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Negyedszázad Fesztivál - ´Ósz
25 évvel ezel´ótt adta át Gál Zoltán, akkori
belügyminiszter, Rétság várossá nyilvánításának oklevelét a város vezetésének. Ennek az
évfordulónak a kapcsán tavasszal egy méltó
kulturális rendezvénysorozaton vehettek részt
az érdekl´ód´ók. A város Képvisel´ó-testülete úgy döntött,
hogy a tavaszi nagy sikerre való tekintettel, meg kell valósítani egy hasonló stílusú, minden rétegnek szóló kulturális
programsorozatot ´ósszel is. Az
els´ó el´óadásra szeptember elején került sor,
amikor a Pet´ófi Musical Stúdió lelkes csapata
és a sztárvendégek egy fergeteges musical
slágerparádéval örvendeztették meg a közönséget. Régen nem lehetett látni ennyi kultúrát
szeret´ó embert a színházteremben. A következ´ó hétvégeken Rétság vendége volt Mikó István, aki a Folytassa Svejk cím´ú színdarabban

ért el nagy sikert, majd újabb m´úfajváltás történt, mivel az ABBA Sisters tagjai örvendeztették meg a közönséget a nagysiker´ú svéd
ABBA együttes legismertebb dalaival. A gyerekek és szüleik, nagyszüleik, szívesen hallgatták végig a 100 Folk Celsius együttes népszer´ú el´óadását, s´ót a közönséggel együtt
énekelték a legnépszer´úbb dalokat. Az ´ószi Negyedszázad
Fesztivál utolsó el´óadására az
Id´ósek Napján megrendezésre
kerül´ó Operett és Nóta Est tette fel a koronát,
amikor a legismertebb operettekb´ól és nótákból csemegézhetett a közönség.
Ezek az el´óadások a Városi M´úvel´ódési
Központ és Könyvtár színháztermében kerültek megrendezésre, és a helyi Képvisel´ó-testület volt az, aki anyagilag támogatta ezt a
programsorozatot. Köszönet érte!
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Városházi tudósítások
A képvisel´ó-testületi ülésre 2014. szeptember 19-én délután 14.00 órakor került sor.
Els´ó napirendi pontként a 2014. évi
költségvetés módosítását tárgyalta meg
a képvisel´ó-testület, melynek a testület
kötelezettségvállalása miatt került sor. Tárgyaltak a szeptember
27-én megrendezésre kerül´ó 100
Folk Celsius együttes fellépési
díjának kifizetésér´ól, a diákmunka orvosi vizsgálataira való
pótel´óirányzatról, 2 db kistraktor beszerzési összegének megemelésér´ól, a kialakított virágágyások
beültetésér´ól, valamint egyes diákmunka tételeinek technikai átvezetésér´ól,
kimutatásáról. A hozzászólásokból kiderült, hogy jó min´óség´ú és kell´ó felszereltség´ú traktorokról van szó. Sokan
hiányolták a volt Szolgáltató Ház el´ótt
kivágott szomorú f´úzfát, így döntés
született, hogy azt pótolni kell.
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítésér´ól adott számot Mez´ófi Zoltán polgármester, mely
írásos beszámoló után a képvisel´ó-testület megállapította, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények m´úködtetése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlya az els´ó
félévben biztosított volt. A kiemelt feladatok esetében a kiadások és bevételek pontosításával a módosításokra
mindig javaslatot kell tenni. Fontos,
hogy ebben az id´ószakban nem került
sor sem folyószámla, sem munkabérhitelek felvételére, s´ót sor került
olyan eszközök pótlására is, melyek régóta hiányoztak az intézményekben,
valamint a kommunális feladatok ellátását a Városüzemeltetési Csoport közmunkások bevonásával a karbantartási
feladatokat és a parkok gondozását
megfelel´ó szinten biztosította. A beszámolót a képvisel´ó-testület elfogadta.
A BURSA HUNGARICA ösztöndíjrendszerhez történ´ó csatlakozást a képvisel´ó-testület megszavazta. Évek óta
részt vesz az önkormányzat ebben a
programban, melyben a részvételi feltételek kivonatát a Városházi Tudósítások után, valamint részletesen Rétság
város hivatalos honlapján, a www.retsag.hu weboldalon találhatja meg az érdekl´ód´ó hallgató.
A Házi Segítségnyújtás területen dolgozó munkatárs nyugdíjba vonul, így
párhuzamos foglalkoztatás, és ennek az
álláshely bérének feloldására van szük-
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ség ahhoz, hogy folyamatos legyen a
feladat ellátása. Erre a jelenleg helyettesként dolgozó munkatárs felelne
meg, akit a két f´óállású munkatárs alkalmasnak tart, és az ellátottak is elfogadják ´ót, s´ót maximálisan elégedettek
voltak vele. Ezt az álláspontot
a képvisel´ó-testület elfogadta,
támogatta.
A képvisel´ó-testület folyamatosan tájékoztatást kér az önkormányzat által követelt
pénzügyi állományról, mely
magában foglalja a város lakosai által befizetett építményadóról,
kommunális-, ipar´úzési, gépjárm´úadókról, valamint a talajterhelési díjról.
A követelésállomány jelent´ósen csökkent május 31-hez képest, de így is
31.972 eFt a kintlév´óség szeptember
4-én. A követelésállomány csökkentése
érdekében a képvisel´ó-testület valamennyi érintett´ól a jogszabályokban
rögzített lehet´óségek figyelembe vétele
mellett továbbra is aktív közrem´úködést vár mindenkit´ól.
A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztásáról
szóló törvény értelmében a képvisel´ótestület tudomásul veszi, hogy Szlezákné Kis Éva, mivel képvisel´ó jelöltként
indult a helyi választásokon, így helyette Kaba Istvánné kerüljön a 2. sz.
szavazókör Szavazatszámláló Bizottságába.
Szerz´ódések jóváhagyására volt szükség a Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtárban megrendezésre kerül´ó, a
képvisel´ó-testület által jóváhagyott
kulturális programokra, valamint az Infotelecom Bt. és a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltségével kötend´ó közfoglalkoztatás támogatása
ügyében.
A múlt havi testületi ülésen módosításra került a Ságron Kft-vel a kiviteli
szerz´ódés a volt laktanya területén lév´ó
sportöltöz´ó felújítására. A volt honvédségi területen lév´ó sportöltöz´ó építési
engedélyköteles munkarészei kivitelezéséhez m´úszaki ellen´órzésre érkezett
árajánlatot, a KOVATERV Kft. árajánlatát fogadta el a képvisel´ó-testület.
Az Országos Egyesület a Mosolyért
Közhasznú Egyesület arra kérte a rétsági önkormányzatot, hogy a balassagyarmati kórház gyermekosztályát támogassa egy légzésfunkciós gép beszerelésével. Ezt a kérést a helyi kép-

visel´ó-testület 20 eFt-tal támogatta,
azzal a feltétellel, hogy ez az eszköz a
balassagyarmati kórház gyermekosztályán kerül elhelyezésre.
A lejárt határidej´ú határozatok végrehajtásáról Mez´ófi Zoltán adott számot,
kinek beszámolóját a képvisel´ó-testület elfogadta.
2014. október 04-én 13,20 órai kezdettel
soron kívüli képvisel´ó-testületi ülés
megtartására került sor, melyen a téma
a szociális tüzel´óanyag igénylésének lehet´óségét tárgyalták meg a képvisel´ók.
A testületi-ülést megel´óz´óen ezt a témát megvitatta a PV Bizottság is, melyen elhangzott, hogy Rétság nem tartozik a kiemelten hátrányos helyzet´ú
települések közé, de szociálisan rászorulók itt is élnek. A 46/2014. BM rendelet alapján lehet´óség van szociális
tüzel´óanyag támogatás igénylésére. A
képvisel´ó-testület úgy döntött, hogy a
szociális ellátások körének b´óvítése
érdekében a szociális tüzel´óanyag
igénylést be kívánja nyújtani. Az
igénylésben 212 m3 keménylombos
t´úzifa támogatását kérik feltüntetni, az
önkormányzat pedig átvállalja a vásárláshoz kapcsolódó kiegészít´ó támogatási feltételeket, melyek magukban
foglalják az önrész összegének kifizetését, a kezelési, raktározási, ´órzési,
szétosztási, kiszállítási költségeket.

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.

Felhívás
A beköszöntött ´ószi 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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Tisztségvisel´ók fogadó órái
2014. október
Polgármester: Minden hónap második
munkanap hétf´ójén 13.00-17.00 óráig.
Októberben kés´óbb kerül kijelölésre.
Alpolgármester: minden hónap utolsó
szerdáján 16.30 órától 17.30 óráig.
Októberben 22-én
Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´ó: Minden
hétf´ón 14-17 óráig. Októberben 1., 8.,
15., 22., 29.

Képvisel´ó-testületi ülés
Az új képvisel´ó-testület alakuló ülésének id´ópontja a szabályok szerint kés´óbb kerül kijelölésre. Pontos id´ópontról
a www.retsag.hu weblapon lesz hirdetmény
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete munkatervben tervezett következ´ó ülésére október 31-én pénteken
16.00 órakor kerül sor. (Amennyiben az
alakuló ülés ez el´ótt megtartásra kerül.)
(PVB ülés id´ópontja: október 28. kedd
16.00 óra)
Munkatervben tervezett napirendek:
1) 2014. évi költségvetés háromnegyedéves teljesítése. 2) 2015. évi költségvetési
koncepció elfogadása. 3) 2015. évi Bels´ó
Ellen´órzési Program és Terv elfogadása.
4) Beszámoló a Városüzemeltetési csoport 2013-2014. évi munkájáról. 5) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013-2014.
évi m´úködésér´ól. 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. 8) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról. A pontos id´ópont és részletes napirend a www.retsag.hu oldalon.

Zöldhulladék
Gy´újtési rend Rétságon
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. Korábbi felhívásunk aktuális id´ópontjai tehát:
— 2014. október 2. csütörtök
— 2014. október 16. csütörtök
— 2014. október 30. csütörtök
További információt a www.zoldhid.hu
weboldalon találnak.
Köszönjük együttm´úködésüket!
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Bursa Hungarica Pályázati kiírás
Rétság Város Önkormányzata az Emberi
Er´óforrások Minisztériumával együttm´úködve ezennel kiírja 2015. évre a Bursa
Hungarica Fels´óoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot fels´óoktatási hallgatók és fels´óoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A pályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzet´ú, szociálisan rászoruló fiatalok
fels´ófokú tanulmányainak támogatása.
A pályázat beadásához regisztráció
szükséges,
melynek
elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/paly
belep.aspx.
A regisztrációt követ´óen lehetséges a
pályázati adatok feltöltése. A pályázati ´úrlapot kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó melléklettel együtt érvényes. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az
EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történ´ó benyújtásának határideje: 2014. november 7.
Bursa Hungarica “A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 tanulmányi
félévre pályázható):
— lakóhely a pályázatot meghirdet´ó települési önkormányzat területén (lakcím
igazolás)
— hátrányos szociális helyzet (ld. Pályázati kiírás)

— fels´óoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pályázati kiírásban
részletezett feltételeknek megfelel´óen)
Bursa Hungarica “B” típusú ösztöndíj
pályázati feltételei (6 tanulmányi félévre pályázható):
— lakóhely a pályázatot meghirdet´ó települési önkormányzat területén (lakcím
igazolás)
— hátrányos szociális helyzet (ld. Pályázati kiírás)
— korábban még nem nyert felvételt fels´óoktatási intézménybe és 2015/2016.
tanévt´ól kezd´ód´óen teljes idej´ú (nappali tagozatos) képzésben kíván részt
venni.
A pályázatot papír alapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelez´ó mellékletei:
a) A fels´óoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony igazolás a 2014/2015. tanév els´ó félévér´ól.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy
háztartásban él´ók egy f´óre jutó havi
nettó jövedelmér´ól.
c) A szociális rászorultság igazolására beadott okiratok.
A pályázati ´úrlap csak a fent meghatározott kötelez´ó melléklettel együtt érvényes,
valamely melléklet hiányában a pályázat
formai hibásnak min´ósül.
A további feltételekr´ól tájékozódhat a
város hivatalos honlapján, a www.retsag.hu-n.

Felhívás

Hirdessen a Hangadóban!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
a lakossági bejelentések alapján Rétság
Város Önkormányzata megkérte az engedélyt a Rétsági Rend´órkapitányságtól a
kártékony vadak (rókák) elejtésére.
A Rend´órkapitányságtól kapott határozat alapján a kártékony vadak elejtésének idejét 2014. 10. 01. és 2014. 10.
31. között engedélyezte.
A kártékony vadak elejtésének irányításával és végrehajtásával a Lókos Völgye
Vadásztársaság vadászmesterét és kett´ó f´ó
hivatásos vadászt bízta meg.
Az önkormányzat kéri a Tisztelt Lakosokat, hogy a nevezett id´ószakban 2014.
10. 01. és 2014. 10. 31. között, ha lakott
területen rókát lát, azonnal jelezzék az
alábbi telefonszßmokra:
+36/20-949-28-03 Jávorka János
+36/35-550-100 (106 mellék) - Rétság
Város Polgármesteri Hivatala
Segítségüket el´óre is köszönjük!

Lakossági apróhirdetések közzététele 100
bet´úig 300 Ft. Ugyanebben a díjban szerepel, hogy a Hangadó digitális változata
megjelenik a városi honlapokon is.

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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Felújítások városunkban
A helyi képvisel´ó-testület pontos terv
szerint, a város saját költségvetéséb´ól
sok mindent felújíttatott az elmúlt hónapban is.
A Napközi Konyha tanévkezdésre átadásra került, valóban jó, szép, kulturált
körülmények között étkezhetnek a rétsági
gyerekek.
A középiskola bejárata is id´óben elkészült, az új járda, a kerítés az el´ótte lév´ó
parkosítás és pihenési lehet´óség mind a
diákok, mind a pedagógusok, mind az arra
járók komfort érzetét növeli, s´ót sok nyugdíjas és kisgyermekes anyuka hazafelé
menet ott megpihen és beszélget.
A Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtár épületének küls´ó szigetelési és
vakolási munkálatai még javában folynak,
a homlokzatfestésre ezek után kerül sor.
Az utcák kátyúzása, járdák, árkok javítása folyamatban van, de sok helyen
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már ezekkel a munkálatokkal is végeztek
a szakemberek.
A parkok karbantartása, a f´ú nyírása
mindenütt megoldott, f´óleg most már, mivel új két kistraktort vásárolt a város, melyek sok funkciót el tudnak látni. Télen
természetesen a hóeltakarításra is alkalmasak lesznek, a lehullott hó felmarására,
sószórásra (természetesen környezetbarát
anyaggal) is. A traktorokhoz tartozik egy
pótkocsi, mely szállítás szempontjából nagyon jó dolog. Az ´ószi id´ószakban viszont
a lehullott lomb eltakarítására, összeszedésére is alkalmas, így a mostani munkálatok a parkokban tovább folytatódhatnak,
csak sokkal korszer´úbb eszközökkel.
Pár évvel ezel´ótt tönkrement, ki kellett vágni a volt Szolgáltató Ház el´ótt a sok éves szomorúf´úzfát. Ebben a hónapban ez pótlásra került, tehát újra éledhet a “rétsági f´úz legendája”,
ahol azel´ótt randevúk, szerelmek, szöv´ódtek.
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Kistérségi nyugdíjas találkozó
Nagyon örvendetes tény, hogy Rétságon
a nyugdíjasoknál úgymond mindig történik valami. Ezt a település lakossága
már tudja, s´ót mindenki örül annak a
ténynek, hogy minden id´ósebb embernek van lehet´ósége kikapcsolódni, a közösség részévé válni.
Ez a rendezvény viszont a helyi kereteken is túlmutat, mivel már több éve itt
Rétságon kerül megrendezésre a kistérség

nyugdíjasainak találkozója. Ilyenkor mindig más-más település vállalja magára a
házigazda szerepét, amit ebben az évben
Horpács és Nógrád község nyugdíjas
klubjai közösen képviseltek. Nagyon sok
fellép´ó bemutatta tehetségét, rátermettségét mindenféle m´úfajban. A rétsági nyugdíjas csoportnak nagy sikere volt, s´ót, viszsza is tapsolták ´óket, mivel fergeteges táncos kabaréjelenetük osztatlan sikert ara-

tott. Természetesen a találkozó alkalmából volt egy kis eszem-iszom is, melynél
kötetlen beszélgetésekre került sor. Sokan
azért örültek, hogy rég nem látott ismer´ósökkel találkozhattak, és megbeszélhették
a régi szép élményeket, eseményeket.
Gratulálunk minden résztvev´ónek, különösen a m´úsorban szerepl´óknek, szervez´óknek, hogy immár negyedik éve veszik
a fáradságot és energiát, hogy bemutassák
azt a lankadatlan, töretlen hitet abban,
hogy id´ósebb korban is jól érezheti magát
mindenki, aki erre igényt tart.
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Rétsági kalauz
Programajánló
Október 1. szerda, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében a Rétsági Polgár´ór Egyesület
Közbiztonsági fóruma
a Szomszédok Egymásért Mozgalom
tevékenységér´ól
Október 2. csütörtök, 18.30 órától
a m´úvel´ódési központ kistermében
a Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület
összejövetele
Téma: Szüreti felvonulás és mulatság
Október 4. szombat, 15.00 órától
a m´úvel´ódési központ aulájában
a Vöröskereszt Rétsági Csoportjának
szervezésében
Id´ósek és Véradók napja
Október 4. szombat, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Negyedszázad Fesztivál ´ószi programsorozatának záró rendezvénye:
Operett és Nóta Gála
Október 6. hétf´ó, 10.00 órától
a Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtár el´ótt az Általános Iskola ünnepi megemlékezése az
Aradi Vértanúk Napjáról
Október 6. hétf´ó, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ kiállító termében
a Jobbik Magyarországért Mozgalom
Választási fóruma
Október 7. kedd, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Erd´ósi Eszter polgármesterjelölt
Választási fóruma
Október 8. szerda, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Civil Szervezetek fóruma
Október 9. csütörtök, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Heged´ús Ferenc polgármesterjelölt
Választási fóruma
Október 10. péntek, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Mez´ófi Zoltán polgármesterjelölt
Választási fóruma
Október 11. szombat, 10.00 órától
a Nagyparkolóban és a városban
Hubertusz Lovasnap
Október 11. szombat, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Jávorka János polgármesterjelölt
Választási fóruma
Október 12. vasárnap, 6.00 órától 19.00
óráig a m´úvel´ódési központban és az
általános iskolában
Helyi önkormányzati választások
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Október 15. szerda 10.00 órától
az Országos Könyvtári Napok keretében
Okos könyvtár: Gutenbergt´ól az ekönyvig
El´óadó: Girasek Károly
Október 16. csütörtök 10.00 órától
az Országos Könyvtári Napok keretében
Megosztott örömök: Döcögjünk, höcögjünk együtt
El´óadó: Müllerné Varga Fruzsina
Október 17. péntek 18.00 órától
az Országos Könyvtári Napok keretében
Együtt az egészségünkért: Védd magad!
El´óadó: Dr. Katona Ern´ó
Október 18. szombat
a Nagyparkolóban, a városban és a
m´úvel´ódési központban
Szüreti felvonulás és mulatság
14.00 órától: Gyülekez´ó a Nagyparkolóban
15.00 órától: Felvonulás a szokásos útvonalon A népviseletbe öltözött felvonulók szívesen veszik, ha a tisztelt lakók, nézel´ód´ók egy kis frissít´óvel (vízzel, üdít´óvel, esetleg pogácsával) megkínálják az addigra már szomjas, fáradó csapatot.
17.00 órától a m´úvel´ódési központ színháztermében: - Kenyérszentelés és terményáldás - Gála m´úsor az Óvodások
és a Kerepl´ósök közrem´úködésével
Támogatói jegy (mely magában foglalja egy tál étel árát): 700 Ft
Belép´ójegy: 500 Ft

El´ózetes
November 8. szombat délel´ótt
a m´úvel´ódési központ aulájában
Baba börze
November 8. szombat, 19.30 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
El Coyote lemezbemutató koncert
Meglepetés vendéggel...
Belépés ingyenes
November 11. kedd, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében a
Szlovák Népi Együttes m´úsora
Belépés ingyenes
November 15. szombat
a m´úvel´ódési központban
a Kerepl´ó Néptánc Egyesület
András napi mulatsága
14.00 órától színpadi m´úsorok
19.00 órától táncház
November 21. péntek, 8.00-18.00 óráig
a m´úvel´ódési központ aulájában és
színháztermében
BVKF konferencia
November 22. szombat 15.00 órától
a m´úvel´ódési központ aulájában
a Hunyadi János Nyugállományúak
Klubja zártkör´ú összejövetele
November 28. péntek
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Mikszáth Kálmán Középiskola Rétsági Tagozatának
Szalagavató ünnepsége
November 29. szombat, 9.30-17.00 óráig
a m´úvel´ódési központ kiállítótermében
Ultrakönny´ú repül´ósök konferenciája

Október 23. csütörtök, 18.00 órakor
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Városi megemlékezés az 1956-os
forradalomról
Október 25. szombat
a m´úvel´ódési központ aulájában
a Városi Nyugdíjas Klub
zártkör´ú összejövetele
Október 26. vasárnap, 14.00 órától
a volt laktanya el´ótti Mindszenty emlékparkban
Megemlékezés, a Mindszenty és a
Pallavicini emlékm´ú megkoszorúzása
Október 30. csütörtök 14.00-16.00 óráig
a m´úvel´ódési központ aulájában
a rétsági Baptista.Pont iroda rendezvénye kismamáknak
Október 31. péntek, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központ aulájában
Halloween-i tökfaragás
a Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület
szervezésében

rtv.retsag.net
Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktuális információkkal. M´úsoraink:
Október 14. kedd 18,00 és 21,00 órakor
Kistérségi Krónika
Október 28. kedd 18. és 21.00 órakor
RTV Híradó - HIR - Hírek információk
röviden , Kistérségi Nyugdíjas találkozó,
Negyedszázad Felsztivál - összefoglaló,
Városfelújítás, Vágatlanul - önkormányzati riport Érdekes emberek – sikeres rétságiak.
Ismétlések a szokásos rendben
Kés´óbb megjelölt id´ópontban
Él´ó közvetítés az önkrományzat alakuló ülésér´ól
További részletek a Képújságban

HANGADÓ

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´úvel´ódési központban
Hétf´ó:
Zubaidah Hastánccsoport Minden hétf´ón
és szerdán 18.00 órától Vezeti: Sz´óke
Johanna
Kedd:
High Voltage Crew (Popping/Dubstep)
Minden szerdán 17.30 órától Vezeti:
Szeri György
Szerda:
Video klub Minden hónap 2. szerda, 17.00
órától Vezteti: Majnik Tamás
High Voltage Crew (Popping/Dubstep)
Minden szerdán 17.30 órától Vezeti:
Szeri György
Zubaidah Hastánccsoport Minden hétf´ón
és szerdán 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:
Zúgófa Néptáncegyüttes Minden pénteken 19.00 órától Vezeti: Simon Katalin
Hit gyülekezete Minden pénteken, 18.00
órától

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.

Szolgáltatási ajánlat
A m´úvel´ódési központ felújítása után
megszépült 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.
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Könyvajánló
Bíró Szabolcs, a Sub Rosa cím´ú nagy
siker´ú regény fiatal írójának fordulatos új
könyve - egy történelmi sorozat els´ó kötete - a magyar história mozgalmas, vérzivataros korszakába vezeti az olvasót. Ott
lehet az árpád-ház kihalásánál, a lovagkirályok aranykorának hajnalán, a rozgonyi
csatában és a középkor egyik leghírhedtebb eseményénél, a Templomos Lovagrend máglyára vetésekor.
Non nobis, Domine
Miután 1291-ben,
Akkon ostromával a
keresztesek végleg
kiszorítják a Szentföldr´ól, Bátor Vilmos
templomos lovag huszonhárom év távollét
után hazatér Magyarországra - otthon
azonban csak a nyomor, a halál és a
gyász várja. Párbajban végez húga gyilkosával, majd magához veszi elárvult unokaöccsét. A megkeseredett, kiábrándult
férfi védencében, Attilában látja a megszégyenült és erkölcsileg is egyre gyengébb Templomos Lovagrend új reményét:
tökéletes és gáncstalan harcost akar nevelni bel´óle. Ám az apródból fegyvernökké,
kisgyermekb´ól kamasszá csepered´ó fiút
hiába igyekszik nagybátyja a helyes útra
terelni, Attila túlságosan is vágyik a szabad, zabolátlan életre. Amikor Vilmos
kardját, az ´ósi családi örökséget elcsenve
titkos párbajt vív, nagybátyja büntetésb´ól
több hónapos útra küldi a bukott vándor
énekes, Umberto oldalán. Ez az út örökre
megváltoztatja Attila életét: rablógyilkosokkal harcol, csaknem halálos sebet kap,
majd megismeri azt az érzést is, amelyre
egy templomosnak még csak gondolnia
sem szabad - a szerelmet.
Vida Ágnes: Anyapszichológia
Ki vagyok én? Jó
anya vagyok? Jól csinálom? - merül fel az
anyákban. Néha ki is
mondja a kérdést,
máskor csak a szemében kanyarog a kérd´ójel. Miért kérdezzük ezt? Miért fontos,
hogy elég jók vagyunk-e? Miért leszünk bizonytalanok, ha más másként csinálja, másként tudja, másként érzi? Ha neki könnyebben megy? Miért neurotikusak,
túlaggódók a mai anyák? Miért érzik úgy,
hogy folyamatosan bizonyítaniuk kell a
különféle szerepeikben: anyaként, társként, szeret´óként, munkaer´óként? Miért
nem tudnak felh´ótlenek lenni? Miért csu-

pa kérd´ójel számukra az anyaság? Miért nem
tudjuk az élet természetes részeként kezelni?
Miért nem érezzük az anyai ösztönt?
Ezeket a kérdéseket teszi fel és válaszolja meg ez a könyv. Igyekszik megfogalmazni a kimondhatatlant: az anyák szerteáradó
érzelmeit. A b´úntudatot, az aggódást, a
túlaggódást, a félelmet, a feloldódást, a
szeretetet. Azt, ahogyan a kislányból n´ó, a
n´ób´ól anya válik. Végigkísér az anya bels´ó utazásán a fogantatástól kezdve a várandósságon át a szülésen keresztül egészen a gyermek feln´ótté válásáig.
Miért fontos foglalkoznunk az anyaság lélektanával? Mert a gyermeknevelési
praktikák és jótanácsok mit sem érnek, ha
az anya nem ismeri saját magát. Ha lelkiismeretfurdalása van, ha szorong, ha depressziós, ha a fáradtságtól annyira kétségbeesett, hogy már bármire képes lenne,
csak végre csend legyen. Ha nem képes
befelé figyelni és felismerni, mire is van
valójában szüksége a gyermekének, mert
annyira leköti, hogy mások elvárásainak
megfeleljen.
A mai világ nagy súlyt helyez az egyéni
sikerekre, arra, hogy mit tudsz elérni egyedül. Arra, hogy gondolj saját magadra.
Az anyaság megtanít másokért élni.
Azonban mind a kett´óre szükség van: néha magamra gondolni, néha másokra. Néha tenni valamit magamért, néha másokért. Néha pedig azért tenni valamit magamért, hogy aztán másokért tehessek. És
a kett´ót egyensúlyban tartani: ez a következ´ó kihívás.
Ez a könyv abban segít, hogy jobban
megismerd magad, mint anyát. Az anyai oldaladat annak minden nehézségével, kihívásával és szépségével együtt. Hogy végül
megtaláld a saját utadat, azt, ahogyan a
gyermekeid legjobb édesanyja tudsz lenni!
Vida Ágnes, babapszichológus.
Robert Winston: Miért vagyok olyan,
amilyen?
Miért utálom a tejet? Miért kemények
a csontjaim? Miért fáj
a kezem, ha megvágom? Miért beszélek
úgy, mint az apukám?
Ez a könyv arról
szól, ami egyedivé
tesz téged, a füled
formájától a hangodon át egészen azokig
a dolgokig, amik megijesztenek vagy
megnevettetnek. A génjeid, a személyiséged, a képességeid mind részei a történetnek, és ha kitöltöd a könyvben található teszteket, többet is megtudhatsz arról,
miért vagy olyan, amilyen.
A sorozat további részei is megtalálhatóak a könyvtárban.
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Zenebölcsi 0-3 éveseknek
Mondókás-zenés foglalkozás 0-3 éveseknek, félóra höcögés, döcögés, kacagás. Ölbeli játékok, népi mondókák és
népdalok közt kalandozunk, hangszerjátékkal színesítve
Rétságon ezzel kapcsolatos el´óadás a
könyvtár olvasótermében az Országos
Könyvtári Napok keretében 2014. október16-án délel´ótt 10.00 órakor lesz. Mindenkit szeretettel várunk! Az el´óadáson és
a bemutatón való részvétel ingyenes!
A Zenebölcsi mondókás foglalkozásokon az anyukák megismerhetnek számos
népi eredet´ú, ma is közkedvelt ölbeli játékot. A foglalkozást él´ó hangszerjátékkal
és énekszóval színesítjük. Az ölbeli játékokat úgy játsszuk, ahogy azt régen nagymamáink, kell´ó id´ót, ismétlést szánunk a
játékokra, igazodva az életkori sajátossá-

gokhoz és ezzel egyben igazi játékélmény
is jobban megszületik. Ezek az els´ó játékformák, melyeket a még beszélni sem tudó gyerekekkel is játszhatunk pár hónapos
kortól, akár nagyóvodás korig is. A m´úvészeti-, zenei- és érzelmi nevelés alapkövei. Kétszemélyes játékok, melyeket a pedagógia nem véletlenül bizalmi, illetve kapcsolatteremt´ó játékoknak hív. Hozzájárulnak gyermekünk érzelmi biztonságának kialakulásához, a biztos anya gyermek kapcsolathoz. Ez az alapja a testi-lelki fejl´ódésnek. Nemcsak zenei anyanyelvét tudja elsajátítani népi rigmusok, és ölbeli játékok
nyomán, hanem észrevétlen fejleszti anyanyelvi képességeit, szókincsét, beszédértését, beszédészlelését, hallását, kifejez´ókészségét, memóriáját, b´óvíti ismereteit a világról, és kihat a mozgásfejl´ódésre is.

Évnyitó a középiskolában
A helyi Általános Iskolában és a középiskolában is elindult a tanítás.
2014. szeptember 1-jén a Mikszáth
Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és
Szakiskola Rétsági Tagintézményben is
megkezd´ódött az új tanév.
A diákok már nyolc órától gyülekeztek
a tantermeikben, ahol az évnyitó megkezdéséig még b´óven volt idejük elmesélni
egymásnak a nyári szünid´óben szerzett élményeiket. Eközben a tanári szobában a
pedagógusok is várták, hogy a 2014/2015ös tanév hivatalosan is megkezd´ódjön.
A tanévnyitó ünnepségen el´óször Mocsári Nóra, a tagozat vezet´óje köszöntötte
a megjelenteket, majd a tizenegyedik osztályos tanulók m´úsora következett. Lavaj

Árpád igazgató beszéde után a diákok osztályf´ónökeikkel visszavonultak tantermeikbe, ahol osztályf´ónöki órák keretein belül
megbeszélték az éves munkatervet. Ebben a
tanévben f´óleg a tizenkettedik évfolyam b´óvelkedik programokban, hiszen november
végén tartják szalagavatójukat, ezt követik
a februári jelentkezések a különböz´ó fels´ófokú intézményekbe, majd a ballagás, és
május 3-tól pedig az érettségi vizsgák.
Az iskolában esti tagozat is m´úködik,
ahol a tanulók gimnáziumi képzés során
szerezhetnek érettségi bizonyítványt. Az
induló új osztály tanulóit a délután folyamán Mocsári Nóra köszöntötte.
Minden diáknak és pedagógusnak sikeres tanévet kívánunk!

Hirdetés
Figyelem! Rétságon, 2,5 szobás, felújított
(víz, villany, központi f´útés, h´ószigetelés)
lakás, pincével eladó. Irányár: 7 millió
800 ezer forint Érdekl´ódni a 06-30-20018-15-ös telefonszámon lehet, egész nap.
Rétság központjában 124 m2 lakás ELADÓ! Irányár: 13 mFt. Érdekl´ódni lehet:
06 20 771 7280.

Felhívás
A Göd-Léva 400kV-os távvezetéken
2014. október-november hóban karbantartási munkálatokat végeznek. A terepen
való mozgás során akinek esetlegesen taposási kárt okoznak az érintett ingatlanokon, azok használójának kártérítés
jár. Kárigényüket a károsodott ingatlanok
használói a területen jelenlév´ó építésvezet´ónek személyesen, vagy levélben jelenthetik be a következ´ó címen: MVM OVIT
Országos Villamostávvezeték Zrt, 1158
Budapest, Körvasút sor 105.

Felhívás!
A közelg´ó téli id´ójárásra tekintettel felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a köztisztasági és környezetvédelmi feladatok
ellátásáról szóló rendelet alapján az ingatlanok el´ótti járdák tisztántartását,
hóeltakarítását az ingatlan tulajdonosa,
illetve használója köteles elvégezni.
A szórakoztató-, vendéglátó- és árusítási helyek, üzletetek el´ótti járdaszakaszt
a használó köteles folyamatosan tisztán
tartani. 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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