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A 40. Vöröskeresztes bál
Egy szál vörös rózsa is gyönyör´ú, hát még
negyven... Nagy meglepetés érte a vöröskereszteseket, amikor Juhászné Kincses Helén
a Nógrád megyei Vöröskereszt Igazgatója
40 szál vörös rózsával, Bobrovics Árpád az
Országos Vöröskereszt alelnöke pedig pezsg´óvel köszöntötte a vendégeket és az aktivistákat.
Kicsit mindenki meghatódott, joggal és el´ójöttek az emlékek. Van mire emlékezni hiszen,
1976-tól 2016-ig hagyományt teremtettünk.
Fontos megemlíteni néhány nevet a teljesség igénye nélkül. Eszünkbe jut Szabó Pista,
Gerengay Vilma, Zemenyné Irma, Ferkóné
Rózsika, Pálné Marina, Rozál, Kopcsákné Juci
és még sorolhatnánk a neveket, csupa jó emberek. Megszületett a Vöröskeresztes farsangi
bál gondolata, majd kivitelezése, célja és ehhez sok segít´óre találtunk és találunk ma is.

Kialakult egy kis csoport akik évr´ól-évre vállalták, hogy vidámságot, jókedvet visznek a
mindig lelkes vendégsereg számára. Hát sikerült, a bálterem minden évben megtelt.
A helyszínek változtak. Az els´ó id´ószakban a Börzsöny étterem volt a stabil helyszín,
majd megsz´únésével kérdés volt, hogy hol legyen a bál. Két alkalommal a Nagyoroszi HEMO adott otthont a bálnak, majd a rétsági HEMO volt a rendezvény helyszíne. Bál nem maradt el, a bálozni akarók követtek minket és
azóta is állandó helyet adó, a rétsági m´úvel´ódési ház.
A helyszínek valóban változtak, de a cél
maradt. Id´ósek napjának évenkénti megrendezése, többszörös véradók köszöntése, Óvoda,
gyermeknap támogatása és egyéb rendezvények segítése.
(Folytatás a 8. oldalon)
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Városházi tudósítások
Az els´ó képvisel´ó-testületi ülésre 2016ban január 22-én délután 16.00 órakor
került sor. Egy napirendi pont felvételét
megszavazott a képvisel´ó-testület (szóbeli el´óterjesztés PVB Bizottság küls´ós
tagjának el´óterjesztése), egy napirendi
pont (testületi állásfoglalás megfogalmazása betelepítéssel kapcsolatban) levételét fogadta el a testület. A napirendi
pontok megbeszélése után elkezd´ódött
a tanácskozás.
Els´ó napirendként a szociális ellátások
rendjér´ól szóló önkormányzati rendelet módosítását tárgyalta meg a
képvisel´ó-testület, melynek elfogadott szövege megtalálható a
Hangadó Városházi tudósítások
után a Helyi rendeletek rovatban.
A gyermek és szociális étkeztetés, valamint a házi segítségnyújtás térítési díjáról szóló
5/2014. önkormányzati rendelet módosítását tárgyalta a képvisel´ó-testület,
mely szintén a Helyi rendeletek rovatban elolvasható.
Az önkormányzat SZMSZ-r´ól szóló
rendelet módosításának kezdeményezésér´ól tárgyaltak a képvisel´ók. Ennek
az volt az oka, hogy még a tavalyi év
folyamán augusztusban került benyújtásra egy módosító javaslat, mivel
adódnak olyan helyzetek, amikor az
SZMSZ-ben nincs valami leszabályozva, de ezt meg kell tenni azért,
hogy a helyi szabályok betartásával
m´úködhessen az önkormányzat. Így a
jelenleg hatályos SZMSZ-ben nincs
szabályozás arra az esetre, hogy
amennyiben egy bizottsági tag lemond
a tagságáról, akkor mi a követend´ó eljárás. Ezt a módosító javaslatot akkor a
jegyz´ó úgy értékelte, hogy ez jogszabálysértést tartalmaz, ezért állásfoglalást
kértek a Kormányhivataltól. Ez megérkezett, és e szerint a korábbi el´óterjesztés nem tartalmaz jogsértést. Így a módosítási javaslatot újra tárgyalták, mely
konkrétan tartalmazza, hogy a képvisel´óknek, a képvisel´ó-testületnek, a bizottságoknak, a polgármesternek és a jegyz´ónek milyen hatáskörei vannak. A rendelet a szövege, melyet a képvisel´ótestület elfogadott, megtekinthet´ó a
következ´ó rovatban.
A 2016. évi költségvetés el´ókészítéséhez irányelveket határozott meg a képvisel´ó-testület. A 2016. évi költségvetésben a f´ó feladat a stabilitás megtartása. Az intézményeknek február 1-ig
kell benyújtani a reális bevételi és kiadási elképzeléseiket. Az irányelveket
a képvisel´ó-testület elfogadta.
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Az önkormányzatnál és intézményeinél is évek óta biztosításra kerül a cafetéria. Az err´ól szóló szabályzatot a
Polgármesteri Hivatal Cafetéria Szabályzatát a képvisel´ó-testület elfogadta, és egyetértett azzal, hogy a szabályzat kerüljön kiterjesztésre az önkormányzat és az intézmények dolgozóira is.
A 2013. évi felújítási munkák után a
Kossuth u. Rákóczi út felöli szakasza
összerepedezett. Bejelentésre került a
hiba a garanciális kötelezettség terhére
a kivitelezést végz´ó Penta Kftnek és a városközpont rehabilitáció pályázat m´úszaki ellen´órének. 2015. november 30-án
az érintettek bejárást tartottak.
A december hónapban megérkezett árajánlatot a képvisel´ótestület nem fogadta el, annak
5 milliót meghaladó költsége
miatt. Az újabb árajánlat megérkezett,
mely 2.2 millió Ft+ÁFA. A képvisel´ótestület ezt elfogadta, az útjavításról
viszont szerz´ódés tervezetet kell kérni
a kivitelez´ót´ól.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal jelezte az Önkormányzat felé, hogy
2016-ban a GINOP 6.1.1-15 “ Alacsony képzettség´úek és közfoglalkoztatottak” címmel kiemelt projekt keretében finanszírozott, közfoglalkoztatással egybekötött képzés indul. A projekt keretében támogatható lesz, az az
egyén, aki tankötelezettségét teljesítette, alacsony iskolai végzettség´ú,
legfeljebb befejezett általános iskolai
végzettséggel rendelkezik, munkavállalási korú, feln´ótt személy, és közfoglalkoztatási jogviszonyban áll. Továbbá a hazai költségvetés vagy uniós forrás terhére megvalósuló programban
támogatott OKJ-s képzésben már korábban részt vett és a képesítés megszerzése óta legalább 1 év eltelt. Tehát
csak az a személy vonható be, akinek
az iskolai végzettsége nem magasabb, mint 8 általános, kivéve a “közfoglalkoztatás szervez´ó” szakirány. Az
el´ó-sz´úréseket a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya végzi.
Képzésben érintettek létszáma: várhatóan 20 f´ót´ól kevesebb. A képvisel´ótestület támogatta, hogy a 100%-os állami támogatás biztosítása mellett
közfoglalkoztatottak foglalkoztatásra
kerüljenek.
Az egyes szociális és gyermekvédelmi
tárgyú törvények módosításáról szóló
törvény iktatta be a gyermekek védelmér´ól és gyámügyi igazgatásról szóló

törvény módosítását, melynek következtében a járásszékhely települési
önkormányzat kötelez´ó feladata 2016.
január 1-t´ól a család -és gyermekjóléti
központ m´úködtetése, illetve ahol
ilyen önálló intézmény nem m´úködik,
annak létrehozása. A képvisel´ó-testület
megtárgyalta az el´óterjesztést és a Család- és Gyermekjóléti Központot önálló
intézményként hozza létre az állami támogatás éves összegének erejéig.
A Kormány meghirdette a jelenleg is
folyamatban lév´ó közigazgatási reformot. Ez a folyamat, mint járási székhelyet, Rétság városát is érinti. A Kormány célja a lakosság gyorsabb és hatékonyabb kiszolgálása. Az elkövetkezend´ó id´ószakban nagy valószín´úséggel további feladatok kerülnek át a járási hivatalok jogkörébe (kereskedelmi nyilvántartás, anyakönyv, építéshatósági feladatok). Ezek a lépések értelemszer´úen további létszám- és épületigényt jelentenek majd a járási hivatalok számára, így várhatóan városunk
esetében is. Az is jól látható a folyamatban, hogy az állami feladatellátás
expanziója a jelenlegi Polgármesteri
Hivatal épületének befogadóképességét meghaladja. A Rétsági Polgármesteri Hivatal dolgozóinak méltó elhelyezése kérdésessé válik még akkor is,
ha az önkormányzatnál megmaradó
feladatok tovább csökkennek, és az
önkormányzatok állami feladatellátási
kötelezettsége a folyamat végén valószín´úleg teljesen meg is sz´únik. A képvisel´ó-testület megtárgyalta a lehetséges ingatlan cserér´ól, a tárgyalások
megkezdésének szükségességér´ól készített el´óterjesztést, és felhatalmazta
Mez´ófi Zoltán alpolgármestert a Nógrád Megyei Kormányhivatallal történ´ó
kapcsolatfelvételre,
tárgyalásairól
rendszeresen be kell számolnia a testületnek.
Az elmúlt év kiemelt feladata volt a
nyilvános WC megnyitása. A megnyitáshoz szükséges volt a rákötés terveztetése. A tervezés elkészült. A képvisel´ó-testület megtárgyalta a Piac udvarban lév´ó nyilvános WC szennyvízbekötési terveinek elkészítésére vonatkozó árajánlat elbírálásáról készített
el´óterjesztést, a KOVATERV Kft.
120.000 Ft +ÁFA összeg´ú árajánlatát
elfogadta. A határozat mellékletét
képez´ó tervez´ói szerz´ódés-tervezetet
jóváhagyta. Felhatalmazza Heged´ús
Ferenc polgármestert a szerz´ódés aláírására.
Rétság Város Önkormányzata 2015.
évben is eredményesen szerepelt a
szociális tüzel´óanyag pályázaton. A
képvisel´ó-testület megtárgyalta a szociális t´úzifa támogatáshoz kapcsolódó
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Vállalkozási szerz´ódés jóváhagyásáról
készített el´óterjesztést, és a Misik Kft.
árajánlatát fogadta el, felhatalmazták a
polgármestert a szerz´ódés aláírására.
A képvisel´ó-testület megtárgyalta a
DMRV Duna Menti Regionális Vízm´ú
Zrt. által beadott Rétság-Vízellátás
Gördül´ó Fejlesztési Terv 2016-2030
véleményezése tárgyú napirendet, a
határozat mellékletét képez´ó tervet elfogadja, a felújítások, pótlások költségét a víziközm´úvek éves amortizációjának összeghatáráig biztosítja, de egyben nyilatkozik, hogy a víziközm´ú-vagyon üzemeltetésre megkötött megállapodásban foglalt amortizáción kívül
egyéb forrást biztosítani nem tud.
A 2015. december havi ülésen állást
foglalt a képvisel´ó-testület abban,
hogy a már nyugállományban lév´ó véd´ón´ó részére is biztosítani kívánja az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ´ó finanszírozásának részletes szabályairól szóló
kormányrendelet szerinti többletjuttatást. Ez kiszámolásra került, a képvisel´ó-testület ezt megszavazta.
Hesz Henriette rétsági lakos azzal a
kéréssel fordult a képvisel´ó-testülethez, hogy a Rétság 058/10 hrsz-ú,
6.815 m2 szántó besorolású területet
meg szeretné vásárolni, illetve bérelni.
Ezt a szántó m´úvelési ágú term´óföldet
2016. március 1-t´ól maximum három
évre haszonbérleti szerz´ódés keretében
a kérelmez´ónek a képvisel´ó-testület
megszavazta, és felkérte Heged´ús Ferenc polgármestert a bérleti szerz´ódés
aláírására.
A Kölyöksziget Alapítvánnyal kötött
118/2015 számú támogatási megállapodás szerint Dr. Katona Ern´ó képvisel´ó a tiszteletdíját az alapítványnak
ajánlotta fel civil szervezetek, sérült és
hátrányos helyzet´ú gyermekek támogatására. A bérszámfejtés jogszabályi
változásai miatt a 2015. december havi
tiszteletdíjat már nem lehet felajánlani,
így a megállapodást módosítani kell. A
jöv´óben tiszteltdíj járulékkal növelt
bruttó összegnek a felajánlására nem
lesz lehet´óség. A nettó tiszteletdíj felajánlásához pedig testületi döntés nem
szükséges.
A Rétsági Polgár´ór Egyesület a 2015ös évre kapott Rétság Városi Önkormányzatától 600.000 Ft vissza nem térítend´ó támogatást. Az Egyesület a
2015. évben kapott támogatást felhasználta. Az el´ózetes tervek alapján a térfigyel´ó rendszer b´óvítésére költötte
volna az éves támogatás összegét, melyet azonban többlet önkormányzati
forrásból, a tervezett´ól lényegesen nagyobb arányban valósított meg. Az
éves támogatás jelent´ós része így a
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rendszámfelismer´ó rendszer kialakítására, m´úködtetésére, a baleseteket,
b´úneseteket megel´óz´ó tájékoztatásra
és a régi polgár´ór autótól fiatalabb személygépjárm´ú karbantartására, felszerelésére került felhasználásra. A támogatás végösszege nem változott, csak a
költségek átcsoportosításra kerültek. A
képvisel´ó-testület a megállapodás módosítását elfogadta.
Laczkó Endre, mint a Rákóczi út 22.
szám alatti ingatlanban lév´ó iroda tulajdonosa azzal a kéréssel fordult a
képvisel´ó-testülethez, hogy az önkormányzat a f´útést a tulajdonában lév´ó
ingatlanban függessze fel. Indoklásában arra hivatkozik, hogy a jelenleg
nyújtott szolgáltatás nem megfelel´ó,
több alkalommal kellett radiátort cserélnie. A f´útés felfüggesztését nem lehet biztosítani, ennek megszüntetése
csak a rendszer átalakításával lehetséges. A teljes leválasztás véglegesen
megoldaná a jelenleg szerz´ódéssel
nem rendezett szolgáltatás nyújtását.
További egyeztetésre van szükség a
társasház többi tagjával is. A Ptk. ide
vonatkozó szabályai szerint kell eljárni
az ügyben.
A Polgármesteri Hivatalból 1 f´ó eltávozik, ezen álláshely bérének feloldására lenne szükség a munka további
zavartalan elvégzéséhez. A képvisel´ótestület úgy döntött, hogy mivel több
feladat átkerül a Járási Hivatalhoz,
több változás is várható, így ezt a feladatot bels´ó átcsoportosítással kell
megoldani.
A nyilvános WC üzemeltetésér´ól kötend´ó szerz´ódést a képvisel´ó-testület
megtárgyalta, úgy döntött, hogy vállalkozásba adja. A szerz´ódés-tervezetet a
PVB Bizottság megtárgyalta, nem találta megfelel´ónek, ezért egy új tervezet került beadásra, mely tartalmazta a
bizottság által megfogalmazottakat. A
vállalkozó bérleti díj nélkül üzemeltetné a WC-t, a m´úködéssel kapcsolatos
valamennyi költség (rezsi, karbantartás) viszont ´ót terhelné. Ezt jelenleg
két hónap próbaid´óre kötötte meg a
képvisel´ó-testület. Tájékoztató táblák
kihelyezését az utasváró konténer falára engedélyezték.
A képvisel´ó-testület a lejárt határidej´ú
határozatok végrehajtásáról, valamint
az átruházott hatáskörben hozott döntésekr´ól szóló beszámolót elfogadta.
A képvisel´ó-testület a tájékoztatót a
két testületi ülés közötti id´ószakban az
önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról nem fogadta el.
A PVB Bizottság küls´ós tagjának megválasztásáról szóló napirendi pontot a
polgármester nem tette fel, ezért a képvisel´ó-testület írásbeli jegyz´ókönyvi

figyelmeztetést javasolt ez ügyben. A
polgármester ezt szavazásra bocsátotta, amelyet a képvisel´ó-testület elfogadott.
Egyebek: a kistornaterem a felújítás
után átadásra került, szabályozni kell
a m´úködtetését ; a hóeltakarítás kapcsán az utak és járdák csúszásmentesítését körültekint´óbben kell végezni ; a
m´úvel´ódési ház 50% állami és 50%
önkormányzati tulajdonban van, a
Honvédelmi Minisztérium azzal a feltétellel adja oda az önkormányzatnak
a tulajdonjogát, ha átveszi a laktanya
és a hozzá tartozó utcákban lév´ó
szennyvízhálózatot (itt állandó dugulások vannak - jelenleg ezt a tulajdonos végzi), amelyet a Vízm´ú nem
ajánl, mivel teljesen új rendszer kialakítására van szükség ; a sószórás a
kulcsfontosságú területeken (Járóbetegellátó Közp., T´úzoltóság, stb.) azonnal beindult, a dombokon lév´ó utcákban (Körtefa, Rózsavölgy, Sz´ól´ó) úgyszintén ; a polgármester véleménye
szerint a traktor nem alkalmas sószórásra, mivel életveszélyes kezelni ; a
HM most is átadná a fent említett feltételekkel a m´úvel´ódési házat ; február
3-ig kell állást foglalni migráns ügyben, ezt a PVB Bizottságnak tárgyalni
kell ; a F ´ÓKEFE-vel december 31-én
lejárt a szerz´ódés, nagyobb területre
van szükségük, a szerz´ódés-tervezetet
elküldték ; az Önkéntes T´úzoltó Egyesület beszámolója csúszott, de tájékoztatást kötelez´ó adniuk ; az autóbuszfordulónál az 1-es kocsiállásnál útsüllyedés van, meg kell oldani ;
gyógytornász álláshelyre szükség van,
ha nem rétsági jönne ide lakást tudna-e
biztosítani az önkormányzat neki kés´óbbi döntés kérdése ; ónos es´ó esetén a közmunkásokkal meg kell oldani
a csúszásmentesítést ; képvisel´ók levele a polgármesterhez a m´úvel´ódési
központban megrendezett Hunyadi János Nyugállományúak Klubjában elhangzott beszédr´ól ; a polgármester
válaszában a beszédében elhangzottak
mellett érvelt ; az új munkaügyi rendszerben a számfejtésben szükség van a
képvisel´ók legmagasabb iskolai végzettségét igazoló bizonyítvány vagy
diploma fénymásolatára.
Helyreigazítás
Korábbi városházi tudósításoknál több
helyen az szerepelt helytelenül, hogy
a javaslatot a képvisel´ók elfogadták,
vagy nem fogadták el. Helyesen úgy
kellett volna közzétenni, hogy a javaslatot a képvisel´ó-testület elfogadta,
illetve nem fogadta el. A hibáért elnézést kérünk!
Varga Nándorné felel´ós szerkeszt´ó
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Képvisel´ó-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete munkatervben tervezett következ´ó ülésére 2016. február 26-án
pénteken 16.00 órakor kerül sor. Az
ülést a Rétsági Televízió egyenes adásban közvetíti. A munkatervben tervezett napirendek: 1) 2016. évi költségvetési rendelet megalkotása. 2) 2015. évi
költségvetés módosítása. 3) Ebrendelet
megalkotása. 4) Rétság helységnév használatáról szóló rendelet megalkotása. 5)
2016. évi közbeszerzési terv elfogadása.
6) Családsegít´ó központ létrehozása. 7)
Rétság Város Sportkoncepciójának elfogadása. 8) Beszámoló a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár 2015. évi tevékenységér´ól, valamint a 2016. évi munka
és rendezvénytervér´ól. 9) Pályázat kiírása
a sport és civil szervezetek 2016. évi támogatására. 10) Beszámoló a testület lejárt határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott
döntésekr´ól. 11) Tájékoztató a két testületi
ülés közötti id´ószakban az önkormányzat
érdekében végzett polgármesteri munkáról. Zárt ülésen 1) Városi kitüntetések és
elismerések adományozása.

Tisztségvisel´ók fogadó órái
2016. FEBRUÁR
Heged´ús Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´ójén 13.00-17.00
óráig. Februárban 8-án.
Mez´ófi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00
óráig. Februárban 24-én.
Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´ó: Minden
hétf´ón 14.00-17.00 óráig. Februárban
1., 8., 15., 22., 29.

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

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,
matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´óségi
munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 18.
Telefon: (35)351-155, (30)9-607-683
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Helyi rendeletek
Rétság Város Önkormányzat
Képvisel´ó-testületének
1/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete
A szociális ellátások rendjér´ól szóló
15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó
napon lép hatályba. Rendelkezéseit
2016. január 1. naptól kell alkalmazni.

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
többször módosított 1993. évi Ill. törvény
(a továbbiakban: Szt.) 25. § (3) bekezdés
b) pontjában, 26.§ - ában és 132. § (4)
bekezdés g) pontjában, valamint a 92.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 15/2015. (XI.23) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) módosításáról az
alábbiak rendeletet alkotja:

Rétság Város Önkormányzat
Képvisel´ó-testületének
2/2016.(I.26.) önkormányzati rendelete
A gyermek és szociális étkeztetés
valamint a házi segítségnyújtás
térítési díjáról szóló 5/2014. (III.26)
számú rendelet módosításáról

1.§ A R. 24. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.
“Gyermekjóléti szolgálat
24.§ (1) A gyermekjóléti szolgáltatás az
1997.évi XXXI. törvény 39 - 40. §ában meghatározott feladatainak ellátását a Képvisel´ó-testület - a társult
önkormányzatok által létrehozott Nagyoroszi székhely´ú Nyugat-Nógrád
Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal
biztosítja.
(2) A gyermekjóléti szolgálat szervezési,
szolgáltatási és gondozási feladatokat
végez, együttm´úködik az oktatási intézmények gyermekvédelmi felel´óseivel és a véd´ón´ókkel."
2.§ A R. 27. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.
“Házi segítségnyújtás
27.§ (1) Házi segítségnyújtás keretében
kell gondoskodni a Szt. 63.§-ában
meghatározottak szerint azokról a személyekr´ól, akik otthonukban önmaguk
ellátására saját er´ób´ól nem képesek,
és róluk nem gondoskodnak.
(2) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást
nyújt az önkormányzat.
(3) A házi segítségnyújtást az önkormányzat által foglalkoztatott gondozók látják el.
(4) A házi segítségnyújtás iránti kérelmet
a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintéz´ójénél, jövedelemigazolás és orvosi igazolás mellékelésével kell benyújtani.
(5) A szociális étkeztetésre és házi segítségnyújtásra jogosult személyek térítési díját az önkormányzat külön rendelete szabályozza."

Heged´ús Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyz´ó

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény
(továbbiakban: Szt) 92.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmér´ól és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi
XXXI. tv.(továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a személyes
gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról szóló 5/2014. (III.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§ A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép.
“3.§ (1) A szociális étkezés intézményi térítési díja: 335 Ft/adag
(2) Szociális ebéd lakásra szállításának
költsége: 64 Ft/adag"
2. § A Rendelet 4.§ §-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép.
“4. § Az óvodai és iskolai étkezésben részt
vev´ók gyermekek személyi térítési díját az intézményi térítési díj áfá-val
növelt összegének és az igénybevett étkezések számának, valamint a Gyvt.
148. §-ában foglalt normatív kedvezmények figyelembe vételével az óvoda
esetében az intézményvezet´ó, az iskola
esetében a pénzügyi el´óadó állapítja
meg.”
3.§. A Rendelet 5. §-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép.
“5.§ (1) A szociális étkezés és szociális
ebéd lakásra szállítása után fizetend´ó
napi személyi térítési díját a 3. § (1) (2) bekezdése szerinti intézményi térítési díj áfá-val növelt összege azzal,
hogy az nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevev´ó személy 1 napra
számított rendszeres jövedelmének 30
%-át.
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(2) A szociális étkezés és szociális ebéd
lakásra szállítás után fizetend´ó havi
személyi térítési díja az (1) bekezdés
szerint megállapított napi személyi térítési díj és az igénybevett étkezések
számának figyelembe vételével a pénzügyi el´óadó állapítja meg."
4.§ Ez a rendelet 2016. február 1. napon
lép hatályba. A hatálybalépésével egyidej´úleg a rendelet 6. § hatályát veszti.
Heged´ús Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyz´ó

Rétság Város Önkormányzat
képvisel´ó-testületének
3/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és
m´úködési szabályzatáról szóló
14/2014. (xi.21.) rendelet módosításáról
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 53.§ (1) bekezdésében és ugyanezen törvény 143.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat és szervei szervezeti és m´úködési szabályairól szóló 14/2014.
(XI.21.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az
alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A Rendelet 9.§ (5) bekezdés a) pontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép.
9.§ (5) a) A képvisel´ó a b) pontban foglalt
kivétellel naptári évenként egy testületi ülésr´ól és két bizottsági ülésr´ól a
tiszteletdíj csökkentése nélkül hiányozhat.
2.§ A Rendelet 43.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
43.§ (3) A Képvisel´ó-testület esetenként
külön döntéssel is meghatározhatja,
hogy egyes napirendek hanganyagát a
(2) bekezdésben foglaltaktól eltér´óen,
mely id´ópontig kell meg´órizni.
3.§ A Rendelet 44.§ (8) bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezés lép.
44.§ (8) A zárt ülésr´ól készített jegyz´ókönyvbe, valamint az ülés írásos és
hanganyagába a 15.§ (2) bekezdésben
felsoroltak tekinthetnek, illetve hallgathatnak bele. A zárt ülés jegyz´ókönyvét és írásos anyagait az általános szabályok szerint, de elkülönítve
kell tárolni és meg´órizni.
4.§ A Rendelet 47.§-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép.
47.§ (1) A bizottságok tagjainak számát
és személyi összetételét a Képvisel´ó-

testület a bizottsági munka hatékonyságának szempontjai alapján határozza meg.
(2) A Képvisel´ó-testület a bizottságok elnökér´ól, létszámáról, személyi összetételér´ól, feladatkörér´ól a polgármester
el´óterjesztésére a megalakulásakor
vagy az azt követ´ó ülésen dönt. Az el´óterjesztéshez bármelyik képvisel´ó módosító javaslatot tehet. A módosító javaslatokat a polgármester köteles szavazásra bocsátani, a jelen rendelet
32.§ (1) bekezdése szerinti módon.
(3) A Képvisel´ó-testület a bizottságok létszámát, személyi összetételét és feladatkörét szükség esetén a polgármester el´óterjesztésére bármikor megváltoztathatja. Az el´óterjesztéshez joga
van bármelyik képvisel´ónek módosító
javaslatot tenni. A módosító javaslatokat a polgármester ebben az esetben is
köteles szavazásra bocsátani a jelen
rendelet 32.§ (1) bekezdése szerinti
módon.
(4) A bizottság elnöke, tagja e megbízatásáról írásban lemondhat. A lemondásáról szóló nyilatkozatot a polgármester részére kell benyújtani. A megbízatás a lemondásban meghatározott, a
lemondást követ´ó egy hónapon belüli
id´ópontban, ennek hiányában az írásbeli nyilatkozat átvételének napján
sz´únik meg. A lemondás nem vonható
vissza, továbbá érvényességéhez nem
szükséges a Képvisel´ó-testület elfogadó nyilatkozata. A polgármester a
megbízatás megsz´únését követ´ó munkaterv szerinti vagy soron kívüli testületi ülésen köteles a Képvisel´ó-testületnek az új bizottsági elnök vagy tag
megválasztásával kapcsolatos el´óterjesztést megtenni.
(5) A bizottságok képvisel´ó és nem képvisel´ó tagjainak jogai és kötelezettségei
azonosak.
(6) A megválasztott bizottságok személyi
összetételét a jelen rendelet 2. számú
függeléke tartalmazza.
(7) A bizottságok feladat- és hatáskörét a
jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
5.§ A Rendelet 57.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
(4) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a
jegyz´ó, valamint a közfoglalkoztatottak tekintetében. Gyakorolja az egyéb
munkáltatói jogokat az önkormányzati
intézmények vezet´ói, valamint az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében.
6.§ (1) A Rendelet 1. számú melléklete
helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe
jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe
jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó
napon lép hatályba.
Heged´ús Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyz´ó

Szemétszállítás
Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!
Magyarország hetedik legnagyobb
hulladékgazdálkodási közszolgáltatója, a
Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. kötelességének tekinti, hogy tájékoztassa Önt. A
NEM FIZET ´Ó ÜGYFELEINK HULLADÉKÁT MÁR NEM TUDJUK ELSZÁLLTANI: azaz csak az érvényes
matricával rendelkez´ó kukákban és a
szabványos köztisztasági zsákokban elhelyezett hulladékot gy´újtjük be.
Köszönettel: Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.

Szelektív hulladékgy´újtés
2015. szeptember hónaptól megváltozott
a szelektív hulladékgy´újtés rendszere! A
szelektív hulladékgy´újt´ó szigetekre csak
üveg hulladék elhelyezése lehetséges!
Szelektív hulladékgy´újtésre a jöv´óben
háztól elszállítással kerül sor. A tiszta állapotú papír, m´úanyag és fém italos dobozok az erre a célra rendszeresített, díjmentes zsákokban helyezhet´ók el kéthetente a
hulladékgy´újt´ó edények (kukák) helyein.
Zsákot a Zöld Híd szakemberei osztanak
ki, kihelyezett telt zsákok helyett újat
hagynak a helyszínen, illetve díjmentesen
beszerezhet´ó Rétságon a Paletta Trade
(Sipos bolt) üzletben. Az elszállításra kéthetente kerül sor, az alábbi id´ópontokban,
és azt követ´óen:
2016. február 4., 18. csütörtök
2016. március 3., 17., 31. csütörtök
2016. április 14., 28. csütörtök
Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a továbbiakban a szelektív hulladékgy´újt´ó szigeteken - üvegen kívül - semmilyen más
hulladék nem helyezhet´ó el. A közrend és
a tisztaság meg´órzése érdekében ezen
helyszíneket a térfigyel´ó kamerák rögzített felvételekkel is ellen´órizhet´óvé teszik!

Felhívás!
A téli id´ójárásra tekintettel felhívjuk a Tisztelt
Lakosság figyelmét a köztisztasági és környezetvédelmi feladatok ellátásáról szóló
rendelet alapján az ingatlanok el´ótti járdák
tisztántartását, síkosságmentesítését, hóeltakarítását az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles elvégezni.
Polgármesteri Hivatal
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Beruházások, felújítások Rétságon
Az elmúlt id´ószakban a városkarbantartás területén sok minden megújult,
sok minden felújításra került. Voltak
közbeszerzési eljárás alá nem tartozó,
és közbeszerzési eljárás alá tartozó karbantartások, felújítások.
Tavaly augusztusban elkezd´ódött a
Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár
világítási villamos hálózat cseréje, karbantartása. Ugyancsak sürg´ós volt a
könyvtári WC-k felújítása, a mennyezeti
világítás megújítása, korszer´ú lámpatestekkel. Az 1972-ben lerakott PVC padlót
kicserélték szalagparkettára. Ez nem volt
egyszer´ú feladat, mivel közel 50 ezer dokumentumot kellett többször is átpakolni.
A lépcs´óház is teljesen új dizájnt kapott, a
lépcs´ókre csúszásmentes burkolólap került. A stúdióban és annak feljáróját is teljesen megújították.
A Kistornaterem is átadásra került a
korszer´ú karbantartási munkák elvégzése
után. A falfelületek és a menyezet gipszkartonos burkolása, festése mellett ki lettek cserélve a villamos vezetékek, és szerelvények. Modern aljzatot kapott a terem. A karbantartás keretében nyílászárók
cseréjére is sor került. Az óvoda tornatermének felújítása is megtörtént.
Városszerte több helyen a járdákat leaszfaltozták, mellette vízelvezet´ó árkokat
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alakítottak ki. Például a József Attila utcában új vízelvez´ó árok épült, ezzel szélesítve az útpályát, ami lehet´óvé tette a forgalmas úton egy gyalogos sáv kijelölését. A
Pet´ófi utcában szintén felújításra került a
vízelvezet´ó árok.
Ugyancsak nagy gond oldódott meg a
Járóbetegellátó korábban kavicsos parkolójának asyfaltburkolatra cserélésével, illetve a behajtásnál joggal kifogásolt “bukkanó” olyan megoldásra cserélésével, ami
a vízelvezetést úgy teszi lehet´óvé, hogy
autóval, babakocsival is símán be lehet
hajtani.
Korlátok kihelyezésére is sor került a
veszélyes helyeken. A nyilvános WC felújítása és az engedélyek beszerzése után
megnyílhatott ez a szükségszer´ú létesítmény. A felújításokról az alábbi fotók is
tanúskodnak.
A közbeszerzés és a szerz´ódéskötések
elhúzódása miatt néhány feladat erre az
évre húzódott át. Például a temet´ó bels´ó
útjának felújítása. Amint az id´ójárás megengedi ezek a munkák el fognak készülni.
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Egészségnevelés az óvodánkban
“Az egészség a testi (fizikai), a
szellemi (pszichikus) és a társastársadalmi (szociális) jólét állapota, nem csupán a betegség és nyomorékság hiánya.” WHO
Az Óvodai nevelés országos alapprogramjához h´úen a mi óvodánk Helyi programjában is megtalálhatóak az egészség
elérését célzó nevelési elvek, amelyek
egészségfejleszt´ó tevékenységek során
érik el céljukat. Melyek ezek a területek?
— a testi egészség (gondozás, ápolás,
edzés, mozgás-fejlesztés),
— a lelki egészség (értelmi fejlesztés, érzelmi biztonság nyújtása,
— a szociális kapcsolatok harmóniája
(közösségi élet, segítés stb.),
— az egészségvéd´ó képesség fejlesztése,
— a gyermekek egészséges életmódjának, egészségvéd´ó szokásainak kialakítása,
— a szül´ók otthoni egészségnevel´ó feladatai (higiénés szokások alakítása,
egészségvéd´ó példamutatás, melegengedékeny nevelési módszer),
— egészségügyi
szolgálattal
való
együttm´úködés: házi gyermekorvos,
véd´ón´ó, fogorvos, gyermekjóléti szolgálat.
Az egészség testi, lelki, társkapcsolati
jellemz´óje összefonódik a személyiségfejlesztés feladatával, tehát annak védelme
komplex nevelési feladat az óvodánknak.
Teljeskör´ú, áthatja az óvodai élet egészét,
a gyermekek aktív cselekv´ó közrem´úködésével valósul meg.
Az óvodában eltöltött 3 év alatt szeretnénk megalapozni az egészséges életvitel
iránti igényt a gyermekekben. Egyedül ezt
nem tudjuk megvalósítani, ezért a családokkal és az egészségügy képvisel´óivel
közösen hangoljuk rá a gyermekeket az
egészséges táplálkozásra, a szabad leveg´ón tartózkodás és a fizikai aktivitás fontosságára, az alapvet´ó személyi higiénére.
Célunk eléréséhez több eszközt és
módszert alkalmazunk: a pedagógusok
példamutatása, rendszeres mindennapi
testnevelés, fogmosás, sz´úr´óvizsgálatok,

közös programok, kirándulások, felvilágosító el´óadások az érintett partnerekkel
(gyermekorvos, véd´ón´ók, fogorvos).
Óvodánknak hagyományosan jó az
együttm´úködése a városi egészségügyi
szolgálattal, ennek keretében 2 program is
lefutott a közelmúltban, mindkett´ó segítette az egészséges életvitel megalapozását a 3-6 éves korosztály körében.
A novemberi fogászati sz´úrés során az
asszisztensek megnézték a gyermekek fogait, a problémákat felírták. Szemléltet´ó
eszközökkel bemutatták a helyes fogápolási technikákat. A csoportonkénti beszélgetések során kiderültek a táplálkozási
szokások hatásai a fogakra és a szájhigiénére. Különös tekintettel az édes italok,
cukorkák, csokoládék károsító hatásaira.
A gyermekek tisztában vannak mindezzel,
mégis azt tapasztaljuk, hogy ezekb´ól sokat fogyasztanak. A beszélgetés hatására
több gyermek igyekezett úgy mosni a fogát, ahogyan azt az asszisztenst´ól látta,
kijelenthetjük tehát, hogy az el´óadás sikeres volt és elérte figyelemfelkelt´ó célját,
hiszen a gyermekek tevékenysége ennek
hatására hatékonyabb lett. Pozitív meger´ósítéssel mi óvón´ók fenntarthatjuk a
fogmosás technikájának javulását, és ez
által talán megmenthetünk egy pár tejfogat is. Családi együttm´úködéssel pedig a
táplálkozási szokásokat is változtatni tudjuk a gyermekeknél, kevesebb édesség és
szénhidrát bevitel, több nyers gyümölcs és
zöldség, olajban sütés helyett párolás.
Ez úton hívnám fel a szül´ók figyelmét
a csoportokban meglév´ó jó gyakorlatra, a
Gyümölcsnapra. Javaslom, hogy ne csak
gyümölcsöt, hanem zöldségeket is bátran
hozzanak, mert ezek pucolva és nyersen
fogyasztva változatosságot visznek a
gyermekek táplálkozásába, közösségben
olyan zöldségfélét is megkóstol, elfogyaszt a gyermek, amire otthon nem vehet´ó rá.
Január hónapban a véd´ón´ók tartottak
projektoros vetítéssel egybekötött egészségvédelmi el´óadást az óvodánkban. A 2
kisebb csoportnak és a 2 nagyobb csoportnak az életkori sajátosságokat figyelembe

véve a következ´ó témákkal készültek:
— táplálkozási szokások: helyes és helytelen különválasztása
— tisztálkodás napi teend´ói: kézápolás,
fürdés, hajmosás rendszeressége,
zsebkend´ó használata
— fogápolás eszközei és technikái
Játékosan, KerekMesék és dalocskák
közbeiktatásával a dalba sz´ótt történetekkel még jobban fel tudták hívni a
különböz´ó témákra a gyerekek figyelmét,
motiválták ´óket. - KerekMese gyerekdalok, gyerekvideók játékos tanuláshoz,
kapcsolódó ingyenes tartalmak: foglalkoztatók, kifest´ók, mesék, képek.
A gyerekek aktívan részt vettek az el´óadásban, megválaszolták a kérdéseket,
gyakorolták a helyes mozdulatokat, kézmosási és fogmosási technikákat. Énekelték a dalokat, mert ismerték, sok gyerek
említette, hogy már otthon is látta ezeket.
Az internettel rendelkez´ó családoknak javasoljuk ezeket az ismeretterjeszt´ó kis dalokat és meséket, mert ezekb´ól a gyerekek
életkoruknak megfelel´óen tájékozódhatnak, játékosan tanulhatnak az egészségvédelem területeir´ól.
Az el´óadást követ´óen a véd´ón´ók tisztasági vizsgálatot is tartottak: megnézték
a gyerekek körmét, b´órét és haját. Ez havi
rendszerességgel megtörténik az óvodában, nagyon fontos preventív funkciója
van. A felmerül´ó betegségekr´ól is tájékoztatjuk a véd´ón´ót, és az ´ó véleménye alapján gyermekorvoshoz irányítjuk azt, akinek erre szüksége van. Jó kapcsolatot ápolunk a véd´ón´ókkel, rendszeresen megbeszéljük a felmerül´ó problémákat, a státuszvizsgálatok eredményeit, a fejlesztés
lehet´óségeit.
Mind az óvón´ók, mind a véd´ón´ók célja
a rendszeres óvodába járás segítése, a
mentálhigiénés hátrányok csökkentése,
szociális segítségnyújtás lehet´óségeinek
keresése.
Óvodánk az egészségügyi szolgálattal
közösen mindent megtesz a gyermekek
sokoldalú fejlesztése érdekében, kérjük a
szül´óket legyenek nyitottak és érdekl´ód´óek, hogy segíthessük a családi nevelést az
egészségnevelés területén is.
Geletei Lívia
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Válogatás az elmúlt id´ószak eseményeib´ól
A 40. Vöröskeresztes bál
(folytatás az 1. oldalról)
A negyven év alatt mindig voltak önzetlen
támogatóink, akik felajánlásukkal színt
vittek a rendezvényünkbe és emelték a
színvonalát. Külön kell itt említenünk a
Gábriel családot, akik évekig kiemelked´óen komoly ajándékokkal járultak hozzá a
tombola nyereményekhez.
Itt szeretnénk felsorolni a 40. bál támogatóit: Flamingó cukrászda, GÁLKER

Coop ÁBC, Heged´ús Ferenc polgármester
úr, H és M virágbolt, m´úvel´ódési központ, OCSI papír, Óvoda munkaközössége, PALETTA-TRADE KFT Festékbolt, FAFI-DENT Kft., /Miklián Zsuzsi/,
Rétsági Fiatalok, Rétsági Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (Salgai Szilvi),
Szabó Miklós Virágbolt, Sztruhár Istvánné (Dzseki), Tóth Jánosné, Varga Dávid

Magyar Kultúra Napja Rétságon
“Egy nép a kultúrája és hite nélkül
megsz´únik létezni.”
(L.K. Hamilton)
1823-ban január 22-én fejezte be Kölcsey
Ferenc a magyarok egyik legszentebb
imáját, a Himnuszt. Ennek tiszteletére
1989 óta Magyarországon január 22. lett a
Magyar Kultúra Napja. Ha nem is piros
bet´ús ünnepként tartjuk nyilván ezt a napot, de Magyarország szerte tartanak különféle programokat, melyek emlékeztetnek arra, hogy múlt nélkül nincs jöv´ó. Ez
így van a kultúrával is, mivel szüleinkt´ól,
nagyszüleinkt´ól kapott kulturális örökséget gyermekeinknek, unokáinknak, dédunokáinknak kötelességünk átadni. Rétságon immár hosszú évek óta hagyománya
van annak, hogy ezen a napon a Városi

8

M´úvel´ódési Központ és Könyvtár különféle programokkal várja az érdekl´ód´óket.
Az idén Karaffa Gyula Tartozásaim gy´úlnek... c. kötetének bemutatójára került sor.
Mikor elcsendesedtek a látogatók, ifj.
Majnik László el´óadásában meghallgathattuk a “Szó veszélyes fegyver” c. dalt,
majd Varga Nándorné köszöntötte a kultúrát szeret´ó vendégeket. A bevezet´óben
hallhattunk Kölcseyr´ól, a Himnuszról, és
annak jelent´óségér´ól. Szájbely Zsolt el´óadásában több vers is elhangzott a kötetb´ól,
majd Karaffa Gyula vette át a szót. Beszélt
arról a felel´ósségr´ól, ígéretekr´ól, fogadalmakról, amit sokszor magunknak, másoknak teszünk, de nem minden esetben tartjuk be. Az is igaz, hogy nem mindent lehet
megvalósítani, betartani - tette hozzá a

Géza, Dr. Bóna Gyula, Magyar Vöröskereszt Nógrád megyei Szervezete. Köszönjük!
A köszönetnél tartva, külön köszönjük
a rétsági fiatalok részvételét, segítségüket,
továbbra is számítunk rájuk, hiszen ´Ók
viszik majd tovább ezt a szép hagyományt.
Hálásak vagyunk minden résztvev´ónek, segít´ónek, találkozunk a 41. bálon!
Szlezák Istvánné, Eszter
Fotó: Halász Enik´ó

költ´ó. Tehát tartozásaink gy´úlnek... Minden embernek legyen az fontos - hangsúlyozta -, hogy tegyen meg mindent ami
t´óle telik, akár sz´úkebb környezetében,
akár, ha lehet´ósége van, szélesebb körben
is. Ez minden embernek felel´óssége kell,
hogy legyen.
Megemlítésre került a Börzsönyi Helikon interneten elérhet´ó, általa szerkesztett
irodalmi folyóirat, melyet immár 11 éve
szerkeszt. A közönség soraiból is sokan
kérdezhettek a szerz´ót´ól - volt is kérdés
b´óven. Majd közkívánatra Szájbely Zsolt
felolvasott egy verset és ifj. Majnik László
gitárjátékában gyönyörködhetett a közönség. Hangulatos este volt, mindenki egy
kicsit feltölt´ódve ment hazafelé, és elgondolkodhatott azon, hogy kinek, milyen
“tartozása gy´úlik” saját maga, szerettei és
embertársai felé.
Foto: Kelemen Ágnes
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Csóka László kiállítása Rétságon
A m´úvel´ódési központ galériájában január
utolsó napjaiban került sor absztrakt, nagyon élénk szín´ú festmények kiállítására.
Kelemen Ágnes köszöntötte a megjelenteket, akik között jócskán voltak fiatalok,
gyerekek is, akiket a szül´ók, nagyszül´ók
hoztak magukkal. Ez abból a szempontból
is nagyon fontos, hogy már fiatal korban
megtanulják szeretni a kultúrát, mert így
feln´ótt korában is ennek elkötelezett hívei

lesznek. A köszönt´ó után egy tehetséges
fiatal zenész, Majer Beatrix fuvolajátéka
tette ünnepélyessé a megnyitót. A kiállító
m´úvész kérésére Sass István mondta el
E.A. Poe Holló cím´ú versét Faludy
György fordításában. A vers elszavalása
el´ótt ismertette a vers és a kiállítás absztraktivitásának párhuzamait és a vers keletkezését, életútját. Egy kicsit vidáman jegyezte meg, hogy a Csóka kiállításán Sass

mond verset, melynek címe “Holló”. A
megnyitó beszédet Buglya Sándor egyetemi tanár, operat´ór tartotta meg, aki a m´úvész életútját mutatta be, majd az absztrakt m´úvészetr´ól beszélt, az ilyen m´úvek
befogadásáról, gondolatébresztésér´ól fejtette ki véleményét. A hivatalos rész után
mindenki érdekl´ódéssel tekintette meg a képeket, és sok kérdés hangzott el a m´úvész
felé. A jelenlév´ók egy szép élménnyel gazdagabban térhettek haza.
Foto: Halász Enik´ó

Farsang az óvodában
2016. január 28-án tartottuk farsangi
mulatságunkat az óvodában. A gyermekek és feln´óttek napok óta izgatottan
készültek az eseményre. Farsangi díszbe
öltöztek a csoportszobák és a folyosó. Színes szalagokkal, gömbökkel, bohócokkal
díszítettük óvodánkat. Korán reggel jelmezbe érkeztek gyerekek és feln´óttek.
Amikor mindenki megérkezett, kezd´ódött a jelmezes bemutatkozás. Egymás
után vonultak fel a színes pillangók, boszorkányok, tündérek. Volt kalóz, rend´ór,
katona, pókember... A színes, ötletes jelmezeket emléklappal jutalmaztuk. Ezután
megszólalt a zene, kezd´ódhetett a tánc.
Terített asztalnál sütemény és üdít´ó is várt
a táncban elfáradókra. Tízórai után a cso-

portok az óvoda el´óterében gyülekeztek.
Ismét felvonult a sok színes jelmezbe öltözött gyerek. Minden csoport elmondta
az alkalomra tanult verset, majd megszólalt a zene és Simon Kati néni vezetésével
kezdetét vette a mulatság. Kati néni egy
vidám mesét is elmondott, amiben a gyerekek is részt vettek. Miután minden csoport a helyére ment, folytatódott a vidámság. Tréfás játékokat játszottunk. A gyerekek nagyon élvezték a székfoglaló játékot
és nagy sikere volt a sepr´ós táncnak.
Délre mindenki elfáradt. Jól esett a finom ebéd majd a délutáni pihen´ó. Délután
sok-sok élménnyel gazdagodva indulva
haza a gyerekek.
Halász Magdolna - Foto: Halász Enik´ó
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Rétsági kalauz
Programajánló
Február 24-ig megtekinthet´ó
a m´úvel´ódési központ galériájában
Csóka László
fest´óm´úvész kiállítása
Február 10-ig megtekinthet´ó
a m´úvel´ódési központ aulájában
El´ótéri fotókiállítás Bereczné Balázs Zita, Csáthy Kristóf,
Galbács Tamás, Halász Enik´ó, Molnár
Levente, Tóth Anita képei
Február 5. péntek, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központban
a rétsági általános iskola
Farsangi mulatsága
Február 6. szombat
a m´úvel´ódési központban
a Kerepl´ó Néptánc Egyesület
Farsangi mulatsága
13.30 órától Felvonulás a benzinkúttól, farsangtemetés a Nagyparkolóban
14.00 órától “A székely menyecske és
az ördög” - Fabók Mariann színm´úvész és bábos mesemondó el´óadása a
színházteremben
14.45 órától Jelmezbe öltözöttek bemutatkozása
15.00 órától Táncház - Zene: Ladányi
Ferenc (furulyák, kaval, klarinét), Keresztes Nagy Árpád (duda, koboz),
Walch Márton (dob)
Belépés ingyenes
Február 12. péntek, 10.00 órától
a m´úvel´ódési központban
III. Kulturális közfoglalkoztatás programzáró rendezvénye
Kulturális közfoglalkoztatás
a rétsági járásban
Nemzeti M´úvel´ódési Intézet Nógrád
Megyei Iroda konferenciája
El´óadások, kulturális programok, kiállítás
Február 17. szerda, 9.00 óra
a m´úvel´ódési központ kistermében
Kistérségi Nyugdíjas Klubok vezet´ói megbeszélése
Február 17. szerda, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
Családi délután:
Magyar népmesék rímbe és ráncba
szedve
El´óadó: Kassovitz László
Részvétel ingyenes!
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Február 24. szerda, 14.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a VSG Táncszínház bemutatja
A Piroska és a farkas
cím´ú táncmesét
Az eredeti Grimm történet alapján hagyományosan érthet´ó és esztétikus
táncmozdulatokkal táncm´úvészek személyesítik meg a karaktereket! Az el´óadásban minimálisra csökkentettük az
agressziót, ill. rengeteg humorral, komikummal színezzük az esetlegesen
félelmet kelt´ó szituációkat! Szeretnénk, hogy ne csak a gyermeknéz´ók,
de az ´óket kísér´ó feln´óttek is jól szórakozhassanak! Az el´óadás végén a farkas természetesen pórul jár, ám addig
rengeteg látványos, komikus fordulatot és izgalmas jelenetet láthatnak a
néz´ók! A zenei kíséret klasszikus zene!
Mozart, Sztravinszkij, Beethoven, Debussy, Rachmaninoff, Csajkovszkij
legismertebb m´úveinek legszebb dallamai csendülnek fel az el´óadásban!
A Piroska és a farkas TáncMesét els´ósorban gyerekeknek, de korhatár nélkül minden érdekl´ód´ónek szeretettel
ajánljuk!
Belép´ódíj: 1000 Ft. Kedvezményes jegyek: 700 Ft
Február 25. csütörtök, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központ kistermében
Id´óskorúak gyógynövényei
címmel Szabó Klára kóstolóval egybekötött el´óadása
Február 27. szombat, 14.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Rétsági Római Katolikus Egyházközség szervezésében
El´óadás,
melyre mindenkit szeretettel várnak!

El´ózetes
Március 11. péntek, 19.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
színházi sorozatunk második el´óadása
a Körúti Színház bemutatja:
A piros bugyelláris
cím´ú vígjátékot
F´ószerepl´ó: Esztergályos Cecília
Ne veszítsünk el semmit, mert abból
könnyen baj lehet! Valószín´úleg tudta
ezt Csillag Pál ´órmester is, de valahogy a piros bugyellárist, benne a század zsoldjával, mégis elhagyta. Új állomáshelyére érkezve ett´ól igen kínosan érezte magát. Hát amikor még az

is kiderült, hogy szállásadója, Török
Mihály a falu bírája, közben feleségül
vette az ´ó hátrahagyott menyasszonyát... Jelen van még: egy házsártos
anyós, a falu idióta elöljárósága, néhány részeg huszár, a falu lakói és
máris minden adott, egy az angol szalonvígjátékokat megszégyenít´ó humorú, de a századforduló magyar falujában játszódó fergeteges vígjátékhoz.
Belép´ójegy ára: 2.200 Ft
(Két el´óadásra szóló bérlet ára: 4.000 Ft)
A harmadik el´óadás április hónapban:
Mezítláb a parkban
Március 12. szombat
a m´úvel´ódési központban
A Hunyadi Nyugdíjas Klub
N´ónapi rendezvénye
Március 15. kedd, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Városi megemlékezés
Nemzeti ünnepünk alkalmából
Március 22. kedd, 15.30 órától
a m´úvel´ódési központ kistermében
Kerepl´ós húsvétváró
Március 23. szerda - a Víz Világnapja
a m´úvel´ódési központ aulájában
El´ótéri fotókiállítás

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´úvel´ódési központban
Hétf´ó:
High Voltage Crew (Popping/Dubstep)
16.00-17.00 Vezeti: Szeri György
Hihg Voltage Crex (Hip-hop) 17.00-19.00
Vezeti: Sárosi Katalin
Kedd:
Kerepl´ó Néptánc Egyesület 15.30-18.30
Vezeti: Simon Katalin
Csillagvirág Néptánc Egyesület 18.3019.30-ig Vezeti: Simon Katalin
Szerda:
Hihg Voltage Crew (Hip-hop) Minden szerdán 16.00-17.00 Vezeti: Sárosi Katalin
Gerinctorna 17.30-18.30 Vezeti: Rottenbacher Mónika
Zenés torna 18.45-19.45 Vezeti: Rottenbacher Mónika
Zubaida Hastánccsoport 18.00-19.30 Vezeti: Sz´óke Johanna
Csütörtök:
T´úzzománc szakkör 17.00-19.00 Vezeti:
F. Nógrády Ildikó
´Ószirózsa Tánccsoport 14.00-15.00 Vezeti: Putyer Gyuláné
Kerepl´ó Néptánc Egyesület 15.30-18.30
Vezeti: Simon Katalin
Péntek:
Zúgófa Néptánc Egyesület 19.00-20:30
Vezeti: Simon Katalin
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Évnyitó, közgy´úlés, és farsang

rtv.retsag.net
Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktuális információkkal.
2016. februári m´úsor
Február 23. kedd
18:00 Híradó - riportok, tudósítások
21:00 Híradó ismétlés
Ismétlések:
Február 24-25. 18:00 órától és 21:00 órától
Február 27-28. 10:00 órától és 16:00 órától
Február 26. péntek 15:55
Él´ó közvetítés Rétság Város soron következ´ó képvisel´ó-testületi ülésér´ól

Felhívás
Felhívjuk minden könyvtár szeret´ó látogató és kölcsönz´ó figyelmét, hogy 2016.
február 01-jét´ól könyvtárunk a megszokott nyitva tartási id´óben üzemel.
Szeretettel várunk mindenkit, aki a
megújult intézményünkben szeretne olvasgatni, kölcsönözni. Programjainkról
kérjük tájékozódjanak a Rétsági kalauzban és a Rétsági TV programajánlójában,
Facebook oldalunkon, és honlapunkon a
konyvtar.retsag.net-en, valamint Rétságon
kihelyezett hirdet´ótáblákon, intézmények,
boltok és a Polgármesteri Hivatal el´ótt lév´ó
hirdet´ó táblákon. A m´úvel´ódési központ plakátjait és m´úsorajánlóját ugyanezen a portálokon és hirdet´ó táblákon megtekinthetik.

mindkét nyugdíjas klubban
A Hunyadi János Nyugállományúak vidáman, kötetlen hangulatban ért véget
Klubja januárnak az els´ó felében megtar- az este.
totta ünnepélyes évnyitó közgy´úlését.
A Városi Nyugdíjas Klub január végén
Hangyási Jen´óné köszöntötte az egybe- tartotta meg évnyitó összejövetelét. Kotgy´últeket és részletesen beszámolt a 2015. roczó Balázs a klub elnöke köszöntötte a
évben történt eseményekr´ól, valamint a jelenlév´óket, majd a tavalyi évet értékelte,
2016. évi programot ismertette a tagság- és az idei évre tervezett programokat isgal. A pénzügyi beszámolót követ´óen a mertette a tagsággal. Az idén át kell doljelenlév´ók is hozzászóltak az elhangzot- gozniuk a klub alapszabályát is, mivel
takhoz. Hangyási Jen´óné a klub vezet´óje változások történtek a jogszabályokban.
lemondott vezet´óségi posztjáról, de a klub Természetesen bemutatásra kerültek az új
vezet´ósége meggy´ózte, hogy még erre az klubtagok is. A jelenlév´ó tagság megszaévre vállalja el ezt a megtisztel´ó, de sok vazta a beszámolót és a munkatervet is.
munkával járó feladatot. Az új vezet´ósé- Majd Heged´ús Ferenc polgármester köget és az új belép´ó tagokat is megszavaz- szöntötte a jelenlév´óket. A jól m´úköd´ó,
ták a jelenlév´ók. Ezután Heged´ús Ferenc tehetséges klubtagokból álló tánccsoport
polgármester mondott köszönt´ót, majd tevékenységér´ól, sikereir´ól, terveir´ól is
Mez´ófi Zoltán alpolgármester tájékoz- hallhattak a tagok egy összefoglaló tájétatta az egybegy´últeket az új Civil Szerve- koztatást. Ezután következett a kulturális
zetek Házáról, a képvisel´ó-testület elkép- összeállítás, melyben versek, dalok hangzeléseit ismertette ezzel kapcsolatban. zottak el, tisztelegve a Magyar Kultúra
Ezeken az összejöveteleken rendszeresen Napja el´ótt. Az este fellépett még a Zubafellépnek a klubnak aktív tagjai, akik most idah Hastánccsoport, akik fergeteges sikert
is verssel, énekszóval köszöntötték a kö- arattak, megalapozva a további jó együttzönséget. Majd beindult a zene, a kötetlen m´úködést a klubbal. A vacsora alatt és után
szórakozás a farsang jegyében. Többen szólt a vidám zene, mindenki vérmérséklete
jelmezbe bújva adtak el´ó vidám jelenete- szerint táncolhatott. Ezen az összejövetelen
ket, és végül nagy ováció közepette sza- sem hiányozhatott a tombola, aminek húzávazással megválasztották a legjobb, legöt- sánál mindenki izgult. Az est egy jól megletesebb jelmezt visel´óket. A zeneszó és szervezett, vidám összejövetel volt.
tánc mellett finom vacsora is volt a tagságMindkét klub tagjainak jó egészséget,
nak, majd az est legizgalmasabb pontja a sok boldogságot, anyagi biztonságot kívátombola kisorsolása következett. Valóban nunk!
Foto: Halász Enik´ó

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.
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HANGADÓ

Évzáró a polgár´óröknél
Nem is gondolnánk, hogy immár 20. esztendeje, hogy megfogalmazódott valamiféle civil, önkéntes részvételre és munkára épül´ó biztonsági szervezet igénye.
Aztán 1997-ben létrejött “Rétság Város Közbiztonságáért Közalapítvány”,
majd szeptemberben önálló életre kelt 20
f´óvel a Polgár´ór Munkacsoport. Több átszervezés ellenére a jelenlegi is az akkoriak méltó utóda, s´ót a többség folyamatosan tagja a szervezetnek.
Minden évben tartanak az ünnepi id´ószakban egy hivatalos közgy´úlést, amelyet ünnepi hangulatú kötetlen program is
követ. Mozgalmas élete volt idén is a polgár´óröknek, van hát mir´ól beszámolni, s´ót
mondhatnánk úgy is, hogy van mire büszkének lenni. Pályázaton új gépkocsihoz
jutottak, tovább b´óvült a térfigyel´ó kame-

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.

rarendszer, kiadványokat jelentettek meg,
önálló rendezvényt szerveztek “parlagf´úmentes Magyarország címmel”, és akkor
még a várostisztasági akciókról, a számtalan rendezvénybiztosításról nem is beszéltünk.
Januárban viszont hivatalos közgy´úlést
tartottak, a beszámoló és a tervek elfogadásával, illetve az alapszabály módosításval.
Itt is el kell mondani, hogy a polgár´órök társadalmi munkában végzik városvigyázó tevékenységüket. Továbbá szívesen látnának soraikban új jelentkez´óket,
közöttük fiatalokat.
A polgár´óröknek további kitartást kívánunk, örömet, az önként és társadalmi
munkában vállalt feladatokhoz, és a 20
éves évforduló méltó el´ókészítését is.
GIK

Legyen a munkatársunk!
Tisztelt Olvasóink!
Újságunkat színesítend´ó azt szeretnénk, ha minél többen vállalkoznának
arra, hogy kisebb-nagyobb írásaikkal jelentkeznének a Hangadó hasábjain. A
szerkesztés során egyetlen rendez´óelvet
tartunk fontosnak magunk számára, még-

pedig azt, hogy az írások Rétságról szóljanak, az itt él´ók számára íródjanak. Tájékoztatásul közöljük: lapzárta minden
hónap 20-án. Ha tehát kedvet érez arra,
hogy egy-egy téma megírásával gazdagítsa a Hangadó számait, ragadjon tollat!
Legyen a munkatársunk!

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

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