Tájékoztató az önkormányzat
2018. évi költségvetésének végrehajtásá-
ról, a 2019. évi feladatokról. El´́oterjeszt´́o:
polgármester.

A fórumon rétsági lakosok közérdek´́u
ügyben bejelentést tehetnek, véleményt
nyilváníthatnak. A rendezvényt a Rétsági
Televízió egyenes adásban közvetíti.
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Tisztségvisel´́ok fogadó órái
2019. Május

Heged´́us Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Májusban 13-án.

Mez´́ofi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00
óráig. Májusban 29-én.

Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´́o: Minden
hétf´́on 14.00-17.00 óráig. Májusban
6., 13., 20., 27.

Rétságon  új szolgáltatás
Gyógyászati segédeszköz eladás  és bérlés

Tisztelt Olvasók!
Megragadnám az alkalmat, hogy a

Hangadó hasábjain keresztül is szóljak pár
szót a nyolc hónapja megnyílt Gyógyá-
szati Segédeszköz boltról. 

2018 - augusztusában, b´́ovítve vállal-
kozásomat, megnyitottam a Rehab-Pont
Kft keretein belül egy gyógyászati segéd-
eszköz eladásával és kölcsönzésével fog-
lalkozó boltot. Ez a tevékenység egy hi-
ányszolgáltatás volt Rétságon és a kistér-
ségben egyaránt. Az Egészségfejleszt´́o
Központ különböz´́o szakorvosi rendelése-
in (traumatológia, reumatológia, ortopé-
dia, sebészet stb.) javasolt, receptre felírt
segédeszközökért nem kell Vácra vagy
Balassagyarmatra utazni. A segédeszköz
bolt a Rákóczi út 34 szám alatt van, a volt
“gyermekorvosi rendel´́o” várója lett átala-
kítva erre a célra. Szeretettel várunk min-
den kedves érdekl´́od´́ot, széles áruválasz-
tékunkkal. Nem csak a meglév´́o betegsé-
gekre ajánlunk termékeket és orvoslást,
hanem egészségmeg´́orzés céljából is tu-
dunk hasznos dolgokat ajánlani, recept
beváltásával és szabad áron.
— végtag (kar-láb) rögzít´́ok, derék-me-

dencetámasztók, tartásjavítók
— kompressziós harisnyák széles válasz-

téka
— láb betegségeire - talpbetétek, sziliko-

nos bütyökvéd´́ok, sarokemel´́ok stb.
— felfekvés kezelésére, megel´́ozésére

matracok, alátétek, krémek, pelenkák
— Inhalátorok, vérnyomásmér´́ok, vércu-

kor mér´́ok és tesztcsíkok, TENS gépek
— B´́or papucsok és cip´́ok - gyerek, n´́oi és

férfi, Fittnes termékek, 
— Botok, mankók, járókeretek, rolláto-

rok, kerekesszékek, elektromos mope-

dek
— kád ül´́okék, WC magasítók, szoba

WC, otthonápolási termékek, ami
megkönnyíti a beteg és hozzátartozó
életét. 
Szintén hiány tevékenységnek min´́o-

sül a különböz´́o gyógyászati segéd-
eszközök bérlése is. Folyamatosan b´́ovül
a bérbe adható eszközök, tárháza.
— Térd és csíp´́okimozgató gép - m´́utött

csíp´́ok és térdek esetében, protézis
m´́utétek után, nem terhelhet´́o, de
passzív mozgást igényl´́o alsó végtag
sérülteknél ajánlott

— Kerekesszék - ha átmenetileg nem
terhelhet´́o láb sérülése van valakinek,
és ez által 1-2 hétre sem kényszerül
szobafogságra,

— Állító gép-kerekesszék - ez agyvér-
zett- strokos betegek állítására, járás
el´́okészítésére alkalmas, vagy súlyo-
sabb esetekben

— Elektromos kéz-láb kimozgató pe-
dál - agyvérzett betegek bénult vég-
tagjainak a kimozgatására alkalmas
felszerelés

— Kádlift - elektromos készülék, aminek
segítségével a beteg a kádba merülhet
és fürdés után biztonsággal kiemeli.
Ezáltal, elkerülve az esetleges meg-
csúszásokat, baleseteket

— Rollátor, bioptron lámpa, nyirok-
masszírozó, felfekvés elleni légmat-
rac stb. 

Szeretettel várjuk, nézzenek be hozzánk,
ha esetleg nem tudjuk a szükséges termék-
kel kiszolgálni, 2 munkanapon belül be-
szerezzük a nagyker partnereinkt´́ol.

Köszönöm a bizalmat
 Jakabovits Zsuzsanna - Gyógytornász

Melanóma sz´́urés
Kedves Rétságiak!

Rétság Város Önkormányzata, b´́or-
gyógyász szakorvossal kötött megállapo-
dás alapján, térítésmentesen biztosítja a
rétsági lakosok számára, b´́ordaganatok
sz´́urését és az ezzel kapcsolatos szakorvo-
si feladatok ellátását a Rétsági Kistérségi
Egészségfejleszt´́o Központ Nonprofit Kft.
által, a Rétság, Laktanya út 5. szám alatti
rendel´́oben, havonta egy alkalommal,
Májusban 24-én, pénteki napon, 13.30 -
16.30-ig. A sz´́urés a rétsági lakosok szá-
mára ingyenes. Id´́opontot lehet kérni a
recepción személyesen, vagy a 35-550-
570 telefonon. Éljenek a lehet´́oséggel!

Hirdetmény - Eboltás

Ebek összevezetéses 
veszettség elleni kötelez´́o oltása!

A pótoltás ideje: 2019. május 18. 9.00
órától 10.00 óráig.  Helyszín: Lomen
M´́uszaki Áruház el´́otti kisparkoló

Minden eb oltása 3 hónapos kortól kö-
telez´́o veszettség ellen! A véd´́ooltás díja:
4.000 Ft, amely tartalmazza a féreghajtó
tabletták árát is. Szükség esetén a
164/2008 FVM rendeletnek megfelel´́o új
típusú oltási könyv ára 500 Ft, mikrochip
3.500 Ft. Kérhet´́o e napon a tartási helyen
történ´́o eboltás is 500 Ft felár ellenében a
következ´́o telefonszámon: 06-20/915-1207

Dr. Görgey János állatorvos

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!

Húsvétváró 
A m´́uvel´́odési központ el´́oz´́o években is
rendezett olyan foglalkozásokat a jeles
ünnepek el´́ott, ahol az ünnepkörhöz kap-
csolódó dísztárgyak, néphagyományt ´́orz´́o
ajándéktárgyak készülhettek, felkért segí-
t´́ok közrem´́uködésével.

Az intézmény kistermében több aszta-
lon különféle anyagokkal várták az érdek-
l´́od´́oket. Délután kett´́ot´́ol este hatig. Így
aztán folyamatosan érkeztek a vendégek,
majd amikor elkészítették terveiket, meg-
színezték a tojásokat, átadták helyüket a
következ´́o látogatóknak. Gyermekek és
feln´́ottek is részt vettek ezen az alkalmon,
volt hogy együtt, de önállóan is. Volt mód
a tojásfestés különféle módszereinek ki-

próbálására, de másféle emlékek alkotásá-
ra is. Készültek is a néphagyományból is-
mert eljárással színes tojások, vagy csak
egyszer´́uen a saját fantázia alapján kiegé-
szít´́ok, az ünnepkörhöz kapcsolódó dísz-
tárgyak. 
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Föld napja az óvodában
“Ki mondta, hogy nem tudod meg-
változtatni a világot?”

Ez a Föld napja mozgalom egyik jelmon-
data, melyet Magyarországon 1990 óta
rendeznek meg, minden év április 22-én.

A Föld napja kiváló lehet´́oség arra,
hogy foglalkozzunk a környezetvédelem
és a fenntarthatóság kérdéseivel.  Progra-
munkban, a “Küls´́o világ tevékeny megis-
merése” keretében nagy hangsúlyt fekte-
tünk természetünk, környezetünk óvására,
védelmére. Fontosnak tartjuk a személyes
példaadást, hiszen a természet, a környe-
zet szépségét, hasznosságát csak az tudja
megmutatni másoknak, aki maga is felfe-
dezi a természet szépségét, aki maga is
ért´́o szemmel figyeli a madarakat, észre-
veszi az apró bogarakat, megérti a környe-
zetvédelem fontosságát, és ezt maga is fel-
adatának tekinti.

 Óvodánkban ezekben a napokban is
sokat beszélgettünk a Földr´́ol. Megnéztük

a földgömböt, az adott témához kapcsoló-
dó meséket, történeteket ismertek meg a
gyerekek földünk védelmér´́ol. Beszélge-
tünk a környezetszennyezésr´́ol, a szelek-
tív hulladékgy´́ujtés fontosságáról és arról,
hogy hogyan óvhatjuk meg bolygónkat.
Sétáink közben megfigyeltük, hogy mi-
lyen növények élnek sz´́ukebb környeze-
tünkben, amit aztán ügyesen le is rajzol-
tak.

Már hagyománnyá vált, hogy virágo-
kat ültetünk az óvoda udvarán, melyeket
kés´́obb közösen locsolunk, gondozunk a
gyerekekkel és figyeljük a növekedésüket,
változásaikat. Ez úton is köszönöm a szü-
l´́oknek, hogy idén is oly sok szépséges
egynyári virággal segítették tevékenysé-
günket.

“A természet hatalmas, az ember pa-
rányi, ezért aztán az ember léte attól függ,
milyen kapcsolatot tud teremteni a termé-
szettel...” (Dr. Szent-Györgyi Albert)

Ovigála 
2007-ben indult el egy kezdeményezés
az óvodai szül´́oi munkaközösség, óvo-
dapedagógusok és szül´́ok részér´́ol, hogy
legyen egy m´́usoros nap, amelynek be-
vétele jótékony célokat szolgál. A kezde-
ményezésb´́ol hagyomány lett, így ebben
az évben már 13. alkalommal gördült
fel a függöny a színháztermet zsúfolásig
megtölt´́o érdekl´́od´́ok, szül´́ok, kíváncsi
vendégek el´́ott.

Tény, hogy az óvoda felszereltsége, és
m´́uködési feltételei párjukat ritkítják a kör-
nyéken. Az éves költségvetésbe az intéz-
mény által megjelölt minden tételt elfoga-
dott a képvisel´́o-testület. Nincs már arra
szükség, hogy külön adakozásból teremtse-
nek forrást fontos kiegészít´́ok, játékok be-
szerzéséhez, vagy egyéb célok támogatásá-
hoz. Ez alkalommal a szerény összeg´́u be-
lép´́ojegy bevétele az óvoda alapítványá-
hoz kerül, és minden valószín´́uség szerint
jól fogják hasznosítani. Mégis inkább a

hagyomány továbbélése ma már ennek az
eseménynek a legfontosabb üzenete.

Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezet´́o
rövid köszönt´́oje után Marcalekné Kecs-
kés Diána a Szül´́oi Munkaközösség kép-
viseletében, illetve Hriagyelné Kucsera
Katalin az óvoda munkatársa konferálta a
m´́usorszámokat. Az óvodapedagógusok-
kal közös dalos “beköszönt´́o” után Simon
Katalin népdalénekes, néptáncoktató lé-

pett színpadra, majd a saját el´́oadása után
megénekeltette a közönséget is. A gyer-
mekintézmény csoportjai állítottak össze
m´́usorszámokat erre az alkalomra. Egy-
egy óvodai csoport után, a m´́usort színe-
sítend´́o, iskolások is elhozták programjai-
kat. A két els´́o osztály, akik el´́oz´́o évben
még maguk is óvodások voltak, illetve a 6.b
közössége. A fináléban ezennel az óvoda
munkatársai és szül´́ok közös táncjelenete
zárta a gálát. Bár ezzel a kicsiknek még
nem ért véget a nap. Minden szerepl´́o egy-
egy ajándékcsomagot vehetett át.
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Meseautó 
A Körúti Színház szombati vendégjáté-
ka különleges el´́oadás volt a rétsági m´́u-
vel´́odési központban. A kivételes alka-
lom több dolog találkozásából jött
össze. A 15 éves fennállását ebben az
évben ünnepl´́o, egymilliónál több néz´́ot
számláló teátrum a Meseautó cím´́u víg-
játékát éppen 100. alkalommal mutatta
be nálunk. 

Persze az er´́osen pótszékes néz´́otér
nem csak ennek köszönhet´́o. A társulat
már ötödik éve vendégeskedik nálunk, a
közönség szeretettel és nagy érdekl´́odés-
sel fogadja el´́oadásaikat.

A Fényes Szabolcs bérlet ebben az
évadban is 3 el´́oadást tartalmazott. A mos-
tani romantikus vígjáték a 2018/19-es
évad befejez´́o darabja. Galambos Zoltán
igazgatótól megtudtam, hogy ahol ilyen lel-
kes közönség fogadja a társulatot, ahol
ennyi szeretettel és viharos tapssal köszönik
meg érkezésüket, oda ´́osszel is eljönnek.

A darab története nem újkelet´́u. 85
esztend´́ovel ezel´́ott - mindössze pár évvel
a magyar hangosfilm megjelenését köve-
t´́oen - mutatták be a magyar filmtörténet
egyik legendás jelképének tekinthet´́o mo-
zit, a Meseautót. Az álomszer´́u történet
nem csak a retrócsatornákon bukkan fel
újra meg újra, hanem többféle feldolgozás
is készült bel´́ole, a story ismertetését´́ol
ezért el is tekintünk. Szinte mindenki látta
a 2000-ben bemutatott film újragondolt
változatát, ami mai korba helyezte a törté-
néseket. De színházi, pontosabban musi-
cal el´́oadásként is feldolgozta a Madách
Színház, 2016-ban. A színházi adaptáció-
ban a Körúti Színház alkotógárdája meg-
el´́ozte a nagykörúti “rokont”, hiszen 2011-
ben mutatták be a saját feldolgozásukat.
Kicsit ki is egészítve a történetet, hogy
gördülékenyebben kerüljön a néz´́ok elé. A
játék a múlt század eleji kort idézi, nem
operál mai vonatkozásokkal - hacsak az
örök szerelem nem mai és él´́o realitás. A
premier óta több szereposztásban láthatta

a közönség, szerte az országban. A jubile-
umi bemutatóra éppen városunkban került
sor. A színre lép´́o m´́uvészek mind jól is-
mertek a közönség el´́ott. Többségük a te-
levíziós csatornák különféle produkciói-
ban szerzett  ismertséget magának, de a
mi közönségünk szereti azokat a m´́uvé-
szeket  akik  a Körúti Színházzal már
évek óta nyújtanak élményt a közönség-
nek. Az elmúlt id´́oszakban a mostani sze-
reposztás minden fellép´́oje többször járt
már nálunk.

Bevallom várakozással ültem le meg-
tekinteni a darabot. Kíváncsi figyelem-
mel, hogy miként lehet színpadra vinni
egy ilyen forgatókönyvet. Tekintve, hogy
ez a cikk csupán tudósítás, nem színikriti-
kai m´́ufaj, az el´́oadás mélyebb elemzésébe
nem bocsátkoznék. Megtették azt a néz´́ok
több nyiltszíni tapssal és a fináléban vas-
tapssal. Annyit azonban nyugodtan leszö-
gezhetünk, hogy a m´́uvészek koncentrál-
tan játszottak, minden szerep jól kidolgo-
zott és az alakított karakter szerint megje-
lenített volt. A 100. el´́oadás rutinja csak
javította a min´́oséget. A darab gördüléke-
nyen m´́uködött, mint ahogyan a kicsinyke
forgószínpad nélküli terükben a díszletek

mozgatása, hiszen több jelenetváltást kel-
lett jól megoldani. A rendez´́o elképzelése
alapján ez tökéletesen megvalósult. A po-
énok pontosan ültek, és a színészi alakítá-
sokat honorálta a közönség.

A darab végén - miután a tapsrend sze-
rint többször is köszönték a fellép´́ok a né-
z´́ok ovációját - a m´́uvel´́odési központ
igazgató helyettese lépett a színpadra, és
egy tortát gurítottak be. Az intézmény ne-
vében egy emléklapot adott át Galambos
Zoltán igazgatónak, megköszönve a 100.
el´́oadást, no meg egy 100-ast formáló
gyertyákkal díszített tortát adott át, amit a
m´́uvészek meghatottan fogadtak. Ezek a
meghitt pillanatok még emlékezetesebbé
tették az estet, úgy a résztvev´́oknek, mint
az el´́oadóknak.
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Kerepl´́os énekverseny 
A Kerepl´́o Gyermek Néptánc Egyesület
a társm´́uvészetek elsajátítására is nagy
gondot fordít. Elválaszthatatlan része a
táncnak az ének. Ennek a gondolatnak
az egyik “gyümölcse” volt 9 esztend´́ovel
ezel´́ott létrehozott énekverseny.

Ezért került meghirdetésre évr´́ol évre
a népdalénekl´́o verseny, amit ötletesen jel-
lemezve  Csalogány  címmel vezették be
a köztudatba. Egyben a résztvev´́ok körét
is kib´́ovíti ez a kezdeményezés. A rétsági-
ak mellett érkezett dalos el´́oadó Nagyoro-
sziból, Borsosberényb´́ol, Bánkról, Ipoly-

vecér´́ol, Dejtárról, Diósjen´́or´́ol. Összesen
19 fiatal.

A m´́uvel´́odési központ színháztermé-
ben a rendezvény elején Simon Katalin az
egyesület m´́uvészeti vezet´́oje köszöntötte
a megjelenteket, majd az egyik gyermek-
csoport mutatott be egy táncot, mintegy
ráhangolódásként. Meg persze hangolásra
volt más mód is közös énekléssel. Ezután
egymást követték a fellép´́ok. Kisebbek, és
nagyobbak, olyanok akik el´́oször állnak
színpadon és olyanok is akik már rutino-
sabban. Mert az sem titok, hogy az ének-

lés szépségének megismertetése mellett a
szerepléssel való izgalmakba és örömök-
be is belekóstolnak a résztvev´́ok.

A megszólalásokat a zs´́uri értékelte,
ezennel Havay Viktória és Irk Bence. Szü-
net után következett az eredményhirdetés.
Noha az alkalom versenyként szerepelt a
meghirdetésben, itt nem egymást kellett
legy´́ozni, nem els´́o, második, harmadik
díjat adtak ki, hanem min´́osítést kaptak az
el´́oadók. 6 arany, 6 ezüst és 5 bronz min´́o-
sítés került átadásra. 2 énekest kiemelt
arany oklevéllel jutalmazott a zs´́uri. 

Az átadás után még egy közös éneklés
következett. 

Nemzetközi siker

Fazekas Ádám a Fazekas cukrászda színe-
iben megnyerte a Gelato Festival Europa
Bajnokságot Rómában! Az Abszolút baj-
nok fagylalt, Frutta di Pistacchio, mely
2019.04.19-t´́ol elérhet´́o a rétsági Fazekas
Cukrászdában (2651 Rétság, Nagyparko-
ló 1.).

Gratulálunk és további hasonló sikere-
ket kívánunk!

Jótékonysági suligála
Az iskola alapítvány minden esztend´́o-
ben rendez egy színháztermi progra-
mot, amely a szórakoztatáson, a gyer-
mekek szereplési vágyának megélésén
és a boldog büszke szül´́ok tapsain túl
jótékony célt szolgál. A bevétel az ala-
pítvány számláját gazdagítja, amib´́ol
olyan fejlesztések eszközölhet´́ok, ame-
lyeket az iskolai költségvetés nem fedez.

Nagyháziné Bacsa Mónika, az iskola
igazgatója mondott rövid köszönt´́ot, illet-
ve ismeretette azt a b´́oséges listát, akik
támogatták a rendezvényt, az alapítványt.

Ezt követ´́oen a iskola osztályai mutat-
ták be azt a produkciót, amivel erre az
alkalomra készültek. Sorra váltották egy-
mást a csoportok, a színes fényekben -
olykor UV fényben - vibráló színpadon.

Az els´́o szünetben indult a tombola-
sorsolás. A belép´́ojegyek sorszáma ugyan-

is - külön tombolajegy megváltása nélkül
- részesei voltak a sorshúzásnak. Két nagy
asztalt is megtöltöttek a felajánlásokból
származó ajándékok  A szünet után újabb
csoportok léptek színpadra. Majd a záró-
esemény a tombolahúzás folytatása volt.
A f´́onyeremény után egy különdíj is kisor-
solásra került. Vigyinszki Attila saját fest-
ményét ajánlotta fel.
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Rétsági kalauz

Programajánló
Május 1. szombat

a Hunyadi ligetben
MAJÁLIS
A programból: F´́oz´́overseny - Gyer-
mek játszópark - Egészségsátor - Po-
tyautasok - Marót Viki és a Nova Kul-
túr Zenekar - Gájer Bálint - Stula Rock

Május 9. csütörtök, 11.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Janko Drotár / Drótos Jankó
szlovák nyelv´́u táncszínházi el´́oadás
Drótos Jankó a zempléni erd´́ok renge-
tegjében eltéved és az Óriások Földjé-
re keveredik. Befódozza az Óriások f´́o-
z´́o fazekát, jutalma viszont a kalitkába
zárás... Szorult helyzetéb´́ol egy kisegér
szabadítja ki. Varázslatos módon ha-
zatér kicsiny falujába, ahol a többiek
el´́ott nem sikerül bemutatni a csodát,
kinevetik... Drótos Jankó szégyenében
az Alföld irányába veszi útját, így eljut
a nyírségi tirpákokhoz aratáskor, a
dél-pesti szlovákokhoz az ´́oszi termés
betakarításkor, Szent Mihálykor már a
kisk´́orösi tótoknál jár, ahol éppen
nagyvásárt tartanak, Lucára pedig
Szarvasra érkezik... Vándorlása során
jó mesterként drótozni-fódozni kiálto-
zással vállal fel mindenféle munkát.
Szarvason viszont egy egérfogó eladá-
sa kapcsán újra találkozik a jótev´́o
egérkével, és mint ahogy a mesében
elvárható: megtörténik a csoda...

Május 11. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Baba börze

Május 14. kedd 17.00 órától
a könyvtár olvasórészlegében
Szabó Klára
Magyar Nagyasszonyok a történelem
tükrében cím´́u el´́oadássorozatának
harmadik része:
Zrínyi Ilona

Május 15. szerda, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Lakossági fórum

Május 16. csütörtök
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Állás és Képzési Börze
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Fog-
lalkoztatási F´́oosztálya szervezésében

— munkáltatók várják aktuális állásaján-
lataikkal

— érdekl´́odhet aktuális képzési lehet´́osé-
geinkr´́ol, a támogatás feltételeir´́ol

— igénybe veheti tanácsadóink segítsé-
gét álláskereséshez, vállalkozóvá vá-
láshoz

— segítséget kap önéletrajza elkészítésé-
hez, hogy  minél  nagyobb  eséllyel
pályázhasson  a meghirdetett álláshe-
lyekre.

Május 18. szombat, 15.30 órától
a Nagyparkolóban és a m´́uvel´́odési
központban
GYERMEKNAP
A programból: Játékok, légvár, asz-
faltrajz-verseny, arcfestés, csillámtet-
kó, henna; Büfé, palacsinta; Lufihajto-
gató bohóc, Interaktív elektromos-
hangszer-kiállítás, Középkori bajví-
vók, Gólyalábas bohócok, Táncbemu-
tatók, Zsebsün koncert

Május 23. csütörtök
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Gyermekrajz kiállítás
a rétsági általános iskolások alkotásaiból

Május 26. vaspárnap, 6.00-19.00 óráig
az általános iskolában és
a m´́uvel´́odési központban
Európai parlamenti választás

El´́ozetes

Június 1. szombat
a m´́uvel´́odési központban
Katonai találkozó

Június 3. hétf´́o, 9.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
az Ünnepi könyvhét keretében
A mese hatalma - csillaghúr és barátai
interaktív zenés mese

Június 4. kedd, 10.00 órától
a Templomkertben
Megemlékezés és koszorúzási ünnep-
ség a 
Nemzeti Összetartozás Napja 
alkalmából

Június 7. péntek, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Kerepl´́o Gyermek Néptánc Együttes
Évzáró rendezvénye

Június 11. kedd, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ társalgótermében
B´́unmegel´́ozés, vagyonvédelem...
El´́oadó: Pálinkásné Eigen Éva r.´́ornagy

Június 13. csütörtök, 9.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
az Ünnepi Könyvhét keretében
Kézm´́uves foglalkozás:
szélcseng´́o készítése

Június 13. csütörtök, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
az Ünnepi Könyvhét keretében
ifj. Majnik László: Omega
c. könyvbemutató
Házigazda:
Bálint Csaba
a Magyar Rock Múzeum elnöke

Június 29. szombat
a m´́uvel´́odési központban
Szlovák Nemzetiségi Nap

Állandó foglalkozások

kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Hétf´́o:
Zubaida hastánccsoport. 18.00-19.30-ig;

Vezeti: Sz´́oke Johanna.
Kedd:
Kerepl´́o Gyermek Néptánc Együttes.

15.30-17.30-ig; Vezeti: Simon Kata-
lin.

Népi ének. 17.30-18.30-ig; Vezeti: Simon
Katalin.

Csillagvirág Néptánc Együttes. 18.30-
19.30-ig; Vezeti: Simon Katalin.

Szerda:
Kerepl´́o Néptánc Együttes. 15.00-17.00-

ig; Vezeti: Simon Katalin.
Alakformáló n´́oi torna. 18.30-19.30-ig;

Vezeti: Béke Viktória.
Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport. 14.00-15.00-ig;

Vezeti: Putyer Gyuláné.
T´́uzzománc szakkör. 17.00-19.00-ig; Ve-

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

19.00-ig; Vezeti: Simon Katalin.
Zúgófa Néptánc Együttes. 19.00-20.30-

ig; Vezeti: Simon Katalin.

Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét,
hogy a Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár május 25-én, szombaton (eu-
rópai uniós választás), valamint június
8-án, szombaton (pünkösdi hétvége)
zárva tart!

ZÁRVA TART!

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

Központban, a Könyvtárban
A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig

kicsinyítéssel, nagyítással.
A/4 oldal 30 Ft. A/3 oldal 60 Ft.

Igény esetén A/4 méretig
szinesben is,  oldalanként 300 Ft.
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rtv.retsag.net

Naponta 24 órában képújság, 
hirdetésekkel, aktuális információkkal. 

2019. májusi m´́usor

Május 15. szerda 17:55 Él´́o közvetítés
Rétság Város Lakossági fórumáról

Május 28. kedd 18:00 
Híradó - riportok, tudósítások 
21:00 Híradó ismétlés
Ismétlések: Május 29 és 31. 18:00 és
21:00 órától, Június 1-2. 10:00 és
16:00 

Május 31. péntek 15:55 Él´́o közvetítés
Rétság Város soron következ´́o
képvisel´́o-testületi ülésér´́ol

Nézze a Rétsági Televízió adását az
RKSZ Digitális sávjában. Vételi para-
méterek: Frekvencia: 212,5 Mhz, Symbol
rate: 5175 SR, Moduláció: 256 QAM
A Hiradó régebbi adásai megtalálhatók a
www.facebook.com/rétsági televízió címen

Programok az EFI-ben

A Rétsági Járóbeteg Szakellátó épületé-
ben m´́uködik az Egészségfejleszt´́o Iro-
da, amely rendszeresen kínál egész-
ségmeg´́orz´́o programokat. 

Alább közzétesszük a május hónapi
rendezvényeket, amelyek szabadon láto-
gathatók, a részvétel ingyenes. Tekintettel
arra, hogy a teremadottságok korlátozot-
tak, ezek az események népszer´́uek, sokan
igénybe veszik, el´́ozetes bejelentkezés
szükséges: 35/550-582 telefonszámon,
személyesen az EFI irodában vagy
efi@retsagrendelo.hu.

Május 7., 14., 21., 28. Jóga
Május 6., 8., 15., 22., 29. Gerinctorna
Május 16. Étrendi szaktanácsadás
Május 8. Anoním alkoholisták klubja
Május 15. Gyógytorna szaktanácsadás
Május 29. Krónikus betegek klubja

A programokról további
részletek és az iroda egyéb
szolgáltatásairól informá-
ció az iroda honlapján:
http://efi.retsagrendelo.hu.

Nyitvatartás
Könyvtár:

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

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

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

Tájékoztató

Ezennel tájékoztatjuk Tisztelt Olvasó-
inkat, hogy a HANGADÓ követlez´́o
számának megjelenése 2019. június
11-én várható. Az elektronikus válto-
zat május 8-án lesz elérhet´́o.

Nagy Julianna kiállítása 

A m´́uvel´́odési központ galériájában a
falakon különleges m´́uvek. Nem tájak,
nem emberi arok, legalábbis távolról
szemlélve nem azok. Érdekes techniká-
val készült táblákon izgalmas formák
sorakoznak.

A galériát a számos érdekl´́od´́o szinte
megtöltötte. A megjelenteket Kelemen
Ágnes - az intézmény munkatársa - kö-
szöntötte. Miel´́ott a megnyitó beszédre sor
került volna, muzsika hangzott fel. Csak-
hogy a hangszer, és a bel´́ole áradó zene a
mi környékünkön ismeretlen. Ett´́ol lett
még egzotikusabb a hangulat. Mintha egy
fából készült egyenes kürtöt hallottunk
volna, amelyen nem billenty´́uk, nem lyu-
kak szabályozták a hangszínt, hanem az
el´́oadó “leveg´́otechnikája”. Ternyák Ri-
chárd kés´́obb ismertette is a hangszere -
didzseridu - eredetét, történetét. Szájbely

Zsolt prózai felolvasása az ausztráliai ál-
latok mesés világát villantotta fel. 

Nagy Julianna nem ismeretelen a rét-
ságiak és a környékr´́ol érkezettek el´́ott, de
képz´́om´́uvészeti tehetségét most el´́oször
tárta a nyilvánosság elé. Megnyitó beszé-
det Záhorszki Mónika mondott, aki maga
is képz´́om´́uvész. Elmondta milyen indítta-
tás vezette az alkotót, és milyen szimboli-
kát lehet felfedezni a képeken.

Újabb dallamok csendültek fel, majd
az alkotót és a közrem´́uköd´́oket köszön-
tötték virággal, ajándékkal. Elhangzott a
szokásos mondat: „kérem tekintsék meg a
kiállítást”. Az alkotót körbevették az ér-
dekl´́od´́ok, kisebb nagyobb beszélget´́o cso-
portok értékelték a látottakat és az élmé-
nyeket.

Tény, hogy – az ausztrál kontinens
sziklafestményeit idéz´́o –  érdekes techni-
kával, különféle színes pontokból felépí-
tett m´́uvek sokféleképpen nézhet´́ok, látha-
tók. Mai világunkban szükség van olyan
tárgyakra, amelyek használati értékük
mellett esztétikailag is „felturbózottak”.
Az egyik asztalon ilyenféle hétköznapi
használati és dísztárgyakat is láttunk a
módszer alkalmazásával felöltöztetve.

Gratulálunk az alkotónak!
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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. 

Felhívás

Zajos tevékenységekkel kapcsolatban

Felhívjuk a rétsági lakosok figyelmét az
önkormányzat 19/2013 számú rendele-
tében foglaltakra, a zajkeltéssel járó te-
vékenységek 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.

A teljes rendelet megtalálható a
www.retsag.hu honlapon

(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. 

(A jogszabály megszeg´́oivel szemben
150.000 Ft-ig terjed´́o bírság is kiszabható.)

Proficiency Master angol ill. Dante Alighieri
olasz, mint idegen nyelv fels´́ofokú nyelv-
vizsgával és 10 év külföldi diplomáciai ta-
pasztalattal angol és olasz nyelvi órákat
adok. Nyelvvizsga felkészítést és beszéd-
központú órákat személyre szabva kíná-
lok.  Érdekl´́odni: Gresina Szilvia  +36/
30/4514063 gresina.szilvia@t-online.hu

Nyugdíjasként vállalnék gépelési, adatrög-
zítítési munkát, napi 4, vagy 6 órában.
Telefon.:  06/30/262-6290

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

Hirdessen a Hangadóban!

Lakossági apróhirdetések közzététele 100
bet´́uig 300 Ft. Ugyanebben a díjban szere-
pel, hogy a Hangadó digitális változata
megjelenik a városi honlapokon is. További
hirdetési lehet´́oséget kínálunk a Rétsági Te-
levízió napi 24 órás képújság felületén is.

Szelektív hulladékgy´́ujtés

Szelektív hulladékgy´́ujtésre a jöv´́oben
háztól elszállítással kerül sor. A tiszta
állapotú papír, m´́uanyag és fém italos
dobozok az erre a célra rendszeresített,
díjmentes zsákokban helyezhet ´́ok el két-
hetente a hulladékgy´́ujt´́o edények (ku-
kák) helyein. Zsákot a Zöld Híd szakem-
berei osztanak ki, kihelyezett telt zsákok
helyett újat hagynak a helyszínen, illet-
ve díjmentesen beszerezhet´́o Rétságon a
Paletta Trade (Sipos bolt) üzletben. Az
elszállításra kéthetente kerül sor, az
alábbi id´́opontokban:

2019. május 9., 23. csütörtök
2019. június 6., 20. 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. 

Figyelem!
A szelektív hulladékgy´́ujt´́o szigetekb´́ol
a jöv´́oben csak a József Attila utca (nap-
közi konyha udvar), illetve a Szér´́uskert
utcai üzemel! Csak üvegpalackok elhe-
lyezése lehetséges!A közrend és a tiszta-
ság meg´́orzése érdekében ezen helyszí-
neket a térfigyel´́o kamerák rögzített fel-
vételekkel is ellen´́orizhet´́ové teszik!

Zöld hulladék elszállítás

Május-június hónapban

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

Egy szállítási nap alkalmával maximum
10 db zöldhulladékot tartalmazó zsák helyez-
het´́o ki ingatlanonként! Társaságunk kizáró-
lag az ebben a zsákban kihelyezett zöldhulla-
dékot szállítja el. 2019. évi zöldhulladék
gy´́ujtési rend tervezett id´́opontjai április 4-t´́ol
minden páros héten csütörtökön. Tehát:

2019. május 2., 16., 30. csütörtök.
2019. június  13., 27. csütörtök

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

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

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

Olvasói levél

Tisztelt Lakosság!
Pár észrevételt szeretnék a Hangadó

hasábjain megosztani Önökkel. A települ-
sen sok szóbeszéd látott napvilágot, ami
nem fedi a teljes igazságot. Ezek közül
most egyet emelek ki. Többekr´́ol hallot-
tam, hogy a katonai gyakorlóteret teljes
egészében Zsemberi Ferenc vállalkozó
vette meg. Ez az állítás nem felel meg a
valóságnak. A gyakorlótér elég nagy terü-
let, több település külterületéhez tartoznak
egyes részei. Ebb´́ol Rétsághoz tartozó ré-
szek, és itt konkrétan a 32 hektáros terület
a város tulajdona. Ez közigazgatásilag is
Rétsághoz tartozik. A testületi üléseket a
helyszínen is figyelve - de ez a videókon
nyomon követhet´́o - tudom, hogy a belte-
rületbe vonása megtörtént és folyamatban
van a legel´́ob´́ol való átmin´́osítése lakóte-
rületté. Nem tudom kinek és miért áll ér-
dekében, hogy efféle álhíreket terjesszen.
Ez nem szolgálja a város érdekét. Ilyen
kijelentések terjesztése el´́ott érdemes len-
ne a tényeknek utánanézni.

Fábián István  rétsági lakos
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