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Majális
Egy kellemes és hasznos napot tölthetett el
mindenki, aki a rétsági Majálisozást választotta. Sok programlehet´óséget kínáltak a szervez´ók, minden korosztályt megszólítva. Nagy
sikere volt a hagyományosan megrendezett f´óz´óversenynek és vetélked´ónek, a Rétsági Önkéntes T´úzoltó Egyesület jóvoltából felvonuló
t´úzoltóautónak, valamint a színpadi programoknak. Újdonságként adhatunk számot a népi játszóparkról, melyet f´óleg a kisgyermekes családok látogattak meg. A kézm´úves helyszíneken
már Anyák Napjára készültek a kis ajándékok.
A vártnál jóval több érdekl´ód´ó vette igénybe a
RFI egészségsátrát, ahol sz´úréseken és tanácsadásokon vehettek részt. A színpadon a Rétsági
TRX a közönség bevonásával handbag edzést
tartott, megtapsolhattuk a Rétsági Judo Club
tagjainak bemutatóját, interaktív táncversenyt

láthattunk a váci Miami Sporttánc Egyesület
versenytáncosaitól, és természetesen bemutatták legújabb táncaikat helyi csoportjaink: a
High Voltage Crew, a Kerepl´ó Gyermek Néptánc Együttes, a Zubaidah Hastánccsoport és
az ´Ószirózsa Tánccsoport.
Ne feledkezzünk meg róla, hogy ez a nap
a Rétság várossá nyilvánításának 25. évfordulója alkalmából megrendezett Negyedszázad
Fesztivál záró eseménye is volt. Ennek keretében - már a Nagyparkolóban - lépett színpadra, s adott fergeteges koncertet a Ghymes
együttes.
Szerencsésen alakult az id´ójárás is, az el´óz´ó
hetek mindennapos es´óáldása elkerülte városunkat, mindenki kellemesen elfáradva, de élményekkel feltölt´ódve térhetett nyugovóra.
(További képek a 5. oldalon)
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Városházi tudósítások
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság május 23-án tartotta megadott napirenddel el´óre meghirdetett, nyilvános
ülését.
Az értekezleten a testületi ülési témák
részletes elékészítése, az iratok megvitatása, a határozati javaslatok
pontosítása förténik. Voltak
olyan napirendek amelyek tárgyalását nem javasolták a testületi ülésre. Amiért itt, a Városházi tudósításokban err´ól külön
írunk, az pedig az, hogy a városmegújítási munkák II. ütemének
közbeszerzésével kapcsolatban volt
több tervezett napirend. Ezeket a bizottság a küls´ó szakért´ók bevonásával
megtárgyalta. Elhangzott egy javaslat,
mely szerint ebben az ügyben minden
nap számít. Különösen szorít az id´ó az
oktatási intézményeket érint´ó témákban,
mert azoknak a munkáknak a tanévkezdés el´ótt be kell fejez´ódnie. Ezért a PVB
ülés szünetében rendkívüli képvisel´ótestületi ülést tartottak. Az ülésr´ól el´ózetesen minden képvisel´ót értesítettek. A
rendkívüli ülésen a PVB javaslata alapján elfogadták a közbeszerzés elindításával kapcsolatos napirendeket.
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestületének májusi ülésére 23-án délután 16,00 órakor került sor.
A közösségi együttélés alapvet´ó szabályairól, valamint ezek elmulasztása,
megszegése
jogkövetkezményeir´ól
szóló önkormányzati rendelet módosítását tárgyalta a képvisel´ó-testület. Az
eredeti rendelet 2013-ban került elfogadásra, melyet el´ótte a lakosok véleményezhettek. Ezt a rendeletet módosítani kell, mivel több tekintetben b´óvítésre szorul: az ingatlantulajdonos, a
használó kötelessége az ingatlan tisztán
tartása, rágcsálóirtás biztosítása; az ingatlan el´ótt lév´ó közterület (járda, zöldsáv, árok) úttestig terjed´ó teljes területének gondozása, tisztán tartása, hó és
síkosságmentesítése; az ingatlanról a
közterületre nyúló fák, bokrok és él´ósövény visszavágása. Tilos jelent´ós zajt
kelt´ó munkák (f´únyírás, épít´óipari
munkák, stb. végzése este 21,00 órától
másnap reggel 7,00 óráig. Vasárnap és
ünnepnapokon az ilyen jelleg´ú munkát
csak reggel 9,00 óra és este 19,00 óra
között lehet végezni.
A közérdek´ú adatok megjelentetése kötelez´ó, így a www.retsag.hu hivatalos
honlapon kialakításra került a közérdek´ú adatok menüpont. Feltöltése fo-
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lyamatos. Szerz´ódés megkötésére került sor a közadattár rendszeres karbantartására, ezen a honlapon is olvasható minden közérdek´ú adat, ami a város hivatalos honlapján megjelenik.
Visszakereshet´ók a jegyz´ókönyvek,
minden hivatalos adat elérhet´ó. Természetesen a személyes
ügyfél - ügyintéz´ó kapcsolat
továbbra is m´úködik.
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013-as évr´ól szóló beszámolóját a képvisel´ó-testület megismerte, a PVB és a Szociális
Bizottság ezt részletesen megtárgyalta
és elfogadásra javasolta. Az étékelést a
jóváhagyó határozattal együtt a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális
és Gyámhivatalához továbbítani kell.
A helyi általános iskolát átvette fenntartásra és m´úködtetésre a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK). Az
átvétel után a szül´ók és a pedagógusok
részér´ól is megkeresték az önkormányzatot abban az ügyben, hogy a f´útés nem
megfelel´ó, a gyerekek fáznak az iskolában. Ennek a megoldása a KLIK feladata lenne, de részükr´ól megoldás nem várható, ezért a képvisel´ó-testület úgy határozott, hogy árajánlatot kér az iskolai
gázkazánok cseréjére, melyre a nyár folyamán kerülne sor.
A képvisel´ó-testület jelent´ós városkarbantartási feladatok elvégzésér´ól döntött, jelenleg a II. ütem épület felújításai kerülnek sorra: Napközi konyha és
étkezde, Városi M´úvel´ódési Központ
és Könyvtár. A meghirdetett épületfelújítások m´úszaki ellen´óri tevékenységre érkezett árajánlat kapcsán a KOVATERV Kft. árajánlata került elfogadásra, mely szerz´ódés tervezetet a képvisel´ó-testület elfogadott. Az utak, járdák és a Piac udvarban a felújítás külön csomagban kerül elbírálásra.
A buszváró konténer elektromos áramellátásához beérkezett villanyszerel´ói
árajánlatokról szóló el´óterjesztést a
képvisel´ó-testület megtárgyalta és elfogadta Pásztor Zoltán vállalkozó
ajánlatát, ezen feladatok elvégzésére.
Ez év április 18-i ülésen a képvisel´ótestület fedezetet biztosított a Piac tér
12-13 sz. alatti vendéglátó terasz patakfödém felújítás soráni elbontás miatt az eredeti állapot helyreállítására,
melyet az ad hoc bizottság javaslata
alapján a Ferr 2004. Kft. árajánlata
alapján elfogadhatónak vélt.

A Napközi konyha víz- és csatornaszolgáltatási szerz´ódése címváltozás
miatt az alábbiak szerint módosul:
felhasználási hely - Rétság, Templom
u. 9.
A képvisel´ó-testület a KRESZ Park
melletti területen labdarúgó pályát alakít ki. Ennek kivitelezéséhez szükséges az ott lév´ó földfelszín kiegyenlítése, feltöltése. A volt laktanya területén
elegend´ó mennyiség´ú föld áll rendelkezésre, ennek elszállítását a tartalék
terhére biztosítani kell.
A Rétsági Önkéntes T´úzoltó Egyesület
kérelmet nyújtott be a képvisel´ó-testülethez, melyben a 2014. évi támogatásukat kérnék, mivel a 2013-ban megkezdett karbantartási munkákat szeretnék folytatni. Egyúttal az egyesület
benyújtotta a 2013. évi szakmai beszámolóját, melyet a testület elfogadott.
Elhangzott, hogy az el´óttük lév´ó út valóban nagyon kátyús, felújítására
szükség van, melyet az önkormányzat
ki is fizet.
A Rétsági Polgár´ór Egyesület a közterületi rend meg´órzése érdekében a térfigyel´ó kamerarendszer továbbfejlesztésére, üzemeltetésére és fenntartása
érdekében kérte a költségvetésben el´óirányzott pénzösszeget felhasználásra.
A képvisel´ó-testület jóváhagyta a beadott támogatási szerz´ódést. Az egyesületnek lehet´ósége van pályázni a
Polgár´ór Város cím elnyerésére, melyhez több hivatalos igazolást, b´únmegel´ózési koncepciót is csatolni kell. A
képvisel´ó-testület támogatta ezt a kezdeményezést.
A lejárt határidej´ú határozatok végrehajtásáról szóló el´óterjesztést a képvisel´ók elfogadták, de mint kiderült vannak még teend´ók. Fontos, hogy a kátyúk a település belterületén megszüntetésre kerüljenek, a Piac tér 12-13.
számnál a telekhatár tisztázása, ennek
rendezése (16m2) tisztázódjon, a
Pusztaszántón lév´ó Spektíva el´ótti terület rendbetétele (f´únyírás, hóeltakarítás), a volt Ipolymenti Vízm´ú területén lév´ó gép hangja miatt többen panaszt tettek, ennek kiküszöbölése érdekében hiteles zajmérést kell készíteni, a zajszint miatt pedig megoldást
kell találni.
A két testületi ülés közötti id´ószakban
az önkormányzat érdekében végzett
polgármesteri munkáról szóló beszámoló elfogadásra került. A polgármestert felkérték, hogy vegye fel újra a
kapcsolatot a Zöld Híd Kft-vel, mivel
nem került teljesítésre a részükr´ól
megígért hulladékudvar m´úködtetése,
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így jelenleg a lakosok nem tudják hová lerakni a nem háztartási szemétnek
min´ósül´ó és a hulladéklerakó szigeteken elhelyezett konténereken kívül,
ahová csak m´úanyag, üveg, papír kerülhet elhelyezésre, de a veszélyes
anyagokat, pl. festékesdoboz, gumi,
stb. nem lerakható. Az I. világháborús
emlékm´ú felújításra került, de ezt mindenképpen javítani kell. Az emlékm´úhöz csak természetazonos anyagokat
használhat fel a kivitelez´ó. Az emlékm´ú ünnepélyes átadásának várható
id´ópontja június 11, amikor a Honvédelmi Minisztérium képvisel´óje jelenlétében kerül sor az avatásra.
A kiemelt feladatok közé tartozik a
buszforduló miel´óbbi beüzemelése. Ebben az ügyben a szakhatóságok által kiadott különféle engedélyek beszerzése
megtörtént, de a használatba vételi engedély még nem érkezett meg. Elhelyezésre került egy konténerváró, a felállított zajvéd´ó fal is jól szigetel. A Nógrád
Volán Zrt. részér´ól tárgyalás folyt a menetrend kialakítása kapcsán, és mint kiderült ´ók csak bérbe vennék a buszfordulót. A képvisel´ó-testület viszont használatba kívánja adni. Fontos még, hogy
hogy a SOTE egyik kutatás-fejlesztéssel
foglalkozó szervezete egy fogbankot
szeretne Rétságon létrehozni, ami a fogbélb´ól nyert ´óssejtek levételével foglalkozik. Induló helyszínnek a laktanya 3as jel´ú épületét szemelték ki.
A 2014. április 18-i testületi ülésen Jávorka János felajánlotta képvisel´ói
tiszteletdíját, az alábbiak szerint: - május havi összeget a Kerepl´ó Néptáncegyüttes nyári néptánc tábor útiköltségére - június havi összeget a Városi
Nyugdíjas Klub részére kirándulások
költségeire - július havi összeget a
Rétsági Polgár´ór Egyesület részére, a
polgár´órök elismerésére - augusztus
havi összeget a Rétsági Vöröskereszt
helyi csoportja részére, az id´ósek napi
rendezvény költségeire - szeptember
havi összeget a Rétsági Napközi Otthonos Óvoda Mikulás napi ünnepére
A Kölyöksziget Alapítványnál tavaly
megmaradt pénzösszeggel kapcsolatban a szerz´ódés módosításra került.
Egyebek napirendnél felvetettek:
több közterületen nagy a f´ú, mely nyírását meg kell oldani
a Vízm´ú nem elérhet´ó telefonon, legyen a menüpontok között egy olyan
is, hogy a kezel´ó vegye fel a telefont
a m´úvel´ódési ház el´ótt hirdetési tábla
elhelyezése
I. világháborús emlékm´ú megfelel´ó
színvonalú felújítása

2014. JÚNIUS
— KRESZ parknál lév´ó hulladékgy´újt´ó szigetnél sok a nem odavaló szemét lerakása
— a közterület használati rendelet és a
környezetvédelmi rendelet átdolgozásra szorul
— homokozók feltöltése

Tisztségvisel´ók fogadó órái
2014. június
Mez´ófi Zoltán polgármester: Minden
hónap második munkanap hétf´ójén
13.00-17.00 óráig. Júniusban 16-án
Dr. Katona Ern´ó alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától
17.30 óráig. Júniusban 25-én
Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´ó: Minden hétf´ón 14-17 óráig. Júniusban 2. 16. 23. 30.

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. A képvisel´ó-testület nyílt üléseinek
jegyz´ókönyvei az ülést követ´ó 15 napon belül elérhet´ók a www.retsag.hu weblapon, az
Önkormányzat fejezetben.

Képvisel´ó-testületi ülés
Rétság Városi Önkormányzat Képvisel´ótestülete munkatervben tervezett következ´ó ülésére június 20-án pénteken 16.00
órakor kerül sor. (PVB. ülés id´ópontja:
június 17 kedd 16.00 óra) Tervezett napirendek: 1) 2014. évi költségvetés módosítása. 2) A képvisel´ó-testület 2014. évi munkatervének módosításáról. 3) Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk helyzetér´ól. 4) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda m´úködésér´ól. 5) Tájékoztató a települési szilárd
és folyékony hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetér´ól, a létesítmények állapotáról, üzemeltetésér´ól. 6) Tájékoztatás a
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó m´úködésér´ól, a Nonprofit Kft. taggy´úlésér´ól, illetve a
2013. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról
7) Beszámoló a testület lejárt határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekr´ól. 8) Tájékoztató a szabadságállományokról. 9) Tájékoztató a két testületi ülés közötti id´ószakban az
önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. 10) Tájékoztató a kiemelt
feladatok ellátásáról .

Önkormányzati rendelet
Rétság Város Önkormányzat
Képvisel´ó-testületének 8/2014. (V. 24.)
önkormányzati rendelete
A közösségi együttélés alapvet´ó szabályairól, valamint ezek elmulasztása,
megszegése jogkövetkezményeir´ól
szóló 19/2013. (XI.26.) rendelet
módosításáról
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 143. § (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Mötv. 8.§
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés
alapvet´ó szabályairól szóló, valamint ezek
elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeir´ól szóló 19/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban Rendelet) a következ´ók szerint módosítja:
1. § A Rendelet 6. §-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép.
“6.§ (1) Az ingatlan tulajdonosa, a használója gondoskodni köteles az ingatlana tisztán tartásáról, rendszeres takarításáról, rovar és rágcsáló mentesítésér´ól legalább olyan mértékben,
hogy az ingatlan állapota az utcaképet
ne rontsa, illetve társasházban a lakó-

közösség életkörülményeire ne gyakoroljon káros hatást.
(2) Az ingatlan tulajdonosa, a használója
gondoskodni köteles az ingatlana el´ótti közterület (különösen járda, zöldsáv,
árok) úttestig terjed´ó teljes területének
gondozásáról, tisztán tartásáról, környezetkímél´ó hó- és síkosság-mentesítésér´ól, gyommentesítésér´ól, kaszálásáról, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és
más hulladékok eltávolításáról.
(3) Az ingatlan tulajdonosa, a használója
gondoskodni köteles az ingatlanáról a
közterületre nyúló fák, bokrok és él´ósövény visszavágásáról."
2. § A rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
“14.§ (1) Tilos jelent´ós zajt kelt´ó munkák,
például f´únyírás, f´úrészelés, épít´óipari
munkák stb. végzése hétköznap este 21
órától, másnap reggel 7 óráig. Vasárnap és ünnepnapokon a jelent´ós zajt
kelt´ó munkákat csak reggel 9 óra és
este 19 óra között lehet végezni. Fenti
korlátozások alól kivételek az azonnali
hibaelhárítást igényl´ó munkák és a hóeltakarítás.”
3.§ Ez a rendelet kihirdetését követ´ó napon lép hatályba.
Mez´ófi Zoltán Dr. Varga Tibor
polgármester
jegyz´ó

3

2014. JÚNIUS

HANGADÓ

Folytatódó felújítások városunkban
Bár városunk sok változáson ment keresztül, e folyamat még mindig nem ért véget.
Az eddig befejezett feladatok: Napközi
étterem udvarának megújulása, járda felújítás
Korányi utcával a Madách utcáig, Vízelvezetés, parkolóépítés a Pet´ófi út elején. Parkosítások városszerte. Járda építése a Rákóczi úti
épületek mögött a Takarék útig. Itt is parkoló
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kialakítással. Csapadékvíz elvezetés Köztársaság utcában. József Attila utca és járda felújítása, Nagyparkoló üzleteihez
szervízút építése. Több helyen kátyúzások, javítások. Jelenleg folyó munka a T´úzoltó ´órs el´ótti út építése és több utcában
az útpadkák nyesése, majd kavicsterítése.
A képek önmagukért beszélnek.
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Zöldhulladék
Gy´újtési rend Rétságon
Tisztelt Rétsági Lakosok!
A Zöld Híd Régió Kft. ezúton tájékoztatja a rétsági lakosokat a zöldhulladék
gy´újtéssel kapcsolatban az alábbi fontos
információkról. Az ingatlan tulajdonosok
biológiailag lebomló anyagból készült
zöldhulladék gy´újt´ó zsákokban gy´újthetik
a kisebb mennyiség´ú komposztálható
zöldhulladékokat. A zöldhulladékok közé
különösen a f´úfélék, falevelek, fás és
lágyszárú kerti növények és azok részei,
gallyak, ágak maximum 60 mm vastagságig sorolhatóak. A zsákokat 40 Ft +
Áfa áron vásárolhatják meg az alábbi
helyszínen:
— 2651 Rétság, Rákóczi út 29. Paletta
Trade Kft. (Sipos bolt)
Egy szállítási nap alkalmával maximum
10 db zöldhulladékot tartalmazó zsák helyezhet´ó ki ingatlanonként! Társaságunk
kizárólag az ebben a zsákban kihelyezett
zöldhulladékot szállítja el.
2014. évi zöldhulladék gy´újtési rend
tervezett id´ópontjai április 3-tól minden
páros héten csütörtökön. Tehát:
— 2014. június 12. csütörtök
— 2014. június 26. csütörtök
— 2014. július 10. csütörtök
— 2014. július 24. csütörtök
— 2014. augustus 7. csütörtök
További információt a www.zoldhid.hu
weboldalon találnak.
Köszönjük együttm´úködésüket!
Felhívjuk a helyben lakók, ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy közterületre
más módon zöld hulladék nem helyezhet´ó el! Azt a Városüzemeltetési Csoportnak nincs lehet´ósége elszállítani!
Kérjük ezért éljenek a szolgáltató által
felkínált lehet´óséggel, vagy a komposztálással, nagyobb mennyiség vagy méretnél a már száraz hulladék helyi rendeletnek megfelel´ó égetésével.
Polgármesteri Hivatal

Felhívás
A beköszöntött nyári id´ójárás okán is várható kerti munkákkal összefüggésben felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok (használók) figyelmét a 19/2013. (XI.26.) rendelet a közösségi együttélés alapvet´ó szabályairól, valamint ezek elmulasztása,
megszegése jogkövetkezményeir´ól szóló
helyi rendeletben, a kerti hulladékok égetésével kapcsolatos el´óírások betartására.
A jogszabály szerint kerti hulladék,
nyesedék (nem ünnepi) hétf´ói napokon
égethet´ó 6.00 órától, 20.00 óráig. Fontos
betartani az égetéssel kapcsolatos egyéb
szabályokat is.
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Rétsági kalauz
Programajánló
Június 1-t´ól 23-ig megtekinthet´ó
a m´úvel´ódési központ galériájában
megtekinthet´ó
L´órincz Lilla és a Rétsági T´úzzománc kör közös kiállítása
Június 3. kedd, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Zeneiskola évzáró koncertje
Június 4. szerda, 10.00 órától
a Templomkertben
Nemzeti összetartozás napja
Ünnepi beszéd: Mez´ófi Zoltán polgármester Közrem´úködik: Tomcsányi
Ádám - szavalat
Június 5. csütörtök 18.00 órától
A könyvtár olvasó részlegében,
a 85-dik Ünnepi Könyvhét alkalmából
Könyvbemutató:
Szávai Attila: Hetedik emelet
A kötetet bemutatja: Ketykó István
Spangár díjas költ´ó
Zagyvai Noémi: Karcolatok lelkemb´ól
- versek, képek, hangulatok
A kötetet bemutatja: Zagyvai Istvánné
óvodapedagógus

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´úvel´ódési központban
Kedd:
High Voltage Crew (Popping/Dubstep)
Minden szerdán 17.30 órától Vezeti:
Szeri György
Szerda:
Video klub Minden hónap 3. szerda, 17.00
órától Vezeti: Majnik Tamás
Népi furulya oktatás Minden szerdán
17.00-18.00 óráig Vezeti: Földi Lehel
High Voltage Crew (Popping/Dubstep)
Minden szerdán 17.30 órától Vezeti:
Szeri György
Zubaidah Hastánccsoport Minden szerdán
és pénteken 18.00 órától Vezeti: Sz´óke
Johanna
Csütörtök:
´Ószirózsa Tánccsoport Minden csütörtökön, 14.00 órától
T´úzzománc Kör Minden csütörtökön
16.30 órától Vezeti: F. Nógrády Ildikó
Péntek:
Zubaidah Hastánccsoport Minden szerdán
és pénteken 18.00 órától Vezeti: Sz´óke
Johanna
Zúgófa Néptáncegyüttes Minden pénteken 19.00 órától Vezeti: Simon Katalin

Június 6. péntek, 17.00 órától
A m´úvel´ódési központ színháztermében
Ovis évzáró

Istentiszteletek

Június 7. szombat 14.30 órától
A Gyermekligetben
Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület
szervezésében
Gyermek-sport-nap

Református egyház: A Templom utcai volt
CISZ házban lév´ó gzülekezeti teremben minden hónap 1. és 3. vasárnap,
8.00-9.30-ig
Hit gyülekezete Minden csütörtökön,
18.00 órától a m´úvel´ódési központ-

Június 11. szerda, 10.00 órától
a Templomkertben
az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából
Emlékünnepség és a felújított h´ósi
emlékm´ú felavatása
Program: Himnusz - Ünnepi beszédet
mond: Mez´ófi Zoltán polgármester és
Maruzs Roland alezredes, a MH Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti F´óosztály osztályvezet´óje Emlékm´úsor - Az emlékm´ú leleplezése - Az egyházak nevében az emlékm´ú
megáldása - Koszorúzás - Szózat
Június 21. szombat, 19.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
“CIP ´Ó” Emlékkoncert
fellép a Retro Rock Band
Jegyek el´óvételben: 500 Ft, aznap:
800 Ft
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Nyári nyitva tartás
Könyvtár:
Hétf´ó:
11.00-16.00
Kedd-péntek
9.00-17.00
Szombat:
Zárva
M´úvel´ódési Központ:
Hétf´ó-csütörtök:
8.00-20.00
Péntek:
8.00-21.00
Szombat:
17.00-21.00
Rendezvények esetén ett´ól eltér´ó id´ópontban.

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.

rtv.retsag.net
Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktuális információkkal. M´úsoraink:
Június 10 kedd 18,00 és 21,00 órakor
Kistérségi Krónika
Negyedszázad Fesztivál
Filmösszefoglaló a sorozatról
Június 11-15-ig szerda - péntek 18,00 és
21,00 szombat, vasárnap 10,00 órakor
Kistérségi Krónika - ismétlések
Június 20. péntek 16,00 órától
Él´ó közvetítés a képvisel´ó-testület
ülésér´ól
Június 24.kedd 18,00 órától és 21.00 órakor
RTV Híradó
— HIR - Hírek információk röviden (Benne
többek között: városfelújítási munkák,
Trianon emléknap, I. világháborós emlékm´ú avatás, programajánló - stb.)
— Megkérdeztük az illetékest - Studióbeszélgetés szakért´ókkel
— Óvodai, iskolai ballagások - Kerepl´ós
évzáró - Gyereknap - riportfilmek
— Vágatlanul - riportok a testületi ülés
szünetében
— Érdekes emberek – sikeres rétságiak
Június 25-29. szerda péntek 18.00 és 21.00 órakor, szombat vasárnap 10.00 órakor
RTV Híradó ismétlések
Programok részletesen a képújságban!

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

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 16.
Telefon: (35)351-155, 0630-960-7683
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Kerepl´ós Népdalénekl´ó verseny
Negyedik alkalommal szervezte meg a
Kerepl´ó Néptánc Egyesület a Kerepl´ós
Népdalénekl´ó versenyt. A Helyi versenynek indult rendezvény egyre b´óvül, idén
már Nagyorosziból is jöttek versenyz´ók
akik szintén Simon Katalin tanítványai.
Idén a gyerekeknek tájegységt´ól függetlenül lehetett választani dalokat, mindenki elénekelhette kedvenc népdalát. A
min´ósít´ó versenyen 30 rétsági és 8 nagyoroszi gyermek vett részt, ´ók mindannyian a “Kata néni” tanítványai akik nemcsak
a néptánc órákon ismerkednek a népdalok
szépségeivel hanem szabadidejükben a
népi énekórákon, és a néptánc táborban,

ahol mindig nagy hangsúlyt fektetnek a
népdaléneklésre.
Nagyon sok arany min´ósítés született,
ugyanakkor volt ezüst, bronz min´ósítés is.
A gyerekek nagyon sok népdalt ismernek
több néprajzi tájegységr´ól, és reméljük az
elkövetkezend´ókben ezt b´óvíteni, fejleszteni tudják.
Zs´úri volt: Kubinyi Júlia :Junior Prima
Díjas népdalénekes, a Népm´úvészet Ifjú
Mestere Siklai Istvánné magyartanár, a
dejtári Szivárvány Kórus Vezet´óje M´úvészeti vezet´ó: Simon Katalin: Bónis Bóna
Díjas, Pro Urbe díjas néptánc pedagógus,
népdalénekes

Hastáncverseny Kecskeméten
A Zubaidah Hastánccsoport ismét egy
megmérettetésen vett részt, ezúttal
Kecskeméten az V. Kecskeméti Hastáncversenyen, amelyet Kecskeméti
Anett Kahena szervezett.
Kicsi, de annál lelkesebb és motivált
csoportunk már a verseny el´ótt egy nappal
leutazott az Alföldre, hogy ráhangolódjon
a versenyre és kikapcsolódjon kicsit a
megmérettetés el´ótt. Május 17-én Kecskeméten a Kocsis Pál Mez´ógazdasági és
Környezetvédelmi Szakközépiskola és
Szakiskola díszterme adott otthont a rendezvénynek. Az el´ótérben egy kisebb keleti bazár várta a táncosokat és kísér´óiket,
ahol mindenki kedvére vásárolgathatott
ékszereket, anyagokat és különböz´ó hastáncos kellékeket. A verseny a gyerek és
junior kategóriákkal kezd´ódött, ahol kis
táncos lányokat és fiúkat nézhettünk meg.
´Óket követte a feln´ótt egyes és kettes korcsoport, ahol többek között a Zubaidah
Hastánccsoport is indult új dobos koreográfiájával, majd végül a szóló versenyz´ók
léptek színpadra.

L´órincz Lilla és a T´úzzománc Kör kiállítása
A m´úvel´ódési központban immár hagyomány, hogy a Rétsági T´úzzománc
Kör minden évben egy kiállítással mutatja be tagjait és tevékenységüket.
A május 24-i megnyitó kezd´ó pillanatait Molnár Levente, a rétsági Mikszáth
Kálmán Szakközépiskola Szakiskola végz´ós diákjának kiváló szaxofon játéka tette
emlékezetessé. E zenei intro után Kolozsvári Grandpierre Miklós fest´óm´úvész

mondta el megnyitó beszédét, melynek
során kitért a Kör tevékenységére, valamint a t´úzzománc-m´úvészet által létrehozott tárgyak megalkotásának technikájára.
Ezen érdekfeszít´ó ismertet´ó után, a m´úvész úr bemutatta L´órincz Lillát, valamint
az ifjú tehetség alkotásait, m´úvészetét. A
kiállításon az érdekl´ód´ók megtekinthették
a fiatal m´úvészn´ó egyéb alkotásait is, hiszen Lilla más m´úvészeti ágakban is otthonosan mozog, ennek köszönhet´óen
megcsodálhattuk kerámia plakettjeit, ceruzarajzait és szobrait. A megnyitó végeztével újfent élvezhettük Levente andalító
muzsikáját.
A tárlat megtekinthet´ó 2014. június
23-ig, nyitva tartási id´óben. Minden érdekl´ód´ót szeretettel várunk!

Az eredményhirdetésre sokat kellett
ugyan várni, de addig sem telt unalmasan az
id´ó. A csoport felfedezte Kecskemét belvárosát, majd visszatérve a versenyre a profi
kategóriák táncosainak táncát nézhette. Már
mindenki t´úkön ült, mire végre elérkezett az
eredményhirdetés, ahol a megszokott sorrend helyett min´ósítéseket kaptak a versenyz´ók. Az arany, ezüst és bronz min´ósítések
mellé pedig minden versenyz´ó egy oklevelet és különböz´ó workshop kedvezményeket, ajándékokat kapott. Elérkezett az eredményhirdetés a feln´ótt kettes kategóriához,
ahol a csoport tagjai bronz min´ósítést nyertek. A verseny végeztével még készült pár
kép a szép eredményt elért csapatról, majd
amilyen vidám hangulatban telt a verseny
olyan vidám volt a hazaút is.
Gratulálunk az elért eredményhez, további sok sikert kívánunk!
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Judo hírek
Cegléden rendezték meg a diák korcsoport Országos Diákolimpia dönt´óit.
A Rétsági Judo Club versenyz´ói 2 érmet és egy ötödik helyezést értek el a több
mint négyszáz versenyz´ót számláló eseményen. Diák “C” korcsoportban PÁRA
PANNA ezüst érmet, CZERMAN ZSANETT ötödik helyezést, diák “A” korcsoportban PÁRA BALÁZS bronzérmet
szerzett. FÉJA BÁLINT diák “B” korcsoportban helyezetlen.
Még egy nagyszer´ú hírr´ól számolhatok be. A Rétsági Judo Club 10 versenyz´óje
és edz´óje vehet részt ZÁNKÁN, az Erzsébet
programban meghirdetett CSELGÁNYCSTÁBORBAN, június 22-27. között. A tábort

pályázat útján nyerte a klub. A nyári edz´ótábor 200 f´ós esemény, melynek szakmai
vezet´óje Dr. Kovács Antal olimpiai és világbajnok, és Hadfi Dániel Európa bajnok
és világbajnoki érmes szakemberek.
Csuka Zoltán

Felhívás
2014. május 7-én Mindszenty-Pallavicini Emlékbizottság alakult a két mártír
emlékének ápolására.
Az emlékezet méltó megtartása érdekében a bizottság elhatározta, hogy
szobrot állít a h´ósöknek.
Az alábbi kérdésekben várjuk javaslataikat:
1. A méltó helyszín kiválasztása
2. Milyen legyen a megjelenítés formája
Javaslataikat - a Bizottság megbízásából - június végéig várjuk a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtárba személyesen vagy levélben, illetve a
konyvtar@retsag.hu e-mail címre.

Új könyvek a városi könyvtárban
Sokan, akik párkapcsolati problémákkal küszködnek, úgy érzik,
mintha valami negatív önbeteljesít´ó
program írná magánéletük keser´ú
krónikáját: életük
újra és újra ugyanazokat rossz mechanizmusokat ismétli, elzárva ´óket a boldog, beteljesült szerelem lehet´óségét´ól. A
szerz´ó azonban azzal biztatja ´óket, hogy
lehet (és kell is) ezen a tendencián változtatni, méghozzá bels´ó vágyaink, szándékaink átkalibrálásával, amelyek els´ó körben kisugárzásunkat, majd azután a küls´ó
eseményeket is meg fogják változtatni. A
változáshoz hét felismerésen kell túlesnünk; ezek között olyanok szerepelnek,
mint a szív er´óinek felszabadítása, az
egyensúly beállítása életünkben, a lehet´óségek és a szív vallomása erejének megragadása stb. Az alapvet´óen a vonzás törvényének mechanizmusára épít´ó párkapcsolati tanácsadó kötet az ezoterikus érdekl´ódés´ú olvasók figyelmére számíthat.
Nem véletlenül díszeleg Dan Brown neve
a vaskos könyv borítóján, mert a népszer´ú
amerikai bestsellerszerz´ó, Steve Berry a
Da Vinci-kód nyomdokain haladva a ma
divatos történelmi krimik világába hívja

olvasóját. F´óh´óse,
Tom Sagan, Pulitzerdíjas oknyomozó újságíró
döbbenetes
dolgokról írt riportokat a világ legforróbb
pontjairól,
azonban, amikor az
egyik
közel-keleti
sztoriját
hamisítványként leleplezik,
vége szakad sikeres
szakmai karrierjének. Tehetetlenül verg´ódik a hazugságok
hálójában, igazát, hogy a bukását egy ismeretlen ellenség szándékos félrevezet´ó
akciója okozta, nem tudja bizonyítani.
Kétségbe ejt´ó helyzetében a sors közbeszól egy rejtélyes idegen képében, aki cselekvésre készteti. Tom ezzel magára vonja
a Magellán Ügyosztály, az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma egyik
legtitkosabb osztályának figyelmét. Ez a
szervezet Amerika legkényesebb ügyeit
intézi. Sagan egyszeriben egy nemzetközi
bonyodalom kell´ós közepében találja magát, amelynek következményei nemcsak
Washingtont ráznák meg, hanem Jeruzsálemet is. Belekényszerül egy macska-egér
játékba, amelyben nem lehet tudni, ki a
barát és ki az ellenség. Bécsbe, majd Prágába vezetnek a szálak, végül Jamaica hegyei közé vet´ódik h´ósünk, ahol életben
maradása a több mint ötszáz éves “Ko-

lumbusz rejtélyt´ól” függ. Egy mellbevágó
kérdés mozgatja az eseményeket: mi van
akkor, ha minden, amit Amerika fölfedezésér´ól eddig tudtunk, egyszer´úen hazugság, s, ez a hazugság csupán elfedi a nagy
felfedez´ó 1492-es útjának valódi okát?
A Holnap Kiadó
ünnepi könyvhetes meglepetése
az óvodások számára összeállított
versantológia. A
szerkeszt´ó, Havas
Katalin
Arany Jánostól
kölcsönözte a kötet címét, s a nagy költ´ó nemcsak gyermekek körében hallhatatlan versével nyílik meg irodalmunk hatalmas tárháza. A
válogatás összefogja a korábbi nemzedékek lírikusainak családról írott verseit
kortársaink szelíd humorral megrajzolt,
mai családokról szóló költeményeivel.
Egyebek mellett Nemes Nagy Ágnes,
Acsai Roland, Mándy Stefánia, Szabó L´órinc, Finy Petra, Tóth Árpád, Weöres Sándor, Mátay Kata, Gyurkovics Tibor, Orbán Ottó és Lackfi János fogalmazzák újra
a “családi kör” melegét, az összetartozás
semmivel össze nem hasonlítható érzését
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az érzelemgazdag illusztrációkat Pásztohy
Panka készítette.

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.
A lapterv és tipográfia Girasek Károly munkája. Felel´ós vezet´ó: Pál György. ISSN 1216–2914.
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