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“Angyalok húznak a világ fölött. Hírét
hozzák, hogy földre szállt a béke! Megszü-
letett az Igazság, a Jóság, akit úgy vár-
tunk: megszületett végre!” /Wass Albert/

December 19-én a m´́uvel´́odési központ aulájá-
ban már kora délután gyülekeztek a gyerekek
és a feln´́ottek, mivel különféle kézm´́uves áru-
kat, szebbnél szebb saját készítés´́u tárgyakat
lehetett megvásárolni. Majd a színházterem-
ben a Holló Együttes Ajándék c. zenés m´́uso-
rát nézhette végig a gyermek és feln´́ott közön-
ség, melyet nagy örömmel fogadott mindenki.
Ezután kézm´́uves  foglalkozásokon vehettek
részt mindannyian, ahol a gyerekek nagy akti-
vitással vetették bele magukat a bütykölésbe,
de roppantul élvezték az arcfestést is. Az ün-
nepi m´́usor keretén belül felléptek a helyi Ál-
talános Iskola tanulói, akik egy Andersen me-
sefeldolgozást mutattak be, majd  Majer Beat-
rix az Ave Mariát adta el´́o fuvolán, melyet az
óvodások és az óvón´́ok hangulatos el´́oadása
követett. Pálinkás Dorina egy verssel színesí-

tette az ünnepi pillanatokat, majd a Dalos Aj-
kak kórusa adott el´́o karácsonyi dallamokat. A
Kerepl´́o Néptánc Egyesület több csoportja fel-
pezsdítette a jelenlév´́oket fergeteges produkci-
ójával. Maga az ünnepség a Nagyparkolóban
folytatódott, ahol Putyer Gyuláné csodálato-
san szépen elénekelte a Csendes éj c. dalt,
melyet Jakus Tímea színm´́uvészn´́o szavalata
követett a “Szeretet himnusza” címmel. Sokan
elérzékenyültek a szép vers és ének hallatán.
Ünnepi köszönt´́ot mondott Rétság város pol-
gármestere és Balla Mihály országgy´́ulési
képvisel´́o, akik mindenkinek boldog ünnepe-
ket kívántak. A hivatalos ünnepség után min-
denkinek jutott szeretetcsomag, forró tea, for-
ralt bor, halászlé, pogácsa és bejgli.

“Nem volna más vallás, Nem volna
csak ennyi: Imádni az Istent És egy-
mást szeretni... Karácsonyi rege Ha va-
lóra válna, Igazi boldogság Szállna a
világra...” /Ady Endre/

Varga Nándorné Fotó: Halász Enik´́o
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Városházi tudósítások

2015. december 18-án Rétság Város
Önkormányzat Képvisel´́o-testületének
soron következ´́o ülésén a napirendi
pontok megbeszélése és elfogadása után
megkezd´́odött az érdemi munka.

Az els´́o napirendi pont a 2016. évi át-
meneti gazdálkodás szabályairól szóló
rendelet megalkotása volt. Az állam-
háztartásról szóló törvény alapján a
Képvisel´́o-testület az átmeneti gazdál-
kodásról rendeletet alkothat, melyben
felhatalmazást ad, hogy a helyi
önkormányzat és költségvetési
szervei a bevételeiket folytató-
lagosan beszedhessék, kiadása-
ikat teljesítsék. A rendelet biz-
tosítani kívánja az önkormány-
zat és az intézmények számára
a folyamatos, biztonságos m´́uködést.
Az elmúlt év során is volt ilyen rende-
let, melyet a fegyelmezett költségveté-
si rend indokol, mivel egyértelm´́usíti a
gazdálkodásért felel´́osök számára a le-
het´́oségeket és a határokat. A képvise-
l´́o-testület a rendeletet kisebb módosí-
tásokkal elfogadta, szövege olvasható
a Városházi tudósítások rovat után.
A Képvisel´́o-testület 2016. évi munka-
terv tervezetét az önkormányzat
SZMSZ-e szerint a polgármester meg-
tette, melynél csütörtöki napra java-
solta a testületi-ülések megtartását.
Ezt a képvisel´́o-testület nem fogadta
el, így a bizottsági ülések keddenként
(a Szociális Bizottság 15.00 órától, a
PVB Bizottság 16.00 órától) tartja
meg összejöveteleit, a testületi ülések
pedig péntekenként 16.00 órától lesz-
nek, úgy mint eddig. Közmeghallgatás
2016. november 25-én pénteken 16.00
órától, lakossági fórum pedig 2016.
április 5-én kedden 18.00 órától lesz.
Egyes napirendi pontok id´́opontjának
áthelyezését könyvelési id´́opontok mi-
att egy hónappal kés´́obbre tették (helyi
adók befizetése). A kiemelt feladatok-
ról szóló napirendi pontokat egyel´́ore
levették napirendr´́ol, de amennyiben
szükséges, beiktatják azokat.
A követelések állományáról szóló tá-
jékoztatót átdolgozás után a képvise-
l´́o-testület elfogadta, tudomásul vette.
Ebben a tájékoztatóban szerepel, hogy
mennyi kintlév´́osége van az önkor-
mányzatnak építmény-, kommunális-,
ipar´́uzési- és gépjárm´́uadó, valamint
talajterhelési díj kapcsán. 2015. októ-
ber 15-én kifüggesztésre került az
adóslista. 100 eFt fölött 19 adós, 50-
100 eFt között 10 adós tartozik. Az

el´́oz´́o adatokhoz képest a tartozók szá-
ma 5 adózóval csökkent. Végrehajtó-
nál jelenleg 66 adózó van, a NAV-nál
összesen 8 adózó van átjelentve vég-
rehajtásra. A hátralékok hatékony be-
szedése érdekében megtörténtek a
szükséges intézkedések.
A képvisel´́o-testület megtárgyalta a
hulladékszállítással kapcsolatos szer-
z´́odéstervezetet, 2016-ban is a Zöld
Híd Régió Kft-vel köt szerz´́odést. A

lakosság részére a 2016. évben
is biztosítani kívánja az ingat-
lanonkénti havi 1.250 Ft-os
(éves szinten 15.000 Ft) támo-
gatást, de felhívja a szolgáltató
figyelmét, hogy a szolgáltatás
díja kiszámítható legyen, ne

forduljon el´́o olyan eset, mint 2015-
ben (július és november).
A 2016. évi bels´́o ellen´́orzési tervet és
a Kontroll Plussz Bt-vel kötend´́o meg-
bízási szerz´́odést megtárgyalta a kép-
visel´́o-testület. A terv: I. negyedévben
- a 2016. évi költségvetés összeállítá-
sának ellen´́orzése, a 2015. évi költség-
vetési beszámoló összeállításának el-
len´́orzése ; II. negyedévben - bevételi
el´́oirányzatok alakulása, térítési díjak
beszedése, megállapodások, adók,
köztartozások behajtásának ellen´́or-
zése ; III. negyedévben - közbeszerzé-
si tevékenység vizsgálata, szabályza-
tok felülvizsgálata, aktualizálása ; IV.
negyedévben - az eszközbeszerzések
összhangja a költségvetéssel, analiti-
kus nyilvántartások vizsgálata.
A közszolgálati tisztvisel´́okr´́ol szóló tör-
vény rendelkezik a teljesítményértéke-
lésr´́ol, melynek vannak kötelez´́o és aján-
lott elemei. Ez adja a tisztvisel´́ok min´́o-
sítését. A képvisel´́o-testület ezeket a cé-
lokat megtárgyalta és elfogadta.
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete megtárgyalta a büntetés
munkára váltásával kapcsolatos közér-
dek´́u munkavégzés keretében történ´́o
foglalkoztatás  vállalásáról készített
el´́oterjesztést, melyet nem támogat.
A testület decemberben úgy döntött,
hogy a Nagyoroszi Közös Szociális
Szolgáltató Társuláshoz csatlakozik. A
csatlakozás miatt szükséges a társulási
megállapodás módosítása és egységes
szerkezetbe való foglalása. A képvise-
l´́o-testület a módosítást megtárgyalta,
elfogadta, és felhatalmazta a polgár-
mestert ennek aláírására.
Az 1. számú véd´́on´́oi körzet szolgálta-
tásának b´́ovítését (méhnyaksz´́urés) a

képvisel´́o-testület nem támogatta, mi-
vel a Járóbetegellátó Központ tevé-
kenységén keresztül biztosított ez a
sz´́urés.
A szociális t´́uzifa értékesítésre Adás-
vételi és szállításra Vállalkozói szer-
z´́odés jóváhagyásáról szólt a követke-
z´́o el´́oterjesztés. A képvisel´́o-testület
utólagosan felhatalmazta Heged´́us Fe-
renc polgármestert az Ipoly Erd´́o Nyu-
gat-cserháti Erdészettel 89 erdei m3
fára és szállítására szóló szerz´́odés alá-
írására.
A képvisel´́o-testület megtárgyalta a
Kossuth utca javítására érkezett áraján-
lat elbírálásáról készített el´́oterjesztést,
mivel a 2013. évi felújítási munkák után
a Rákóczi út fel´́oli szakasz összerepede-
zett. A Penta Kft. megküldte árajánlatát
az út javítására, mely nem került elfoga-
dásra, mert az a garanciális munka mel-
lett az útalap meger´́osítésére kellene ön-
költséges árajánlat.
A képvisel´́o-testület megtárgyalta a Vis
major Bizottság által jóváhagyott, az
ÉMÁSZ Nyrt-vel a karácsonyi díszkivi-
lágítás kapacitás lekötésér´́ol szóló szer-
z´́odést, azt utólagosan jóváhagyta.
A Napközi Otthonos Óvoda udvarán
két területen van esésvéd´́o burkolat,
mely balesetveszélyes lett, cserére
szorul. Az intézmény költségvetésé-
ben a beruházás összköltségéhez 30%
van, mely a megrendeléskor befizeten-
d´́o. A képvisel´́o-testület felhatalmazta
az óvoda vezet´́ojét, hogy a vállalkozá-
si szerz´́odést a C.S.O. Kereskedelmi és
Gumifeldolgozó Kft-vel megkösse. A
fennmaradó összeget a 2016. évi költ-
ségvetésbe ütemezni kell.
Az önkormányzat a II. számú házior-
vosi szolgálat biztosítására feladat-el-
látási szerz´́odést kötött a PraeMedic
Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel. Ez
a szerz´́odés 2015. november 1-én lé-
pett hatályba. Ezek után került sor
újabb beszerzésekre, így a leltár mó-
dosult. A leltár a szerz´́odés szerves ré-
sze, ezért van szükség a módosításra.
A képvisel´́o-testület a módosítási ja-
vaslatot támogatta.
Dr. Katona Ern´́o háziorvos 2015. no-
vember 1-t´́ol vállalkozóként m´́uködte-
ti a II-es számú háziorvosi szolgálatot.
Kérelmezte, hogy a zavartalan átállás
érdekében a 2015. január 1-2015. ok-
tóber 31. között keletkezett pénzma-
radványt az új m´́uködtet´́onek, a Prae-
Medic Kft-nek utalja át a testület. A
képvisel´́o-testület ezt elfogadta,
978.088, forintot biztosított informati-
kai eszközbeszerzésre, fejlesztésre és
orvosi m´́uszerek beszerzésére.

    2016. JANUÁR     HANGADÓ    
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Baginé Székely Anita földterület vá-
sárlási kérelmet nyújtott be, mivel sze-
retné megvásárolni a 05/28 hrsz-ú, 595
m2 nagyságú ingatlan fölötti területet,
ami  a  Sz´́ol´́o u. 30. számú ingatlan
fölötti terület. A képvisel´́o-testület eh-
hez hozzájárult.
Két ingatlant ajánlottak fel az önkor-
mányzatnak megvételre. Az egyik Kos-
suth út 44. sz. alatti lakóház, a másik a
Körtefa u. 18. számú ingatlan. A képvi-
sel´́o-testület úgy döntött, hogy egyik in-
gatlant sem kívánja megvásárolni.
A Balassagyarmati Református Egyház-
közösség a Rétsági Szórványközösség
részére 7 személyes személygépkocsit
szeretne vásárolni. Ehhez kérték a kép-
visel´́o-testületet, hogy 500.000 Ft-tal tá-
mogassa ezt a kezdeményezést. A képvi-
sel´́o-testület ezt nem támogatta, de fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a 2016. év-
ben a civil szervezetek részére kiírt pá-
lyázatra javasolja a kérelmet beadni.
A Vakok és Gyengénlátók Nógrád Me-
gyei Egyesülete a hagyományos kará-
csonyi rendezvényükhöz kérte az ön-
kormányzat támogatását. A képvisel´́o-
testület a kérelmet a sz´́uk határid´́o mi-
att érdemben nem tudja tárgyalni.
A Baptista Szeretetszolgálat irodát,
adományboltot m´́uködtet városunk-
ban. Jelenlegi helyükön magasnak tart-
ják a m´́uködési költségüket. Kérésük,
hogy az önkormányzat biztosítson szá-
mukra kedvezményes bérleményt. A
képvisel´́o-testület a Szeretetszolgálat
tevékenységét közügynek tekinti, ezért
a Kossuth u. 8. szám alatt lév´́o ingat-
lanát pályáztatás nélkül határozatlan
id´́ore  27.535 Ft/hó bérleti díj össze-
gért bérbe adja. A közm´́uköltségeket a
Szeretetszolgálat köteles megtéríteni
az önkormányzatnak.
A 2015. évben a képvisel´́o-testület a
Rétsági Judo Klubnak 350eFt pénzbe-
ni támogatást és ingyenes teremhasz-
nálatot biztosított. Id´́oközben a sport-
egyesület befizetett 60.000,- Ft terem-
bérleti díjat. A klub elnöke azzal a ké-
réssel fordult a képvisel´́o-testülethez,
hogy ezt a befizetett összeget juttassa
vissza számukra, hogy finanszírozni
tudják a Nógrád Megyei Nyílt Judo
Bajnokság költségeit (érmék, kupák
vásárlása, orvosi szolgáltatás költsé-
ge). A képvisel´́o-testület úgy döntött,
hogy elszámolási kötelezettséggel,
60.000 Ft vissza nem térítend´́o önkor-
mányzati támogatást biztosít erre a
rendezvényre.
Polgármesteri kérelem alapján a képvi-
sel´́o-testület megtárgyalta, hogy az
egyes városi intézményeknél köztiszt-

visel´́oként, közalkalmazottként, illetve
Mt. hatálya alatt jelenleg is foglalkoz-
tatott dolgozók számára, a költségveté-
si tartalék terhére, intézményenként ju-
talomkeretet biztosít, melynek kifize-
tésére karácsony el´́ott kerül sor.
A Szent István Egyetem Gépészmér-
nöki Kara együttm´́uködést kezdemé-
nyez Rétság Város Önkormányzatával,
mely a TÁMOP 4.2.1.D-15/1 KONV
kódszámú “SMART CITY Innovatív
kutatási hálózatok fejlesztése Gyula és
Salgótarján városokban” c. projekthez
van szükségük. A képvisel´́o-testület to-
vábbi információkat kér a megállapo-
dás megkötéséhez.
A polgármester beszámolóját a lejárt
határidej´́u határozatoknak végrehajtá-
sáról és az átruházott hatáskörben ho-
zott döntésekr´́ol, a tájékoztatót a két
testületi ülés közötti id´́oszakban az ön-
kormányzat érdekében végzett polgár-
mesteri munkáról, valamint a tájékoz-
tatót a kiemelt feladatok ellátásáról a
képvisel´́o-testület elfogadta.
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete megismerte Rétság Város
Önkormányzat Gazdálkodási jogkörei-
r´́ol készített szabályzatát, azt a mellék-
let szerint tudomásul vette. 
A képvisel´́o-testület megtárgyalta a
Véd´́on´́oi Szolgálatnál bérkorrekció
végrehajtásának lehet´́oségér´́ol készí-
tett el´́oterjesztést. Az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történ´́o finanszírozásának
részletes szabályairól szóló Korm. ren-
delet szerint havi díjazást az OEP havi
adatszolgáltatása alapján, változóbér-
ként a 2. számú véd´́on´́oi körzet véd´́o-
n´́oje részére 2013. július 1. naptól
2015. augusztus 31. napig terjed´́o id´́o-
szakra biztosítani kell.
Szándéknyilatkozat megadása: név-
módosítás a Nyugat- Nógrád Gyer-
mekjóléti és Családsegít´́o Szolgálat-
ról Nyugat- Nógrád Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat -ra, módosítását a
képvisel´́o-testület elfogadja 2016. ja-
nuár 1-i hatállyal.
Egyebek: az iskolabusz eladásra került
13 millió Ft+ÁFA-ért ; a KRESZ pá-
lyán a labdafogó háló nem került föl ;
a városgondnok hosszan tartó betegsé-
ge miatt nincs aki ezt a feladatot elvé-
gezze ; a helyi középiskola megmenté-
se érdekében több középiskolával is
tárgyalni kell, mert fontos megmenteni
ezt az intézményt ; vissza kell állítani
a középiskola presztizsét, hogy vonzó
legyen a diákok és szüleik számára ; A
Semmelweis Egyetem Kft. Balassa-
gyarmatra került ; Pfaff Lászlóné kéré-

se, hogy Schmidt Máriának levelet kel-
lene írni a Mindszenty és Pallavicini
szobrok ügyében ; országos nagy szer-
vezetek, alapítványok is munkatervükbe
felvették, hogy Fels´́opetényben és Rét-
ságon szobor felállítására szükség van ;
a Pet´́ofi utcában van egy 5-6 méteres
árokszakasz, ami kimaradt, ezt pótolni
kell ; a középiskola homlokzatának javí-
tása fontos ; a Betlehem felállításáért
minden közrem´́uköd´́onek köszönet jár ;
a pályázatokra oda kell figyelni, mert a
kiírások megkezd´́odtek ; a mindenki ka-
rácsonya rendezvényre a polgármester
mindenkit meghívott.

A képvisel´́o-testületi ülés végén a polgár-
mester mindenkinek áldott, békés, boldog
karácsonyt kívánt.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái 

2016. JANUÁR
Heged´́us Ferenc polgármester: Minden

hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00 órá-
ig. Januárban 11-én.

Mez´́ofi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00 órá-
ig. Januárban 27-én.

Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´́o: Minden
hétf´́on 14.00-17.00 óráig. Januárban  4.,
11., 18., 25.

Képvisel´́o-testületi ülés

Rétság városi Önkormányzat Képvisel´́o
testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülésére 2016. január 22-én pén-
teken 16,00 órakor kerül sor. Az ülést a
Rétsági Televízió egyenes adásban közve-
títi. Munkatervben tervezett napirendek:
1) Gyermek- és szociális étkeztetés, vala-
mint szociális ellátás 2016. évi térítési dí-
jának megállapítása 2) Szociális rendelet
módosítása 3) 2016. évi költségvetési ren-
delet megalkotását megalapozó döntések
4) Polgármester 2016. évi szabadság üte-
mezési tervének jóváhagyása 5) Helyi
Esélyegyenl´́oségi Program felülvizsgálata
6) Cafetéria szabályzat felülvizsgálata 7)
Beszámoló a testület lejárt határidej´́u ha-
tározatainak végrehajtásáról és az átruhá-
zott hatáskörben hozott döntésekr´́ol. 8)
Tájékoztató a két testületi ülés közötti id´́o-
szakban az önkormányzat érdekében vég-
zett polgármesteri munkáról. 

Rendeletek jegyz´́okönyvek

Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvise-
l´́o-testület által alkotott rendeletek teljes
szövege és mellékletei, a www.retsag.hu
oldalon az Önkormányzat fejezetben ér-
het´́ok el. Jegyz´́okönyvei az ülést követ´́o
15 napon belül ugyanitt elérhet´́ok.
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Rétság Város Önkormányzat
Képvisel´́o-testületének

16/2015. (XII.21.) önkormányzati 
rendelete a 2016. évi 

átmeneti gazdálkodás szabályairól

A 2016. évi átmeneti gazdálkodásról Rét-
ság Város Önkormányzat Képvisel´́o-tes-
tülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptör-
vény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában
foglalt feladatkörében eljárva a követke-
z´́oket rendeli el:
1. § (1) A Képvisel´́o-testület felhatalmaz-

za a polgármestert Rétság Város Ön-
kormányzata 2016. évi költségvetési
rendeletének hatályba lépése napjáig
az önkormányzat költségvetését meg-
illet´́o bevételeknek a hatályos jogsza-
bályok szerinti beszedésére és az el´́oz´́o
évi m´́uködési kiadási el´́oirányzatokon
belül a kiadások arányos teljesítésére.

(2) Az önkormányzat,  valamint költség-
vetési szervei m´́uködési kiadásainak
finanszírozása havonta legfeljebb az
el´́oz´́o év bázis el´́oirányzatának maxi-
mum az 1/12-e lehet. 

(3) A rendszeres személyi juttatások és já-
rulékok kiadásai a bázis el´́oirányzatá-
nak 1/12-ed összegéig engedélyezhe-
t´́ok, beleértve a cafeteriát is, mindazon
önkormányzati és intézményi dolgozó
vonatkozásában, akik 2015-ben is ré-
szesültek ebben az ellátásban.

(4) Az el´́oz´́o évben teljesített, de a 2016.
évre áthúzódó kifizetések szerz´́odés
szerint teljesíthet´́ok.

(5) A 2016. január, február hónapban reali-
zálódó - 2016. évben meghozott dönté-
sek szerinti - kötelezettségek az átmeneti
költségvetés terhére teljesíthet´́ok.

2. § Az átmeneti költségvetés alapján
folytatott gazdálkodásról el kell szá-
molni, a beszedett bevételeket és ki-
adásokat be kell illeszteni a 2016. évi
költségvetési rendeletbe.

3. § Az átmeneti költségvetés végrehajtása
során az intézmények:

(1) Létszámgazdálkodásaik során kötele-
sek csak a Képvisel´́o-testület által

meghatározott minimális létszámot
biztosítani. A minimális létszám meg-
állapítása során figyelembe kell venni
a megbízásos jogviszonyban, vagy
vállalkozási formában ellátott munka-
kört, munkaköröket, feladatokat is. A
Képvisel´́o-testület valamennyi intéz-
mény vonatkozásában a létszám-sto-
pot fenntartja. Bármilyen ok miatt
megüresed´́o álláshelyet - az alkalma-
zási jogviszonytól függetlenül, pl.: a
megbízási szerz´́odéssel vagy vásárolt
szolgáltatási formában is - csak a Kép-
visel´́o-testület hozzájárulásával lehet
betölteni. A megüresedett álláshelyek
bér- és járulékköltségét zárolni kell,
ezek csak a Képvisel´́o-testület hozzá-
járulásával használhatók fel. A nem
kötelez´́o személyi jelleg´́u kifizetések-
hez - a cafeteriát kivéve -  minden
esetben a Képvisel´́o-testület hozzájá-
rulása szükséges.

(2) A költségvetési szervek vezet´́oi felel´́o-
sek az állami támogatásokat, átvett
pénzeszközöket megalapozó adatok
(létszám, stb.) valóságtartalmáért, az
elszámolásokhoz szükséges dokumen-
tumok helyességéért, valamint kötele-
sek az elszámolások alapját képez´́o
nyilvántartásokat, dokumentumokat
naprakészen vezetni.

(3) A pályázatok benyújtásához minden
esetben a Képvisel´́o-testület el´́ozetes
engedélye szükséges.

(4) Az önkormányzat és intézmények nevé-
ben szerz´́odést, megállapodást - a Városi
M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár intéz-
mény kivételével - csak képvisel´́o-testü-
leti jóváhagyást követ´́oen lehet aláírni
vagy felmondani. A Városi M´́uvel´́odési
Központ és Könyvtár vezet´́oje bármi-
lyen szerz´́odés vagy megállapodás alá-
írása el´́ott köteles a vis major bizottság-
gal egyeztetni.

4.§ Ez a rendelet 2016. január 1. napon lép
hatályba és Rétság Város Önkormány-
zat 2016. évi költségvetésér´́ol szóló
önkormányzati rendelet hatályba lépé-
sével egyidej´́uleg hatályát veszti.
Heged´́us Ferenc     Dr. Varga Tibor
  polgármester          jegyz´́o

Helyi rendelet Felhívás!
A téli id´́ojárásra tekintettel felhívjuk a Tisz-
telt Lakosság figyelmét a köztisztasági és
környezetvédelmi feladatok ellátásáról szó-
ló rendelet alapján az ingatlanok el´́otti
járdák tisztántartását, hóeltakarítását
az ingatlan tulajdonosa, illetve haszná-
lója köteles elvégezni. A szórakoztató-,
vendéglátó és árusítási helyek, üzletetek
el´́otti járdaszakaszt a használó köteles fo-
lyamatosan tisztán tartani.  Az  ingatlan
el´́otti közterület, illetve járdaszakasz hóel-
takarításának elmulasztásáért 30.000 Ft-ig
terjed´́o pénzbírság szabható ki. Kérjük,
hogy az önkormányzati rendelet alapján
folyamatosan szíveskedjenek gondoskod-
ni a tulajdonukban, illetve használatukban
lév´́o ingatlan el´́otti járdaszakasz hóeltaka-
rításáról, tisztításáról, síkosság mentesíté-
sér´́ol.            Polgármesteri Hivatal

Legyen a munkatársunk!
Tisztelt Olvasóink! 
Újságunkat színesítend´́o azt szeretnénk, ha
minél többen vállalkoznának arra, hogy ki-
sebb-nagyobb írásaikkal jelentkeznének a
Hangadó hasábjain. A szerkesztés során
egyetlen rendez´́oelvet tartunk fontosnak
magunk számára, mégpedig azt, hogy az

írások Rétságról szóljanak, az itt él´́ok szá-
mára íródjanak. Tájékoztatásul közöljük:
lapzárta minden hónap 20-án. Ha tehát
kedvet érez arra, hogy egy-egy téma meg-
írásával gazdagítsa a Hangadó számait.
ragadjon tollat! 
     Legyen a munkatársunk!

Szemétszállítás
Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!

Magyarország hetedik legnagyobb
hulladékgazdálkodási közszolgáltatója, a
Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. köteles-
ségének tekinti, hogy tájékoztassa Önt. A
NEM FIZET ´́O ÜGYFELEINK HUL-
LADÉKÁT MÁR NEM TUDJUK EL-
SZÁLLTANI: azaz csak az érvényes
matricával rendelkez´́o kukákban és a
szabványos köztisztasági zsákokban elhe-
lyezett hulladékot gy´́ujtjük be.
Köszönettel: Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.

Szelektív hulladékgy´́ujtés
2015. szeptember hónaptól megváltozott
a szelektív hulladékgy´́ujtés rendszere! A
szelektív hulladékgy´́ujt´́o szigetekre  csak
üveg hulladék elhelyezése lehetséges!

Szelektív hulladékgy´́ujtésre a jöv´́oben
háztól elszállítással kerül sor. A tiszta ál-
lapotú papír, m´́uanyag és fém italos dobo-
zok az erre a célra rendszeresített, díjmen-
tes zsákokban helyezhet´́ok el kéthetente a
hulladékgy´́ujt´́o edények (kukák) helyein.
Zsákot a Zöld Híd szakemberei osztanak
ki, kihelyezett telt zsákok helyett újat
hagynak a helyszínen, illetve díjmentesen
beszerezhet´́o Rétságon a Paletta Trade
(Sipos bolt) üzletben. Az elszállításra két-
hetente kerül sor, az alábbi id´́opontokban,
és azt követ´́oen:

2016. január 3., 21. csütörtök
2016. február 4., 18. csütörtök 
2016. március 3., 17., 31. csütörtök

Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a továb-
biakban a szelektív hulladékgy´́ujt´́o szige-
teken - üvegen kívül - semmilyen más
hulladék nem helyezhet´́o el. A közrend és
a tisztaság meg´́orzése érdekében ezen
helyszíneket a térfigyel´́o kamerák rögzí-
tett felvételekkel is ellen´́orizhet´́ové teszik!
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Szalagavató a rétsági középiskolában
A balassagyarmati Mikszáth Kálmán Gim-
názium, Szakközépiskola és Szakiskola
Rétsági Tagozatánál is elérkezett a diákok
számára a nagy nap, amire hónapokon ke-
resztül készültek a diákok és a felkészít´́o
tanárok, a “SZALAGAVATÓ”. Örömmel
jártak a próbákra, ekkor még talán nem is
gondoltak bele, hogy ezután jön csak a
nagy megmérettetés, az érettségi. Ez az

esemény számukra még csak az önfeledt
mókát, küls´́oségeket takarja, ami fontos a
fiatalok életében. 

A verses, zenés m´́usor, amit bemutat-
tak tanáraiknak, szüleiknek, barátaiknak
és hozzátartozóiknak, szenzációs volt. La-
vaj Árpád az iskola vezet´́oje jó tanácsok-
kal, szellemi útravalóval látta el az érett-
ségire készül´́o végz´́os diákokat. És ezek

Válogatás az elmúlt id´́oszak eseményeib´́ol

után eljött a nagy pillanat, amikor Mocsári
Nóra tagozatvezet´́o minden diáknak fel-
t´́uzte a szalagot, mely jelképezi, hogy
nemsokára feln´́otté, éretté válik a most
még középiskolai tanuló. Ezután jöttek az
érdekes, különféle táncos produkciók,
melyek nagy sikert arattak a néz´́ok köré-
ben. Ezek után jön majd a nagy megmé-
rettetés, melyhez minden érettségire ké-
szül´́onek sok sikert kívánunk!

Foto: Halász Enik´́o

Mézes reggeli a nagyszünetben... 
Szlovéniában kezd´́odött el az a prog-
ram, melynek keretein belül méhészek
tartottak el´́oadást és közben mézes ke-
nyérrel kínálták az iskolásokat. 

Ennek már 8 éve, Magyarország pedig
2 éve csatlakozott a “mézes reggeli” elne-
vezés´́u rendezvényhez, mely a méz jóté-
kony hatásaival és finom ízével ismerteti

meg a gyerekeket. Mivel egyre nagyobb
problémát okoz a finomított cukrok túlzott
fogyasztása mely elhízáshoz és cukorbe-
tegséghez vezethet, nem lehet elég korán
kezdeni az egészséges táplálkozásra való
nevelést.

A rétsági Általános Iskola nagyszüne-
tében, helyi termel´́ok saját mézeikkel kí-

nálták a tanulókat. Kóstolhattak jól ismert
vegyes virág- és akácmézet. Emellett volt
még: napraforgó-, repce-, hárs-, lépes méz és
a legédesebb, sokak kedvence a mézharmat.

Halász Enik´́o

Apróhirdetés
Termel´́oi méz kapható! Kotroczó Balázs,
Rétság, Mez´́o u. 2. Tel.: 06-35-350-282 v.
06-20-428-2480.
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Mikulásjárat 2015.
Városunkban, Rétságon, hosszú évek
óta nagy hagyománya van a helyi gye-
rekek nagy örömére útnak indított Mi-
kulásjáratnak. 

A szóban forgó rendezvény egy helyi
lovas család kezdeményezésére jött létre.
Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület he-
lyi civil szervezet 3 évvel ezel´́ott csatlako-
zott ehhez az évek óta jól m´́uköd´́o rendez-
vényhez.

Idén is nagy várakozás és készül´́odés
el´́ozte meg a gyermekek körében a Miku-
lás érkezését... 

December 06-án délel´́ott 08:30-kor a
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár
aulájában kézm´́uves-foglalkozás és közös
meseolvasás szórakoztatta a jelenlév´́o kis-

gyerekeket. Az apróságok az intézmény
el´́ott hangulatos mikulás-dalok éneklésé-
vel várták a nagyszakállú. Az izgatott
gyermeki várakozást követ´́oen, az id´́ojá-
rás szeszélyessége folytán, rénszarvas-
szán helyett, lovas-szekéren megérkezett
a várva várt piros ruhás Mikulás, szénfe-
kete arcú, virgonc Krampuszaival. 

Ekkor kerültek el´́o a puttonyból a dél-
el´́ott igazi meglepetései: a kis piros cso-
magok. Az ajándékok kiosztása után,
melynek a gyerekek nagyon örültek, fájó
szívvel bár, de bízván a jöv´́o évi viszont-
látásban, elbúcsúztatták az ´́osz szakállú
piros ruhást. 

Mindezek után a Mikulás elindult út-
jára, melynek során az ´́ot nagy örömmel,

 Advent Rétságon
Sok évvel ezel´́ott a rétsági M´́uvel´́odési
Központ munkatársai elhatározták,
hogy karácsony el´́ott rendeznek a vá-
rosban egy közös ünneplésre adó alkal-
mat. Ez lett a “Mindenki Karácsonya”
nev´́u rendezvény, ami mára már hagyo-
mánnyá vált. Ilyenkor összejön a város
apraja-nagyja és közös ünnepi hangu-
latú készül´́odés veszi kezdetét.

A m´́uvel´́odési központ színháztermé-
ben mesevetítés, az aulában kézm´́uveske-
dés, kint pedig közös karácsonyfa díszítés
résztvev´́oi lehetnek a látogatók. 

A karácsonyi m´́usorok sem maradnak
el a színpadról, óvodások, iskolások lép-
nek fel tánccal, ünnepi el´́oadásokkal. A
kint össze jötteket a polgármester köszön-

ti. A feldíszített karácsonyfa körül gyere-
kek, feln´́ottek gyülekeznek a szervez´́ok
pedig süteménnyel, egy tál étellel, forró
teával és forralt borral vendégelik meg a
lakosságot. Ezek megvalósításában sok
ember közrem´́uködésére, összefogására,
háttérmunkájára van szükség. 

2010-ben b´́ovült a rendezvény kora
délutáni adventi vásárral, ahol a helyi ter-
mel´́ok, kézm´́uvesek kínálják portékáikat. 

2013-ban pedig a Rétsági Fiatalok
Egyesülete (helyi civil szervezet) szerve-
zésében a közös karácsonyfa mellé, közös
adventi koszorú is került. Itt minden ad-
vent vasárnap 1-1 közös gyertya meggyúj-
tására kerül sor. 

Halász Enik´́o és Füleki Annamária 

az utcán váró többi gyermekhez is megér-
kezett,   hogy  átadja  nekik  jutalmukat
az egész éves jó viselkedésükért. Majd
küldetése végeztével hazatért otthonába,
hogy jöv´́o ilyenkorra ismét összeírhassa,
majd  megajándékozhassa  a  jó gyerme-
keket.

Füleki Annamária
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Ünnepek az óvodában
Az ünnepek idén is hagyományosan zajlot-
tak az óvodában. Hosszas készül´́odés, ver-
selés, éneklés, díszítés után végre elérkezett
a Mikulás ünnepség napja. A gyerekek vá-
rakozása fels´́ofokán érkezett meg a jó öreg
Mikulás bácsi. Meglep´́o módon még a kis-
csoportosok sem féltek. Mindenki boldo-
gan adta el´́o a tanult versét, dalocskáját. 

A karácsony gyorsan követi a Miku-
lást, így nincs sok id´́o az újabb készül´́o-
désre. Boldog izgalommal készülnek az
ajándékok, el´́otérbe kerül a család, a sze-
retet, az egész óvoda ünnepi díszben pom-

pázik. Az idei évben zenés m´́usorral kez-
d´́odött a karácsony megünneplése, melyet
közösen élvezhettünk az el´́otérben.

A csoportok a m´́usor után el´́oadták
egymásnak, amit tanultak. Meghitt, öröm-
teli ünneplés volt ez cseng´́oszóval, csil-
lagszóróval, kíváncsi, várakozó gyermeki
szemekkel. A gyerekek az ajándékokat a
csoportjaikban kapták meg. Boldog vára-
kozással, kíváncsi izgalommal vették bir-
tokukba a sok új játékot. A nagycsoporto-
sok a Mindenki karácsonyán kedves kis
m´́usorral varázsolták el a közönséget.

Az ünnepek meghitten, szeretettelje-
sen teltek el, kell´́oképpen megalapozva az
otthoni ünneplést. 

Gyenes Lászlóné Foto: Halász Enik´́o
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Karácsonyi hangverseny
Már hosszú évek óta a Rózsavölgyi Márk
Alapfokú M´́uvészeti Iskola rétsági tago-
zatának növendékei megörvendeztetik a
rétsági közönséget, szüleiket, hozzátarto-
zóikat, barátaikat egy hangulatos kará-
csony hangulatát idéz´́o hangversennyel.
Felkészít´́o tanáraik is aktívan részt vettek
ezen a programon, köszönet nekik áldoza-
tos munkájukért! Hogy kik ´́ok? Majer
Szilvia (fuvola) és Bira Zsuzsanna (zon-
gora) oktatók, akik fáradságot nem kímél-
ve foglalkoznak a kezd´́o nebulókkal, és a
már haladó szintet elér´́o talán leend´́o m´́u-

vészekkel. Minden diák, egy kicsit izgul-
va, félve lépett a mindent jelent´́o színpadi
deszkákra, de a kezdeti drukk után a kö-
zönség élvezettel hallgatta a felszabadult
játékot, a növendékek karácsonyi hangu-
latot idéz´́o játékát. A megérdemelt taps is
mutatta, hogy a közönség és a diákok is
jól érezték magukat, a tanáraik pedig
büszkék lehetnek arra a teljesítményre,
amit elértek növendékeiknél. A jöv´́oben is
sok sikert, kitartó munkát, sok gyakorlást
kívánunk minden zeneiskolába járó diák-
nak és tanárnak egyaránt!

Évzáró
a Hunyadi János Nyugállományúak Klubjában

Hangyási Jen´́oné a klub vezet´́oje köszön-
tötte a m´́uvel´́odési központ aulájában egy-
begy´́ult klubtagokat. Hangsúlyozta, hogy
a formaságokat mell´́ozve ez az összejöve-
tel inkább a felh´́otlen szórakozásé legyen,
mivel januárban úgyis lesz egy hivatalos
évnyitó összejövetel, és erre az alkalomra
már komolyan kell készülni. Megköszön-
te mindenki áldozatos munkáját, külön ki-
emelte Putyer Gyuláné  tevékenységét,
aki a klub pénzügyi, gazdasági dolgaiért

felel´́os. A rendezvényen részt vett Hege-
d´́us Ferenc polgármester is, aki virággal
köszönte meg a tánccsoportban fellép´́ok
aktivitását, munkáját.

Ezután kulturális program követke-
zett, melyen f´́oszerepet kapott a vers, a
tánc, a dal, a kacagtató vidám jelenetek,
melyeket minden résztvev´́o nagyon élve-
zett. Mindezek után egy ízletes vacsora
került az asztalra és mindenki jól szórako-
zott a közös klubesten.

Kapni jó, de adni még jobb

Három évvel ezel´́ott a munkatervünk
összeállításakor úgy döntöttünk, hogy a
szeretet ünnepe - karácsony el´́ott -
er´́onkhöz és anyagi lehet´́oségeinkhez
képest segíteni fogjuk lakókörnyeze-
tünkben a rászorultakat.

A cikk címéül szolgáló gondolat vezé-
relte klubunk tagságát amikor kará-
csonyra, a szeretet ünnepére gy´́ujtést szer-
veztünk a rászorulók, nehéz helyzetben
lév´́ok számára. Felhívásunkban kértük,
hogy a gy´́ujtésben minél többen vegyenek
részt, mely kérésünk nyitott fülekre talált.

Szívesen fogadtuk a házilag készített
bef´́otteket és zöldségeket. A pénzbeli fel-
ajánlásokból összesen 111.000 forint
gy´́ult össze, melyb´́ol tartós élelmiszereket
vásároltunk.

Tapasztalatunk, hogy sokan szégyellik
a szegénységet és nélkülözést, nem pa-
naszkodnak. Az ajándékcsomag átadása-
kor mindenki meghatódott, többen sírva is
fakadtak.

Köszönet az önzetlen adományozók-
nak, akiket itt most név szerint nem emlí-
tünk meg, több mint 50 család karácso-
nyát tették szebbé, melegebbé és örömtel-
jesebbé.

Kotroczó Balázs
Rétsági Városi Nyugdíjas Klub elnöke
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Mozgalmas egészségnap 
Noha városunkban az utóbbi id´́oben több
program is foglalkozott az egészség és az
egészségmeg´́orzés kérdéskörével, de nyu-
godtan állíthatjuk, hogy egyik legmozgal-
masabb a december 11-én szervezett
program volt. Már délel´́ott egy érdekes
el´́oadás hangzott el Parlagf´́umentes Ma-
gyarország címmel, - bár az egy különálló
rendezvény, külön be is számolunk róla -
de mégiscsak kapcsolható az egészséges
élet témakörhöz. 

Délután aztán beindult az Egész-
ségfejlesztési Iroda programja, a m´́uvel´́o-
dési központ több helyiségében. 

Az el´́ozményekr´́ol mindenképpen érde-
mes megemlíteni, hogy a helyi szervez´́ok
két évvel ezel´́ott pályázatot nyújtottak be, és
jelent´́os forráshoz jutottak Egészségfejlesz-
tési Iroda létrehozására, és rendezvények
m´́uködtetésére. Azóta számtalan eseményen
találkozhattunk programjaikkal, akár a Ma-
jálisnál - és más nagyrendezvényen - kitele-
pült többféle sz´́urést végz´́o sátraktól, a kü-
lönféle “betegklubokig” sz´́ur´́ovizsgálatokig,
és önálló egészségmeg´́orzést célzó esemé-
nyekig. TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 cí-
men meghirdetett és elnyert pályázat bizto-
sította ehhez a forrásokat.

A decemberben szervezett esemény
tulajdonképpen egyféle projektzárónak is
tekinthet´́o, hiszen az iroda m´́uködése
fenntartási id´́oszakába lép, az alapfelada-
tokat megvalósította, teljesítette, és a pro-
jekt elszámolása folyamatban van. 

A különféle események eltér´́o élet-
helyzet´́u és korosztályba tartozó embere-
ket céloztak meg. Ennek a napnak a jel-
szava “Az id´́osek közösségben tartása”.
Erre a témára épültek az el´́oadások, a be-
mutatók, amelyek egymást váltva tartot-
tak egész estig. Mert valóban fontos, hogy
az id´́os ember ne érezze magát magányos-
nak, elhagyottnak, feleslegesnek a társa-
dalomban, ennek egyik feltétele, hogy kü-
lönféle közösségekhez csatlakozik. Váro-
sunkban két nagylétszámú klub is m´́ukö-
dik ezen célok megvalósítására (is).
Mindezek mellett többféle szempontból
érdemes vizsgálni az id´́oskornak nevezett
életszakaszt, a tekintetben, mit tehet az
ember és mit tehetnek a közösségek a
nyugdíjas réteg egészséges, aktív életének
megkönnyítésére. Tulajdonképpen min-
den programrész err´́ol szólt, más-más
szegmensét felvillantva a lehet´́oségeknek.

Az els´́o el´́oadást Dr. Majercsik Eszter
gerontológus f´́oorvos tartotta (Szent Mar-
git Kórház Krónikus Osztály osztályveze-
t´́o f´́oorvosa). El´́oadásában az öregedéssel
kapcsolatos éllettani sajátosságok mellett
kitért arra, hogy miképpen élhet az id´́os
ember teljes életet. Nagyon egyszer´́usítve
a gondolatmenetet, úgy, hogy aktív tevé-

kenységet folytat, és valamiféle közösség
tagjaként hasznosnak érezheti magát. A
vetítettképes el´́oadás sok más aspektusra is
felhívta a figyelmet, például arra, hogy min-
denkinek lehalább napi fél óra mozgásos
tevékenység elengedhetetlen. Ha mást nem
legalább a hét 5 napján egy kiadós séta.

A következ´́o el´́oadást Dr. Nagy Judit
pszichiátert´́ol hallottuk, ugyancsak vetített
prezentációval alátámasztva mondanivaló-
ját. F´́oképpen a krízishelyzetek kialakulásá-
ról és azok kezelési módjáról beszélt.

Mondhatnánk, hogy ezek után szünet
következett, de ez nem pontos. Az ülve
hallgatott el´́oadások után ugyan volt egy
“megmozdulási” lazítási lehet´́oség, de ez
sem telt esemény nélkül. Egyrészr´́ol egész
nap a galáriában - az éppen látható kiállí-
tás képeinek szemlélése mellett - sz´́ur´́o-
vizsgálatok történtek, amire - sok hasonló
lehet´́oség mellett - most is folyamatosan
igény mutatkozott.

Másrészt elkészült a terített asztal,
amelyet Miháldy Kinga dietetikus állított
össze. Itt csupa egészséges ételt lehetett
kóstolni olyan feliratok mögött sorakozó
tálakról, mint például: csicseriborsó krém,
tojákrém, szardínia krém, bio vegyes gyü-
mölcslé, és hasonlók. Úgy t´́unt, mindenki
ízletesnek találta a terítéket, és persze kér-
déseket tehettek fel a szakembernek. 

Ülés, ételkóstolás után kell egy kis
mozgás, gondolták a szervez´́ok, ezért az
aulában Béres Alexandra tartott tornabe-
mutatót. A gyakorlatokat a jelenlév´́ok is
vele együtt csinálták, hiszen kifejezetten

olyan, könnyen végezhet´́o, megjegyezhe-
t´́o mozgásformákat ajánlott, amit bárki
otthon is egyszer´́uen elvégezhet. A sikert
nem csak az mutatta, hogy nagyon sokan
együtt tornázták végig a gyakorlatokat az
ismert fittnes (sok más díj mellett) világ-
bajnokkal, és tanácsok mellett még dedi-
kációt és kértek többen.

A mozgás után ismét el´́oadás. Évinger
Boglárka jógaoktató az id´́oskori mozgás
szükségességér´́ol tartott ugyancsak vetí-
tett prezentációval kísért el´́oadást. Ki-
emelte, hogy a jóga nem els´́osorban sport,
hanem életforma, amit bármikor el lehet
kezdeni. Vannak egyszer´́u gyakorlatok,
amit bárki otthon is elvégezhet a gerinc-
oszlop egészségének meg´́orzése érdeké-
ben, hiszen ennek elváltozásai számtalan
panaszt okozhatnak. Egy vállalkozó köz-
rem´́uköd´́ovel be is mutatta, hogyan lehet
egyszer´́u hátonfekvéssel, két kar felnyúj-
tással jótékony irányba befolyásolni a gör-
bült hát, nyak által deformálódásnak in-
dult gerincet. Ugyancsak felhívta a figyel-
met a helyes ülésre. Mindezek mellett
hangsúlyozta, hogy sok egyszer´́u gyakor-
lat van amit bárki végezhet, de ezeken túl
mindenképpen szakemberrel érdemes
konzultálni, illetve olyan helyen résztven-
ni akár jóga, aerobik, vagy más népszer´́u
sportos foglalkozáson, ahol megfelel´́o vég-
zettséggel (sportoktatói) rendelkez´́o vezet´́o
van jelen, mert az egyén egészségi állapota
nagymértékben befolyásolja, mely gyakor-
lat hasznos számára, és mely tud nehezen
kezelhet´́o fájdalmas tüneteket okozni.
Hangsúlyozzuk, hogy csak a szakszer´́utle-
nül vezetett tornánál! A bemutatott egyszer´́u
gyakorlatokat viszont bárkinek ajánlotta,
életkorra való tekintet nélkül. 

Igazán sokoldalú, érdekes nap volt az
egészségmeg´́orzés érdekében. Képeinkkel
igyekeztünk megörökíteni a legfontosabb
momentumokat. Javasoljuk a www.efi.
retsagrendelo.hu honlap felkeresését to-
vábbi ismereket szerzéséhez.

GiK - Foto: Halász Enik´́o
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Rétsági kalauz

Programajánló
Január 16. szombat 15.00 órától

a m´́uvel´́odési központban
a Hunyadi János Nyugállományúak
Klubja évnyitó taggy´́ulése.
A rendezvény zártkör!

Január 21.csütörtök 17.00 órától
a Magyar Kultúra Napja alkalmából
Karaffa Gyula Tartozásaim gy´́ulnek...
cím´́u könyv bemutatója
közrem´́uködik: ifj. Majnik László (zene)

Január 23. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Vöröskereszt Rétsági Csoportjának
Jótékonysági Bálja

Január 28. csütörtök, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Csóka László fest´́om´́uvész 
kiállításának megnyitója

Január 30. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Városi Nyugdíjas Klub 
zártkör´́u évnyitó rendezvénye

El´́ozetes
Február 6. szombat

a m´́uvel´́odési központban
a Kerepl´́o Néptánc Egyesület
Farsangi mulatsága

Február 12. péntek
a m´́uvel´́odési központban
Nemzeti M´́uvel´́odési Intézet 
rendezvénye

Állandó foglalkozások

kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Hétf´́o:
High Voltage Crew (Popping/Dubstep)

Minden hétf´́on 16:00-18:00-ig Vezeti:
Szeri György

Kedd:
Kerepl´́o Néptánc Egyesület 15:30-18:30-

ig Csillagvirág Néptánc Egyesület
18:30-19:30-ig Vezeti: Simon Katalin

Szerda:
Hip-hop Minden szerdán 16:00-17:00-ig
Zubaidah Hastánccsoport Minden szerdán

és csütörtökön 18:00-19:30-ig Vezeti:
Sz´́oke Johanna

Csütörtök:
T´́uzzománc szakkör minden csütörtö-

kön:17:00-20:00-ig Vezeti: F.Nógrády
Ildikó

Zubaidah Hastánccsoport Minden szerdán
és csütörtökön: 18:00-19:30-ig Vezeti:
Sz´́oke Johanna

´́Oszirózsa Tánccsoport Minden csütörtö-
kön, 14:00-15:00-ig

Kerepl´́o Néptánc Egyesület minden ked-
den és csütörtökön:15:30-18:30-ig Ve-
zeti: Simon Katalin

Péntek:
Zúgófa Néptánc Egyesület Minden pénte-

ken 19:00-20:30-ig Vezeti: Simon Ka-
talin

2016. januári m´́usor

január 22. péntek 15:55 
Él´́o közvetítés Rétság Város  
képvisel´́o-testületi ülésér´́ol

január 26. kedd 
18:00 Híradó
21:00 Híradó ismétlés

Január 27-29. 18:00 és 21:00 
Híradó ismétlés

Január 30-31. 10:00  Híradó ismétlés

rtv.retsag.net

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

Fénymásolási lehet´́oség
Január 15-t´́ol

A Városi M´́uvel´́odési
Központban, a Könyvtárban

A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig
kicsinyítéssel, nagyítással.

A/4-as oldal 30 Ft (ÁFA-val)

Nyitva tartás
Könyvtár:
(A felújítás befejezését követ´́oen,
várhatóan január 15-töl)

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

M´́uvel´́odési Központ:
Hétf´́o-csütörtök: 08.00-20.00
Péntek: 08.00-21.00
Szombat: 17.00-21.00

Rendezvények esetén ett´́ol eltér´́o id´́o-
pontban.

Pályázat
A rétsági Spangár András Irodalmi Kör
pályázatot hirdet a vers és prózaírók
részére.

A pályázaton korhatár és a témakör
megkötése nélkül, minden alkotó részt ve-
het. Kizárólag máshol meg nem jelent
írásm´́uvekkel lehet pályázni! Az írásokat
digitálisan (CD, DVD) is kérjük mellékel-
ni. A pályázatok terjedelme nem haladhat-
ja meg az öt gépelt oldalt. (Word, Times
New Roman, 12 pont, 1,5 sortáv) A jeligés
pályázatok mellé, zárt borítékban kérjük
mellékelni annak feloldását. A pályázat-
ból kizárásra kerülnek a kés´́on beérkez´́o
és a digitálisan nem beküldött, valamint a
nem a kiírásban megjelent feltételeknek
megfelel´́o pályam´́uvek. Egy jeligéhez ma-
ximum három írásm´́u tartozhat.

Az írásm´́uvek feladási határideje:
2016. január 15.

Cím: Spangár András Irodalmi Kör
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár
2651 Rétság, Rákóczi út 26., Pf.:24.
Tel.: 06 35 350 785 , 06 35 550 163
E-mail: konyvtar@retsag.hu, konyvtar.ret-
sag@gmail.com

A legjobbnak ítélt alkotás elnyeri a dí-
szes kivitel´́u Spangár András emlékplaket-
tet. A szakmai zs´́uri által arra érdemesnek
ítélt írásokat megjelentetjük a Kör 2016. évi
antológiájában és a Kör honlapján is.

Szolgáltatási ajánlat
A m´́uvel´́odési központ felújított aulája
bérbe vehet´́o – kb. 100-120 f´́os – lako-
dalmak, családi és egyéb társas rendez-
vényekre. Igény szerint a vendéglátásban,
dekorációs munkákban segítséget nyúj-
tunk. Részletes felvilágosítás a m´́uvel´́o-
dési központ irodájában, illetve a 35/350-
785-ös telefonszámon állunk rendelkezé-
sére.

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!
Cím: Rétság Táncsics utca 18.

Telefon: (35)351-155, (30)9-607-683
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Kiállítások 
a rétsági m´́uvel´́odési központ galériájában

A közelmúltban Szederjesi Csaba képkiál-
lítását nézhette meg a képz´́om´́uvészetet
kedvel´́o közönség. Képei sokszín´́uek, me-
legséget árasztanak. A kiállítás megnyitó-
ján, melyre sok rétsági és vidéki érdekl´́o-
d´́o is eljött, a magát amat´́or fest´́onek ne-
vez´́o alkotó m´́uvészember beszélt festmé-

nyeir´́ol, munkájáról. Saját véleménye sze-
rint, m´́uvész ne az aktuális divatot köves-
se, amely nem mindig teszi közérthet´́ové
a m´́uvészet lényegét, csak sz´́ukebb, f´́oleg
m´́uért´́o körnek, az alkotó m´́uvének mon-
danivalóját tegye érthet´́ové saját kifeje-
zésmódjával. A m´́uvészetnek nemcsak
formáló ereje van, de üzenetet is közvetít,
szerinte az alkotásai realista és impresszi-
onista stílusban prezentálják a természet
szeretetét, életigénylést, a színek, fények
örömét a szemnek és léleknek. Köszön-
jük, hogy láthattuk ezt a csodát, további
munkájához sok sikert kívánunk!

Mindszentiné Mandula már régóta kö-
t´́odik Rétsághoz, hisz itt él a lánya a csa-
ládjával. Volt már több kiállítása is intéz-

Én és a kisöcsém
avagy Színház(i el´́oadás) Rétságon 

Kelemen Kató szerelmi történetér´́ol
szóló két felvonásos zenés bohózatot a
Színm´́uvészeti F´́oiskola  egykori osz-
tályának kérésére rendezte Koltai Ró-
bert színm´́uvész. Kés´́obb a Körúti Szín-
házhoz került a darab, mely egy remek,
fiatalokból álló csapat.

Koltai Róbert csatlakozott a társulat-
hoz, nem csak mint rendez´́o, hanem mint
szerepl´́o is megjelenik.

A Körúti Színház több darabbal is járja
az országot és a 2016. év elején ismét
városunkba látogat.

Rétságon a három színházi el´́oadásból
álló programsorozat  2015. novemberi
“Én és a kisöcsém” - Eisemann Mihály és
Szilágyi László - operettjének nagy sikere
után reméljük, februárban is találkozha-
tunk egy hasonlóan jókedv´́u színházi el´́o-
adás estéjén.

Bérletek, illetve jegyek folyamatosan
válthatóak a m´́uvel´́odési központ irodájá-
ban.

Halász Enik´́o

ményünkben, volt amikor a kiállító terem-
ben, de voltak kisebb-nagyobb felhívó ki-
állításai a könyvtárban is. A kiállítás meg-
nyitóján zsúfolásig telt meg a terem, a sok
szép kép látványa mindenkit megszédített.
A hangulat megteremtéséhez Vavra Júlia
zongorajátéka is hozzájárult, valamint Gi-
rasek Károly szakért´́o megnyitó beszéde
is felcsigázta a jelenlév´́ok érdekl´́odését.
Ráadásul ´́ok még “földiek” is, hiszen
mindketten Kiskunfélegyházi származá-
súak. Mandula a kiállításai kapcsán min-
dig kisorsol egy szerencsés embert, aki
boldog tulajdonosa lehet egy szép képnek,
ez így történt ezen a megnyitón is. A ki-
sorsolt szerencsés nyertes Ferencsik Já-
nosné Márti volt, aki a meghatódottság
könnyeivel a szemében vette át a kisorsolt
képet. Gratulálunk a nyertesnek, az alko-
tónak pedig további sikeres munkát kívá-
nunk!               Foto: Halász Enik´́o
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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. 

Parlagf´́umentes Magyarországért 
Már a parkoló felé közeledve felt´́unt,
mennyi “csíkos” autó sorakozik egymás
mellett. Mindegyik Polgár´́orség felírat-
tal. Valami fontos dolognak kell történ-
nie, hogy ennyien összejöttek Rétságra.
Az már igaz, hogy fontos, hiszen a Nóg-
rád Megyei Polgár´́orszervezetek Szö-
vetsége gesztorálásával Parlagf´́umentes
Magyarországért címmel tartottak tá-
jékoztató programot. A meghirdetett
eseményen bárki részt vehetett, de tény,
hogy a járás polgár´́orei voltak többség-
ben a m´́uvel´́odési központ ugyancsak
benépesült el´́oadótermében. 

Els´́oként regisztráció, illetve az ismer´́o-
sökkel való találkozás az aulában, majd kez-
d´́odött a komoly munka. Jávorka János, a
Rétsági Polgár´́or Egyesület elnöke köszön-
tötte a megjelenteket, bemutatta a vendége-
ket, majd ismertette a nap programját.

Laczkovszki András a Magyar Nö-
vényvéd´́o Mérnöki és Növényorvosi Ka-
mara Nógrád Megyei területi Szervezet
elnöke rövid köszönt´́ojében ismertette szer-
vezete m´́uködésének lényegét, és azokat a
kapcsolódási pontokat, amelyben más szer-
vezetekkel együtt tudnak m´́uködni. 

A nap el´́oadását Hornyák Attila, a
Nógrád Megyei Kormányhivatal herboló-
gus munkatársa tartotta. Mondandója lé-
nyege a parlagf´́u ártalmassága, és a véde-
kezés módozatai voltak. 

Meglep´́oen korrekt témafeldolgozás-
nak lehettek részesei azok, akik részt vet-
tek a rendezvényen. Röviden összefoglal-
va a prezentációval színesített el´́oadás lé-
nyegét, a jelenlév´́o tudósító tanulságként
levonhatta, hogy hamis az a hisztériakel-
tés, amely a parlagf´́ut teszi egyedül fele-

l´́ossé az allergiás tünetek megjelenéséért.
Kétségtelen tény, hogy az emberek igen
jelent´́os része szenved különféle növé-
nyek pollenjei által kiváltott allergiában.
Ugyanekkor rávilágított arra is, hogy al-
lergia oka nem egyedül a pollenekben ke-
resend´́o. Számtalan élelmiszeradalék, a
hibás étkezési és életmódviszonyok le-
rontják az emberek immunrendszerét, ter-
mészetes védekez´́o képességét, és ilyen
körülmények között bizony nehezen ke-
zelhet´́o tüneteket okoznak a pollenek,
amelyeket sokszor másféle mellékhatá-
sokkal járó gyógyszerekkel kell kezelni.

Nem vitatta persze, hogy a parlagf´́u
allergén, és hogy nagyon elterjedt gyom,
de arra is rávilágított, hogy számtalan más
növény van környezetünkben, amely
többszörösen veszélyes. Példaként emlí-
tette a sárga vessz´́o néven ismert fajt, amit
sokan majdhogynem dísznövényként ke-
zelnek, holott rendkívül er´́os pollenszóró,
és pollenje tízszer nagyobb irritációt okoz,
mint a parlagf´́u. Arról is szó esett, hogy
sok más növényt is parlagf´́unek tekinte-
nek, pedig a hasonlóság ellenére teljesen
ártalmatlanok.

Természetesen szó esett az irtásról is.
Nem csak a parlagf´́uvet kell persze irtani,
hanem más káros gyomokat is. A parlag-
f´́unél két lényeges elem van, ami különös
figyelmet igényel. Egyrészt a m´́uveletlen
földterületeken jelenik meg, és két-három
évig terem gazdagon, ameddig más növé-
nyeknek átadja a helyet, majd visszaszo-
rul. Földek, kertek m´́uvelésével tehát meg
lehet akadályozni életre kelésüket. Másik
fontos jellemz´́o, hogy magja akár 30-40
évig csíraképes marad. A talajban szétte-

rülve ezen id´́oszakon belül bármikor el´́o-
bújhat, és egyetlen kifejlett növény több
százezer magot képes hozni.

Nem mindegy az sem, hogyan és mi-
kor védekeznek a parlagf´́u ellen. Els´́osor-
ban az el´́obb említett talajm´́uveléssel. Má-
sodsorban amikor még a növény négyle-
veles állapotban van (mintegy palánta) le-
het eredményesen eltávolítani, bár ez ha-
tékony, de fáradságos munkát jelent. Az
elterjedt mód a pollenszórás semlegesíté-
sére, a kaszálás. Fontos, hogy ez még a
magképzés el´́ott történjen meg, (június
hónapban legkés´́obb) mert a kés´́on vég-
zett kaszálás nemhogy nem oldja meg a
problémát, hanem a magok szélnek eresz-
tésével tovább növeli a gyom túlélési le-
het´́oségét.

Mindenkinek fontos érdeke, hogy a
gyommal - ismétlem többféle más gyom-
mal - fert´́ozött területeken megsz´́unjön az
ártalmas növények élettere. Mindenki a
maga módján kapcsolódhat ehhez a tevé-
kenységhez.

Alábbi képeink a rendezvényt doku-
mentálják.

GiK  - Foto: Halász Enik´́o
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