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Ünnepi készül´́odés
Évek óta a nagyobb közösség számára is em-
lékezetessé teszi a város önkormányzata a
karácsonyi készül´́odés id´́oszakát.

Már november utolsó hétvégéjére elkészült
a Betlehem a templomkertben, felállításra ke-
rült a mindenki karácsonyfája és az adventi
koszorú a m´́uvel´́odési központ el´́ott. Ünnepi
díszfények kerültek az intézményekre, a város-
központ több helyére. A fénypompában tün-
dökl´́o feny´́ofa és a koszorú körül igen sokan
megfordulnak, és szívesen készítenek szelfiket,
fotókat az emberek. Megszokták, megszeret-
ték, örülnek, hogy a képvisel´́o-testület el´́oz´́o
évben úgy döntött, hogy a korábbi alkalmatos-
ságokat szebbre, korszer´́ubbre cseréli.

Advent els´́o hétvégéjén a m´́uvel´́odési köz-
pontban szerveztek kreatív foglalkozást, ahol K´́o-
vári Anna szakszer´́u vezetésével készültek kará-
csonyi díszek, hópehely, angyalkák quilling tech-
nikával. Azon a hétvégén meggyújtásra került a
közös nagy adventi koszorún az els´́o gyertya, és
a továbbiakban minden hétvégén egy újabb.

A negyedik láng fellobbantására a város
közös ünnepén, a Minkenki karácsonyán ke-
rült sor. Ez alkalommal már kora délutántól
hagyományos vásárra kerül sor a m´́uvel´́odési
központ aulájában, kés´́obb m´́usorral várták a
vendégeket a színpadon. Majd a szabadtéren a
gyertyagyújtást követ´́oen halászlével, forralt
borral, mákos gubával vendégelik meg a város
lakosságát. Ezen cikknek nem titkolt célja az
is, hogy meghívja a városlakókat erre a közös
karácsonyvárásra.

Voltak persze más rendezvények is az ün-
nepkörhöz kapcsolódva. Intézméányekben,
munkahelyeken. Az óvoda karácsonyáról, az
Adventi hangversenyr´́ol a bels´́o oldalakon be-
számolunk. Talán mintha a természet is készül-
ne a meglepetésre, hiszen több éve már nem
volt fehér a karácsony. Most pedig hópelyhek
ezrei borították a tájat, a fákat, a tereket. Szép
fehér karácsony várt mindenkire, aki családja
körében a szent estén meghitt módon tudott
ünnepelni.
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Városházi tudósítások

A képvisel´́o-testület decemberben 2 al-
kalommal is ülésezett. 4-én soronkívüli
ülésen f´́oként a fejlesztési célokhoz kap-
csolódó ügyeket tárgyaltak. Összesen 5
napirendet. Az ülésen a polgármester
mellett 4 képvisel´́o vett részt.

Els´́oként a bölcs´́odei pályázat benyúj-
tásával kapcsolatban hozott döntést a
testület. A PVB már korábban is több
el´́okészít´́o tárgyalást folytatott a konk-
rét lehet´́oségek megismerésére, és a
város számára legoptimálisabb pályá-
zat benyújtására. (Ennek határi-
deje 2019. március 31, de a ter-
vezési munkák elvégzéséhez
kellett a testület miel´́obbi állás-
foglalása.) A döntés szerint 12
f´́os bölcs´́ode megtervezését kérik
a tervez´́ot´́ol, és az épület egyéb
paraméterei is meghatározásra
kerültek. Jelen pályázatban - a koráb-
biaktól eltér´́oen - korlátozott összeg
igényelhet´́o, fér´́ohelyenként maxi-
mum 8 millió forint a megpályázható
összeg, továbbá legalább 30% önrész
biztosítása kötelez´́o. A PVB javaslatát
a képvisel´́o-testület megszavazta. 
A Zöld város pályázat támogatási szer-
z´́odése került módosításra a teljesítési
id´́opontok tekintetében. A részhatári-
d´́ok módosítása nem lehet hatással a
projekt teljes befejezésének 2020. má-
jus 31-re kit´́uzött határidejére.
A közlekedésfejlesztési pályázatban
az engedélyezési tervben szerepl´́o pro-
jektelemekre szükséges közúti bizton-
sági audit lefolytatása. Korábbi ülésen
a tervez´́o kiválasztása megtörtént,
most az UNITEF-Szalamandra Kft.-
vel a konkrét szerz´́odést hagyta jóvá a
testület.
El´́oterjesztést tárgyalt a testület az
Arany János Tehetséggondozó Prog-
ramhoz benyújtott igény alapján. A
képvisel´́ok a korábbi gyakorlatnak
megfelel´́oen úgy döntöttek, hogy tá-
mogatják a nyolcadik évfolyamos pá-
lyázónak a programban való részvéte-
lét.
Lakossági jelzések alapján tárgyalt a
testület a buszváró várótermének álla-
potáról, és a helyzet javításának lehe-
t´́oségér´́ol. Elhangzott, hogy szükséges
a rend´́orség felkérése rendszeres ellen-
´́orzésre, a nyitvatartási id´́o korlátozá-
sára, illetve a tönkretett berendezés
pótlása. Ezzel kapcsolatos döntések a
december 14-i ülésen születtek meg. A
fert´́otlenít´́o takarítás és a széksorok
cseréje id´́oközben megtörtént.

Egyebek napirendnél több felvetés ki-
dolgozott el´́oterjesztésként benyújtás-
ra került a decemberi 14-i tanácsko-
zásra.

A munkatervben tervezett decemberi
ülésre 14-én került sor. 16 téma volt na-
pirenden. A tanácskozáson a 7 f´́os testü-
letb´́ol 6 f´́o volt jelen. A döntések - egy
kivétellel - egyhangú szavazással szület-
tek. Az ett´́ol eltér´́ot jelezzük.

A 2019-es költségvetés elfogadásáig
érvényes átmeneti gazdálkodás szabá-

lyairól szólt az els´́o napirend.
A rendeletet Dr. Szájbely Ern´́o
PVB elnök terjesztette el´́o. A
Pénzügyi és Városüzemeltetési
Bizottság (PVB) elnöke ismer-
tette a bizottsági vita lényegét.
Az államháztartási törvény ér-
telmében a képvisel´́o-testület

rendeletet alkothat az átmeneti gazdál-
kodásról. A rendelet biztosítani kíván-
ja az önkormányzat és intézmények
számára a folyamatos és biztonságos
m´́uködést. A fegyelmezett költségve-
tési rend indokolja a helyi jogszabály
megalkotását. A rendelet egyértelm´́u-
síti a gazdálkodásért felel´́osök lehet´́o-
ségeit és a határokat. Kitér arra, hogy
a cafetéria juttatás folyamatosan le-
gyen biztosítva, akik erre el´́oz´́o évben
is jogosultak voltak. (A jogszabály a
retsag.hu oldalon megtalálható.)
A novemberi ülésen hozott döntést a
testület arról, hogy egyrészt a helyi
adók mértékein nem változtat, más-
részt a kommunális adót megsz´́unteti,
illetve új adónem sem kerül bevezetés-
re. A kommunális adó megsz´́unésével
a lakosság által az önkormányzatnak
fizetend´́o minden adóteher megsz´́u-
nik. Az elfogadott elvek alapján ké-
szült rendeletet a testület elfogadta. (A
jogszabály a retsag.hu oldalon megta-
lálható.)
Minden év decemberében meghatá-
rozza a testület a következ´́o évi mun-
katervét. A benyújtott tervben július
kivételével minden hónapra van ter-
vezve ülés, és ütemezve vannak a kö-
telez´́oen megtárgyalandó témák.
Amennyiben a város érdekében fontos
döntéseket kell meghozni, a képvise-
l´́o-testület soron kívüli ülést is tart. A
testület a munkatervet 5 igen szava-
zattal 1 nem ellenében elfogadta.
Ugyancsak megtárgyalásra került a
2019. évi bels´́o ellen´́orzési terv. Az in-
tézmények, a polgármesteri hivatal és az
önkormányzat pénzügyeit és feladatellá-

tását ellen´́orz´́o igen részletes terv elfo-
gadásra került.
Az irattár rendezésének újabb ütemé-
r´́ol már született döntés, az ennek alap-
ján elkészült szerz´́odés-tervezetet a
testület elfogadta.
A M´́uvel´́odési Központ két szerz´́odés-
tervezetet nyújtott be. (Testületi dön-
tés értelmében az önkormányzat tevé-
kenységi körében szerz´́odések csak a
képvisel´́o-testület engedélyével köthe-
t´́ok.) A benyújtott tervezetek egy gyer-
mekszínházi el´́oadásról, illetve az
EFI-vel való együttm´́uködésr´́ol szól-
nak, melyek elfogadásra kerültek. Fel-
hatalmazták Varga Nándornét a szer-
z´́odések aláírására.
A Család- és Gyermekjóléti Központ
kiegészítette szakmai programját az év
közben keletkezett aktualitásokkal,
amelyeket a testület elfogadott.
Korábbi döntés alapján pályázott a tes-
tület szociális t´́uzifa támogatásra. A
megnyert pályázat alapján a t´́uzifa rétsá-
gi telephelyre leszállításra került. A Szo-
ciális Bizottság ebben az évben az el-
´́oz´́oekt´́ol több, összesen 110 kérelmez´́o-
nek tudott juttatni ebb´́ol a támogatásból.
A kiszállítást a korábbi években is meg-
felel´́oen ellátó vállalkozó végzi. (A lap
megjelenéséig az igényl´́ok már meg is
kapták a szociális alapon kapott tüzel´́ot.)
A korábbi évekhez képest kiegészített
szerz´́odést a testület elfogadta.
A 189/2018. számon Kalmár Erzsébet
kérelme alapján döntött a testület a la-
kásához közel egy akadálymentes par-
koló kialakításáról. A kérelmez´́o id´́o-
közben jelezte, hogy kérelmét vissza-
vonja, így a határozat okafogyottá
vált, ezért a testület azt visszavonta.
A buszváróval kapcsolatos - soron kí-
vüli ülésen felvetett - problémák ké-
s´́obbiekben való elkerülése érdekében
a testület döntött a váróterem nyitva-
tartási idejének módosításáról, ami
4.00 órától 19 óráig terjed´́o id´́opontra
módosult. Egyben felkérte a polgár-
mestert, hogy a Volánnal folytasson
egyeztetést az épületrész átadásáról a
közlekedési vállalat részére.
A “Zöld város” pályázathoz kapcsoló-
dó tervezési szolgáltatási szerz´́odést a
képvisel´́o-testület jóváhagyta, egyben
megbízta a polgármestert annak alá-
írására.
A város korábban érvényes Helyi Esély-
egyenl´́oségi Programja - jogszabályi
kötelezettség, illetve a pályázatokhoz
szükséges volta miatt - átdolgozásra,
kiegészítésre került, melyet a testület
elfogadott. A dokumentum megtalál-
ható a www.retsag.hu honlapon.
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Jávorka János képvisel´́o  nyújtott be
el´́oterjesztést a város egyes közterüle-
tein autófordulók, bejárók kátyúinak
zúzott k´́ovel való ideiglenes javítására.
A döntés értelmében beszerzésre, és a
volt laktanya területén betárolásra ke-
rült 27 tonna M-22-es andezit k´́ozúza-
lék, a költségvetés általános tartaléka
terhére. A kihelyezést a Városüzemel-
tetési Csoport végzi.
A lejárt határidej´́u határozatok végre-
hajtásáról szóló beszámolót a képvise-
l´́o-testület elfogadta.
A két ülés közötti, a város érdekében
végzett polgármesteri munkáról a be-
számolót a testület tudomásul vette.
Egyebek napirendi pontban Jávorka Já-
nos képvisel´́o adott tájékoztatást a rezsi-
csökkentésként igényelhet´́o 12.000 Ft
érték´́u f´́ut´́oanyag (t´́uzifa, szén illetve
gázpalack) ügyével kapcsolatban. 96
igény érkezett határid´́ore, jellemz´́oen t´́u-
zifát, néhányan gázpalackot igényeltek.
A végrehajtás határidejét a Kormány
2019. december végében állapította
meg. A támogatásként megvásárolható
tüzel´́oanyag szállítását a támogatottnak
kell megoldani, ami nehézséget okozhat
az érintetteknek. A képvisel´́o-testület
keresi a lehet´́oségét olyan megoldásnak,
hogy ez a probléma áthidalásra kerüljön.
Az irányító hatósággal történt egyezte-
tés és jóváhagyás után tájékoztatja majd
az érintetteket.
Ugyancsak szólt a Mindenki Kará-
csonya cím´́u városi rendezvényr´́ol,
gazdag programjáról, és mindenkit
meginvitált a közös ünneplésre.
Heged´́us Ferenc polgármester megkö-
szönte az egész évi munkát, a város
lakosságának békés ünnepeket és bol-
dog új évet kívánva bezárta az év utol-
só testületi tanácskozását.

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. Ugyanígy a helyi jogszabályok
egységes szerkezetbe szerkesztett szöve-
ge, és a jegyz´́okönyvek is megtalálhatók.

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

A 2018. decemberi ülés
videofelvétele megtekint-
het´́o a következ´́o Youtube
címen:
https://youtu.be/ZvsnazA_3Ew

Képvisel´́o-testületi ülés

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülésére január 25. péntek 16.00
órakor kerül sor. (PVB. ülés id´́opontja:
január 22 kedd 16.00 óra. El´́oterjesztések
benyújtásának határideje: január 14. hétf´́o
12.00 óra. 

Tervezett napirendek:  1) Gyermek- és
szociális étkeztetés, valamint szociális el-
látás 2019. évi térítési díjának megállapí-
tása. (Opció: A vállalkozó esetleges ár-
emelési javaslatának beérkezése után) El´́o-
terjeszt´́o: Dr. Varga Tibor jegyz´́o. 2) 2019.
évi költségvetési rendelet megalkotását
megalapozó döntések. El´́oterjeszt´́o: Hege-
d´́us Ferenc polgármester. 3) Polgármester
2019. évi szabadság ütemezési tervének
jóváhagyása. El´́oterjeszt´́o: Dr. Varga Tibor
jegyz´́o. 4) Beszámoló a testület lejárt ha-
táridej´́u határozatainak végrehajtásáról és
az átruházott hatáskörben hozott dönté-
sekr´́ol. El´́oterjeszt´́o: Heged´́us Ferenc pol-
gármester. 5) Tájékoztató a két testületi
ülés közötti id´́oszakban az önkormányzat
érdekében végzett polgármesteri munká-
ról. El´́oterjeszt´́o: Heged´́us Ferenc polgár-
mester.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái
2019. JANUÁR

Heged´́us Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Januárban 14-én.

Mez´́ofi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00
óráig. Januárban 30-án.

Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´́o: Minden
hétf´́on 14.00-17.00 óráig. Januárban
7., 14., 21., 28.

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!

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

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

Téjékoztató
Fogorvosi ügyelet ellátásáról

Mint arról a képvisel´́o-testületi ülések anya-
gai között számot adtunk, az önkormányzat
megállapodást kötött a Semmelweis Egye-
temmel a fogászati ügyelet ellátására. Sür-
g´́os esetben az alábbi helyen is id´́opontok-
ban vehet´́o igénybe az ügyelet: Fogászati
és Szájsebészeti Oktató Intézet, 1088
Budapest, Szentkirályi utca 40. (Corvin
negyed metróállomástól kb. 450 méter)

Ügyeleti id´́o:
Hétf´́o-péntek: 20:00-07:00
Szombat:  08:00-13:00, 
         14:00-19:00, 20:00-24:00
Vasárnap: 24:00-07:00, 08:00-13:00
Hétf´́o: 24:00-07:00

Ünnepnapon a vasárnapi készenléttel
megegyez´́o.

Felhívás!

A téli id´́ojárásra tekintettel felhívjuk a Tisz-
telt Lakosság figyelmét, hogy a köztisztasá-
gi és környezetvédelmi feladatok ellátásáról
szóló rendelet alapján az ingatlanok el´́otti
járdák tisztántartását, síkosságmentesíté-
sét, hóeltakarítását az ingatlan tulajdono-
sa, illetve használója köteles elvégezni.

A szórakoztató-, vendéglátó és árusítá-
si helyek, üzletetek el´́otti járdaszakaszt a
használó köteles folyamatosan tisztán tar-
tani. Az ingatlan el´́otti közterület, illetve
járdaszakasz hóeltakarításának elmulasz-
tásáért 30.000 Ft-ig terjed´́o pénzbírság
szabható ki. Kérjük, hogy az önkormány-
zati rendelet alapján folyamatosan szíves-
kedjenek gondoskodni a tulajdonukban,
illetve használatukban lév´́o ingatlan el´́otti
járdaszakasz hóeltakarításáról, tisztításá-
ról, síkosság mentesítésér´́ol. 

Polgármesteri Hivatal

Melanóma sz´́urés

Kedves Rétságiak!
Rétság Város Önkormányzata, b´́orgyó-
gyász szakorvossal kötött megállapodás
alapján, térítésmentesen biztosítja a rétsá-
gi lakosok számára, b´́ordaganatok sz´́uré-
sét és az ezzel kapcsolatos szakorvosi fel-
adatok ellátását a Rétsági kistérségi
Egészségfejleszt´́o Központ Nonprofit Kft.
által, a Rétság, Laktanya út 5. szám alatti
rendel´́oben, havonta egy alkalommal,
pénteki napon, 13.30 - 16.30-ig. A sz´́urés
a rétsági lakosok számára ingyenes.
Id´́opontot lehet kérni a recepción szemé-
lyesen, vagy a 35-550-570 telefonon. Él-
jenek a lehet´́oséggel!
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Hír-Háttér

A decemberi testületi ülésen született egy
nagyon fontos döntés, amely minden in-
gatlantulajdonnal rendelkez´́o rétsági la-
kost el´́onyösen érint, nevezetesen a Kép-
visel´́o-testület 2019. január 1-t´́ol eltöröl-
te az ingatlantulajdonosok által eddig
kötelez´́oen fizetett kommunális adót.

Ezzel Rétságon megsz´́unt a magán-
személyeket érint´́o utolsó önkormány-
zati adónem is.

Ez a lépés is jól illeszkedik ahhoz a
képvisel´́o-testületi elhatározáshoz, mely-
nek lényege a lakosság terheinek folya-
matos csökkentése, és a lakosoknak nyúj-
tott támogatások növelése. 

A Képvisel´́o-testület mindezt átgon-
dolt módon igyekezett megtenni úgy,
hogy a sorozatos lépések háttere, pénz-
ügyi fedezete is biztosítva legyen, és a
város és intézményeinek biztonságos m´́u-
ködtetése egy pillanatra se kerülhessen
veszélybe.

A kommunális adó megszüntetése
több helyen is sajtónyilvánosságot kapott,
hiszen nem sok magyarországi település
mondhatja el magáról, hogy semmilyen
adóval nem terheli lakosait.

Így többen jelezték, hogy a Hír TV is
foglalkozott a kommunális adó rétsági
megszüntetésével, híradójukban nyilatko-
zott városunk polgármestere, Heged´́us Fe-
renc, aki a kommunális adó eltörlésével
kapcsolatban azt mondta, hogy ez a lépés
a polgármesteri programjában is szerepelt,
továbbá minden évben a költségvetés ösz-
szeállításánál, illetve az aktuális adóren-
delet tárgyalásánál javasolta a fenti adó
megszüntetését.

Ezzel a nyilatkozattal kapcsolatban
megkerestük Mez´́ofi Zoltán alpolgármes-
tert, hogy mondja el a véleményét.

Az alpolgármester úr elmondta, hogy
hallotta a rövid interjút, amely részben
tényszer´́u volt abban a tekintetben, hogy a
polgármester programjában valóban sze-
repelt ezen adónem megszüntetésének
kezdeményezése, azonban azzal nem ér-
tett egyet, amikor azt mondta Heged´́us Fe-
renc polgármester, hogy most végre sike-
rült rábírni a Képvisel´́o-testületet az
adó eltörlésére. Ez az állítás nem igaz,
nem felel meg a valóságnak, ugyanis a
Képvisel´́o-testületet nem kellett és nem
is lehetett volna rábírni erre a lépésre,
mert ha ezzel nem értett volna egyet, ak-
kor biztosan nem szavazta volna meg.

A jelenlegi Képvisel´́o-testületet tehát
nem kellett rábírni erre a lépésre.  Egy-
szer´́uen arról van szó, hogy a felel´́osen
gondolkodó PVB és a Képvisel´́o-testület

most látta elérkezettnek az id´́ot arra,
hogy ezt a lépést megtegye, és ezt a ter-
het is levegye a lakosság válláról. 

Lehet persze programokban ígéreteket
megfogalmazni, azonban egy adónem el-
törléséhez meg is kell teremteni a szüksé-
ges fedezetet és feltételeket. 

Mi tette most lehet´́ové a kommunális
adó eltörlését? 

Ahogy a PVB elnöke is fogalmazott,
ezt most két dolog tette lehet´́ové: 
— egyrészt a Képvisel´́o-testület által a

kezdetekt´́ol folytatott fegyelmezett,
átgondolt és takarékos költségvetési
gazdálkodás, amely azt eredményezte,
hogy kell´́oen stabil és biztonságos a
város anyagi helyzete, és kell´́o tarta-
lékkal rendelkezik az esetlegesen be-
következ´́o, nem várt helyzetekre is,

— másrészt az Ipari Parkba egy jelent´́os
nagyságrend´́u, 23 milliárdos beruhá-
zást megvalósító új befektet´́o érkezik,
és kezdi meg a beruházást már ebben
az évben. Ez az indiai tulajdonú Flex
Films nev´́u cég, melynek egyúttal ez
lesz az európai központja is. Ez a cég
új és jelent´́os adófizet´́oje lesz a város-
nak, és az így befolyó adó fedezi majd
a kies´́o kommunális adót.

Ez a két körülmény tette lehet´́ové tehát
a kommunális adó eltörlését 2019. janu-
ár 1-t´́ol, nem pedig a polgármester “rá-
bírása”.

Ez a lépés egyébként pontosan illesz-
kedik abba a sorba, amelynek a célja vilá-
gos, a lakosság terheit a Képvisel´́o-testü-
let a lehet´́oségek függvényében folyama-
tosan igyekszik csökkenteni.

A jelenlegi Képvisel´́o-testület:
— 2014. óta nem emelt semmilyen adót,

s´́ot els´́o intézkedéseinek egyike volt az
építményadó csökkentése,

— a törvényi maximumhoz viszonyítva
eddig is nagyon alacsonyan tartotta az
adók mértékét,

— mentesítette a magánszemélyeket a
garázsok után megfizetend´́o építmé-
nyadó alól,

— biztosítja az ingyenes parkolást a vá-
rosban,

— más településekkel szemben nem ve-
zetett be semmilyen új adót,

— lényegesen csökkentette a szemétszál-
lítás díját, hiszen a lakosságtól átvál-
lalta és megfizette a díj felét, ami éves
szinten kb. 16 millió Ft-os támogatást
jelent a lakosságnak,

— megemelte a gyermekek után járó szü-
letési támogatást,

— megemelte a temetési támogatást,
— a környez´́o települések átlagát megha-

ladó iskolakezdési támogatást biztosí-
tott a gyermekek számára,

— kiemelt módon támogatta anyagilag is
a városban m´́uköd´́o civil szervezete-
ket,

— új lehet´́oségeket vezetett be a civil
szervezetek számára kirándulások,
utazások finanszírozásával,

— lényegesen növelte a szociális segé-
lyezésre fordítható pénzügyi keretet,

— kiemelt módon gondoskodott a lakos-
ság kulturális igényeinek kielégítésé-
r´́ol,

— minden évben részt vett a szociális t´́u-
zifa programban,

— minden évben részt vett a Bursa Hun-
garica önkormányzati ösztöndíj prog-
ramban, segítve ezzel a tehetséges rét-
sági tanulók továbbtanulását.

Végezetül Mez´́ofi Zoltán alpolgármes-
ter úr azt is elmondta, hogy a Képvise-
l´́o-testület ezt az irányt szándékozik kö-
vetni a jöv´́oben is.
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Pallavicini emléknap

Városunknak az 1956-os forrada-
lomban különös sors jutott. Pálinkás-
Pallavocini Antal ´́ornagyot, azért mert
egy parancsot teljesítve Budapestre
szállította Mindszenty József herceg-
prímást, elitélték és 1957. december 10-
én kivégezték.

Rétság ápolja mártírja emlékét. Több
esemény is szervez´́odik a tiszteletadásra,
a történelem felelevenítésére. Arra, hogy
nem fejetünk. Nem felejtünk egy igazság-
talan ítéletet, egy bosszúból született ver-
diktet, egy törvényesnek magyarázott
gyilkosságot. Az október 23-i ünnepsége-
ken kívül volt tiszteletadás Fels´́opetény-
ben és Rétságon a bíboros és az 1989-ben
rehabilitált és posztumosz ezredessé el´́o-
léptetett katona emléke el´́ott.

A 31. Hunyadi János Baráti Kör szer-
vezett december 9-re megemlékezést a
2016-ban felavatott emlékm´́uhöz. A Him-
nusz hangjai után Szájbely Zsolt adott el´́o
szavalatot, majd Jávorka János képvisel´́o
- a baráti kör elnöke - köszöntötte a meg-
jelenteket. Sz´́ucs Béla Albert mondott be-
szédet. Közvetlen tapasztalataira építve,
hiszen itt katonáskodott az 1950-es évek-

ben, személyesen ismerte Pallavicinit.
Kés´́obb könyvet - könyveket - is írt törté-
nelmi visszaemlékezéséeir´́ol. Ezután ko-
szorúzásokra került sor, majd a Szózat és
az Il Silenció hangjaival ért véget a mél-
tóságteljes f´́ohajtás.

Az id´́ojárás nem volt éppen ideális,
borús csepeg´́os délutánon olykor megin-
dult a es´́o. Így aztán jól jött egy kis me-
legedéssel egybekapcsolt szerény foga-
dás a m´́uvel´́odési központ egyik termé-
ben. Itt Jávorka János megköszönte a
résztvev´́oknek és a közrem´́uköd´́oknek,
hogy elfogadták a meghívást. Külön kö-
szöntötte Sz´́ucs Béla Albertet, abból az
alkalomból, hogy a születésnapját éppen
most ünnepelte.

Még egy információt megosztunk az
érdekl´́od´́okkel, a helyi történelmet megis-
merni szándékozókkal. Sz´́ucs Béla Albert
újabb könyvének bemutatájára 2019. ja-
nuár 23-án, szerdán kerül sor, a könyv-
tárban. A m´́u címe: Rétság nem felejt.

Adventi hangverseny
Fehérbe öltözött környezetben, a VMKK
fényes ünnepi hangulatban fogadta a Ró-
zsavölgyi Márk Alapfokú M´́uvészeti Isko-
la rétsági tagozatának hangversenyét. A
rendezvénynek a színházterem adott ott-
hont.

Rövid bevezet´́o fuvolamuzsika után a
tagozat vezet´́oje köszöntötte a megjelen-

teket. Majd egymást követték a fellép´́ok a
színpadon. Ebben az évben gitár oktatás is
indult, így már gitár, zongora, furulya és
heged´́u hangszercsoportban folyik a kép-
zés.

Els´́oként azok léptek színpadra, akik
még nemrég - s´́ot volt aki ez év szeptem-
berében - kezdték el a zenei tanul-

mányokat. Nagy eredmény, hogy pár hó-
nap alatt meg tudták szólaltatni a hang-
szert és egyszer´́ubb darabot bemutatni.
Majd a nagyobb tapasztalattal rendelke-
z´́ok következtek. A szólószámok mellett
páros fellépések is színesítették a progra-
mot. Tanár-diák négykezes, illetve furu-
lya-ének kett´́os.

A fináléban nagy kórussá alakult a ta-
nulók és tanárok csoportja. Ismert kará-
csonyi dalokkal kívántak kellemes ünne-
peket a megjelenteknek. Az elhangzott ze-
nem´́uvek korábban is a karácsonyi (miku-
lásos) ünnepkör irodalmából származtak.
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Mikulás - kiskarácsony

Mikulás járt városunkban
 
Az elmúlt héten járta végig a Mikulás

városunkat. Mindenhová nem jutottunk el,
de azért pár epizódról beszámolunk. Az
óvodai “állomásról”, illetve a Mikulásjá-
ratról. Persze a családok meglepetései

mellett másutt is lehetett találkozni aján-
dékkal és a vöröspalástos jóságos öreggel.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat idén
nem tartott rendezvényt, de a családokat
felkeresve vittek örömet. Az iskolában is
volt rendezvény, sok kisdiák örömére. No
és a Városi Nyugdíjas klubban is tett egy

kitér´́ot a “pirosruhás”, arról külön cikkben
számolunk be. 

Kora este már a m´́uvel´́odési központ
el´́ott gyülekeztek gyermekek és szüleik.
Miközben az igazán impozáns díszkivilá-
gítás és adventi koszorú környezetében
szívesen fényképezkedtek gyermekek,
feln´́ottek, megérkezett a Mikulás, és kissé
megpihenni szándékozván elfoglalta he-
lyét a trónusán. 

Rövid id´́o alatt benépesedett az intéz-
mény el´́otti tér. A gyermekek sorra járul-
tak a Mikulás elé, aki egy-egy csomaggal
ajándékozta meg a kicsiket. Nem volt
könny´́u dolga, igen sokan jelentkeztek, de
a kimeríthetetlen zsákjában maradt még
ajándék. Így hát kisvártatva felkerekedett,
és - mivel hó nem esett, szánnal nem jár-
hatott - az ott parkoló lovaskocsin foglalt
helyet krampuszaival, és integetve útra in-
dult a város utcáira. A szokásos felvonu-
lási útvonalat követve járta be Rétságot,
és több helyen megállva hozott mosolyt,
örömteli meglepetést kicsiknek és szüle-
iknek egyaránt. 

Télapó az óvodában
Az óvodában - mint ahogy mindig -
most is gyermekrajzokkal, munkákkal
díszítették a folyosót, a termeket. A
négy csoport gyermekei elfoglalták he-
lyüket az aulában kialakított “néz´́oté-
ren”, és várták a Télapót. Megjegyzem
nem csak néz´́oként, hanem aktív közre-

m´́uködéként voltak részesei az esemé-
nyeknek. 

Ebben az évben is a Palinta Együttes
m´́usorával készült az intézmény a gyer-
mekünnepre. Gitáros énekes, és üt´́ohang-
szeres kpampusz közös verselésre, dalo-
lásra invitálta a gyerekeket. Zörg´́o dobo-

zokat kiosztva pedig mindenki részese le-
hetett a ritmus szekciónak. A sok énekes
hivogatásra egyszer csak megjelent a Mi-
kulás. Leülve, megpihenve pár jó szó mel-
lett sorban átadta a gyermekeknek tarisz-
nyája ide szánt tartalmát.

Meglepetés nem csak a gyermekeknek
jutott. A télapó külön szólította az óvoda
dolgozóit akiket ugyancsak “kitüntetett”
egy-egy csomaggal. 

Karácsonyünnep az óvodában
Az óvoda kívülr´́ol mint egy mesebeli ház.
Hófehér lepel borítja, igazi karácsonyi han-
gulatot áraszt. Fehér karácsony! Nem tudni,
a város közös ünnepén, vagy a családok
szent estéjén lesz-e, marad-e a hó, de a gyer-
mekek ünnepségét máris szebbé tette.

Nem csak a természet öltöztette kívül
téli ruhába az intézményt, hanem belül is
minden átalakult. A mikulásos dekoráció
a termekben és a közösségi helyeken is a

feny´́oünnep szimbólumaira cserél´́odött.
Az el´́otérben pedig ott pompázott a hatal-
mas feny´́ofa, gazdagon díszetve. Így vált
igazi karácsonyfává. No persze a fa csak
akkor tölti be lényegi hivatását, ha körül-
veszik szeret´́o emberek, kiváncsi gyer-
mekarcok. Rétságon kedden délel´́ott - a
gyermekintézményben - ez így történt.

Miközben  a kisebbek sorban elhe-
lyezkedtek  az  alkalmi  “néz´́otéren”, a
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nagyobbak gyertyával a kezükben teremt-
ve hangulatot, a korábbi napokban felele-
venített énekeket adtak el´́o. Majd ´́ok is
helyet foglaltak, és az óvoda munkatársai
alakítottak kórust. ´́Ok már “bevállalták” a
csillagszóró felvillantását is, így még job-
ban idézték az áhított ünnepi varázst.

Egy ilyen alkalom nem maradhat aján-

dékok nélkül. Itt persze nem egyenként
személyre szóló tárgyak várták a kicsiket,
a meglepetés így sem maradt el. Egy nagy
kosár játékot vehettek át minden csoport
részére az óvón´́ok, amelyet aztán a cso-
portszobába visszatérés után azonnal
szemügyre, majd kezük ügyébe vették a
gyermekek. A mi óvodánkban nem lehet

panaszkodni játékok hiányára, de az újab-
bak mindig érdekesebbek, izgalmasabbak.
E hangulatban telt el a délel´́ott, és telnek
azok a napok, ameddig a meghitt családi
körben még személyesebb örömök érik a
kicsiket, és remélhet´́oleg mindenütt bol-
dog szül´́okkel örülhetnek a születés misz-
tériumát megtestesít´́o szent estén.

Vigyinszki Attila kiállítása
A karácsonyi fényekbe, díszekbe öltözött
m´́uvel´́odési központban, Luca napjának
estéjén került sor Vigyinszki Attila tanár-
fest´́o kiállításának megnyitójára. A ren-
dezvény több meglepetést is tartogatott.
Els´́oként azt, hogy olyan sok érdekl´́od´́o
gy´́ult össze, hogy a galériába be sem fért
volna mindenki a premier ceremóniájára.
Így aztán az aulában foglaltak helyet a
vendégek. Amint a képek mutatják, ez a
tér is igencsak megtelt.

Talán az utóbbi pár évben nem volt
példa, hogy egy tárlat els´́o napjára ennyi
vendég érkezik. Rétságiak mellett többen
vidékr´́ol jöttek, településük neves emberé-
nek bemutatkozására, de pályatárasak, pe-
dagógusok is megtisztelték az alkalmat.

Kelemen Ágnes a szervez´́o m´́uvel´́o-
dési központ nevében köszöntötte a meg-
jelenteket, majd bemutatta az est szerepl´́o-
it. Ezt követ´́oen egy m´́usoros összeállítás
emelte az est hangulatát méltóságteljessé,
ünnepivé. Els´́oként Vigyinszki Máté - az
alkotó fia - gitármuzsikája csendült fel,
majd Szájbely Zsolt szavalata után Simon
Katalintól karácsonyi dalokat hallottunk.
Megnyitó köszönt´́o beszédet Várszegi Ist-
ván mondott, aki maga is rajztanár, alkotó.
Újabb gitármuzsika után a kiállító alkotó
szólt a megjelentekhez.

Belépve a kiállítóterembe a következ´́o
meglepetés, hogy nem a hagyományos
rend szerint feszes rendezettségben sora-
koznak a m´́uvek. Sajátos installáció te-
remt rendet a rendezetlenségben. Ahogy a
m´́uveket szemügyre vesszük, egyb´́ol leve-

het´́o, hogy ez nem véletlen. A szerz´́o ama-
t´́or alkotó - többször leírtuk ez alatt nem a
gyengébb min´́oséget értjük, hanem a szak-
mai tudás mellett azt az alkotói szabad-
ságot, amely megrendel´́oi kötöttségek nél-
kül enged létrehozni képeket - tehát mint
öntevékeny fest´́o b´́oven csaponghat irány-
zatok, stílusok, színvilágok között. A kb
egy évtizeden belül keletkezett képek kö-
zött találunk is sokfélét. Formailag és
mondanivalóban egyaránt. Ez az alkotói
szertelenség, vagy inkább a mindent ki-
próbálni akaró szabadság jelenik meg az
installációban, egyben több helyet teremt-
ve az átlagosnál nagyobb számban “falra
kerül´́o” tábláknak.

Nem volt könny´́u körbenézni, hiszen a
terem pillanatok alatt megtelt látogatokkal,
s´́ot többen csak úgy jutottak be, hogy mások
már elhagyták a termet. Ahogy az lenni szo-
kott, természetesen volt mód beszélgetni a
szerz´́ovel, beírni a vendégkönyvbe. 

A szomszédos helyiségben pedig süte-
ménnyel, üdít´́ovel vendégelték meg a
résztvev´́oket.
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Szilveszteri hangulat a Hunyadi klubban
A Hunyadi János Nyugállományúak
klubja gyakran tart összejövetelt.
Ezek közül a téli id´́oszakra es´́o alkal-
makat a m´́uvel´́odési központ aulájá-
ban rendezik meg. A mindig vidám
hangulatban megvalósuló klubnap
most különösen vígságos volt. Afféle
el´́oszilveszter.

A klubtagokat Hangyási Jen´́oné kö-
szöntötte. Ezennel valóban röviden hiszen

tényleges évértékelésre, a hivalalos beszá-
moló és programalkotó taggy´́ulésre majd
január 19-én kerül sor. ´́Ot Heged´́us Ferenc
polgármester követte, aki boldog új évet
kivánt minden jelenlév´́onek.

A program szokás szerint alakult. A
fellépésre vállalkozó tagok mutattak be
dalos, zenés m´́usorrészt, majd egy jelme-
zes tánc tette fel a koronát az addigiakra.
Kés´́obb az ´́Oszirózsa tánccsoport el´́oadta

a New york New york ismert slágert, ter-
mészetesen a hozzá készült saját koreog-
ráfiával fokozva az élményt, ami az el´́oz´́o
színpompás jelenethez hasonlóan nagy si-
kert aratott.

Hagyomány szerint felszolgálták a va-
csorát, a zeneker muzsikált. És az estebéd
elköltése után indult a bál a szilveszteri
bulik vidámságát a m´́uvel´́odési központba
varázsolva. 

Évvégi buli a Városi Nyugdíjas Klubban
A város legnagyobb civil szervezete a
Városi Nyugdíjas Klub. ´́Ok tartottak
decemberi összejövetelt, ami egyben
ünnepköszönt´́o és évbúcsúztató is volt.
Az aula most is ugyancsak megtelt, a
tagság többsége részt vett ezen a szóra-
koztató klubnapon. 

El´́oször Kotroczó Balázs klubelnök
üdvözölte a megjelenteket, majd rövi-
den beszámolt az év eseményeir´́ol és is-
mertette a következ´́o esztend´́o terveit.
Mindezt tájékoztató jelleggel, mert a hi-
vatalos beszámoló közgy´́ulés - ahol sza-
vazni is kell az értékelésr´́ol és a tervek-
r´́ol - jöv´́o év elején kerül sorra. Majd
Heged´́us Ferenc polgármester mondott
köszönt ´́ot, mindenkinek megköszönve
aki részt vesz a közösségi munkában.
Közöttük kiemelten a képvisel ´́o-testület

tagjainak támogatását. Többek meglepeté-
sére itt jelentette be el´́oször nagyobb nyil-
vánosság el´́ott, hogy a következ´́o válasz-
táskor már nem kíván a városvezet´́oi
posztra pályázni. 

A hivatalos ceremónia után, szokás
szerint a klub tagsága által összeállított
m´́usor következett, amiben versek, dalok
hangzottak el. Vendégszerepl´́oként az
óvodások adtak el´́o karácsonyi köszönt´́ot.
Az est fénypontja az ´́Oszirózsa Tánc-
együttes erre az alkalomra összeállított
m´́usora volt. Most nem a népi kultúra és
a múlt felé néztek, hanem a mai fiatalság
- egy részének - zenei kultúrájából dol-
goztak fel részleteket saját szöveggel és
zenével. Reppelve készültek az el´́ottünk
álló ünnepekre. A siker nem maradt el
most sem.

Majd az ismert zeneker Bandi és Józsi
csapott a húrokba és a billenty´́ube, a “nyi-
tótánc” után pedig egyre többen választot-
ták a “parkettet”. Id´́oközben feltálalták a
vacsorát, folyt a szokásos klubélet. De
még a tánc közepette jött egy meglepetés.
Egy télapó (vagy téanyó) humoros belé-
p´́oje színesítette az estébe hajló összejö-
vetelt.
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Mindenki Karácsonya
Közel két évtizede - a m´́uvel´́odési köz-
pont kezdeményezésére - indult el a
Mindenki Karácsonya rendezvény.
Nem sokkal kés´́obb az önkormányzat
kiemelt rendezvényei közé sorolódott.
Az elmúlt évek alatt kialakult a közös
ünnep forgatókönyve. Kismértékben
alakulva a látogatók igényeihez és a
rendez´́ok tapasztalataihoz.

Kora délután a m´́uvel´́odési központ
aulájában indult a vásár. Igazán különle-
ges egyedi kézm´́uves ajándékokat vásá-
rolhatott aki felkereste. Valójában jobban
járt aki 2-3 óra között döntött a vásárlás
mellett, mert akkor még nem volt nagy
tömeg az asztalok körül. Kés´́obb aztán
megélénkült a látogatottság. Tény, hogy
itt olyan ajándékokat lehetett beszerezni
amit sehol máshol.

Egy másik asztalsornál ért´́o segítség-
gel saját díszeket, egyszer´́ubb ajándéko-
kat, vagy csak különleges csomagólo-
anyag kiegészít´́oket lehetett készíteni.

17 órakor kezd´́odött a színházterem-
ben az ünnepi gálam´́usor. Kelemen Ágnes
a szervez´́o intézmény nevében köszöntöt-
te a megjelenteket, és a kés´́obbiekben is
konferálta a m´́usort. Els´́oként az általános
iskola énekkara adott el´́o az ünnepkörhöz
kapcsolódó dalokat, Simon Katalin veze-

tésével. Majd vers hangzott el Varga Nán-
dorné tolmácsolásában, illetve egy dal Pu-
tyer Gyuláné el´́oadásában. Utánuk az
Ékes Énekegyüttes lépett a közönség elé.
Az est f´́o m´́usorszáma a Kerepl´́o Néptánc
Egyesület által színpadra állított játék,
amely a regölést és más karácsonyi szoká-
sokat dolgozott fel. A Kerepl´́o ifjúsági
csoportja mellett a Zúgófa és a Csillagvi-
tág táncosaival bemutatott program zárta
a színháztermi gálát.

Az épület el´́ott id´́oközben forró teával,
forralt borral, süteménnyel kínálták a láto-
gatókat. Túl hideg nem volt, de a forró ital
jól jött, segítette a kitartást az események
végéig. Id´́oközben megérkezett a halászlé,
amelyeb´́ol minden jelenlév´́o egy nagy tál-
lal kapott. Meg persze volt mákos guba és
egyéb sütemény is. Mindez lelkes önkén-
tesek közrem´́uködésével, a városi önkor-
mányzat támogatásából.

A ceremónia itteni része Majnik Sára
versel´́oadásával kezd´́odött, majd Heged´́us
Ferernc mondott beszédet. A köszönt´́o vé-
gén felvillantásra került az adventi koszo-
rún a 4. gyertya, ilyenmódon teljessé vált
az adventi gyertyalángok összessége.

A tér a fehér hótól és a díszkivilágítás-
tól varázslatossá hangolódott. Sokan élve-
zettel vették körül a Mindenki Kará-

csonyfáját, mellette egy kisebb feldíszített
él´́o feny´́o, amely az “ifjúság fája”, és fel-
növése után átveszi a ma még máshonnan
hozott közös fa szerepét. No meg az el´́oz´́o
évben “beújított” adventi koszorút. Szive-
sen járták körbe, fotózták magukat, csa-
ládjukat, készültek szelfik, amelyek máris
elérhet´́ok a közösségi oldalakon.

Az itt közzétett fotók rövid összefog-
lalását adják a város közös kará-
csonyának.
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Rétsági kalauz

Programajánló
Január 15. kedd

a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri kiállítás:
Válogatás Tekn´́os Dominik fotóiból
 Január 19. szombat
a m´́uvel´́odési központban
Hunyadi Nyugdíjas Klub
Taggy´́ulése

Január 23. szerda, 17.00 órától
a könyvtár olvasórészlegében
a Magyar Kultúra Napja alkalmából
Sz´́ucs Béla Albert: 
Rétság nem felejt
cím´́u könyvének bemutatása
Házigazda: Jávorka János nyá. ezredes
a Hunyadi Baráti Kör elnöke

Január 26. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Városi Nyugdíjas Klub 
évnyitó rendezvénye

El´́ozetes
Február 8. péntek, 19 00.órától

a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Körúti Színház Fényes Szabolcs bérle-
tének 2. el´́oadása:
Zsákbamacska
zenés vígjáték
Én és a kisöcsém újratöltve! Eisemann
Mihály soha meg nem unható slágere-
ivel, fergeteges humorral, és fantaszti-
kus szerepl´́ogárdával.
“Jegyezd meg, egy szerelem nálam
legfeljebb három napig tarthat! Szom-
bat: Ismerkedés, vasárnap: az úgyne-
vezett szerelem, hétf´́on: alászolgája!
Kedden már akár ne is köszönjön!”
Belép´́odíj:2500 Ft.

Február 12. kedd,14 00.órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Budai Bábszínpad
Erdei történetek - farsang

Február 16.szombat
m´́uvel´́odési központ aulájában
a Vöröskereszt rétsági csoportjának 
Jótékonysági bálja

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Kedd:
Kerepl´́o Gyermek Néptánc Együttes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ig; Vezeti: Simon Katalin.

Nyitvatartás
Könyvtár:

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

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

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

rtv.retsag.net

Naponta 24 órában képújság, 
hirdetésekkel, aktuális információkkal. 

2019. janári m´́usor

Január  25. péntek 15:55 
Él´́o közvetítés Rétság Város soron kö-
vetkez´́o képvisel´́o-testületi ülésér´́ol

Január  29. kedd 18:00 
Híradó - riportok, tudósítások 
21:00 Híradó ismétlés
Ismétlések: január 30-február 1-ig
szerda-péntek 18:00 és 21:00 órától,
február 2-3 szombat, vasárnap  10:00

Nézze a Rétsági Televízió adását az
RKSZ Digitális sávjában. Vételi para-
méterek: Frekvencia: 212,5 Mhz, Symbol
rate: 5175 SR, Moduláció: 256 QAM

A Hiradó régebbi adásai megtalálhatók a
www.facebook.hu/retsagtv címen

Felíhvás
Rétság Város Szlovák Nemzetiségi Ön-
kormányzat szervezésében folytatódik
a szlovák nyelvtanfolyam.

Helye: Városi M´́uvel´́odési Központ 
Ideje: Minden pénteken 14:30-16:00 óráig
Érdekl´́od´́o gyermekek és feln´́ottek

részvételét szeretettel várjuk a helyszínen
vagy a 06/70-365-2617 telefonszámon.

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,

mégpedig azt, hogy az írások Rétságról
szóljanak, az itt él´́ok számára íródjanak.
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!

Programok az EFI-ben

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

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

Január 8., 15., 22., 29. Jóga
Január 9., 16., 23., 30. Gerinctorna
Január 16. Cukorbeteg klub
Január 16. Egyéni gyógytorna szakta-
nácsadás
Január 17. Étrendi szaktanácsadás

A programokról további
részletek és az iroda egyéb
szolgáltatásairól informá-
ció a http://efi.retsagrende-
lo.hu honlapon.
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Irodalmi pályázat

A rétsági Spangár András Irodalmi Kör 
pályázatot hirdet vers és prózaírók

részére

A pályázaton korhatár és a témakör meg-
kötése nélkül, minden alkotó részt vehet.
Kizárólag máshol meg nem jelent írásm´́u-
vekkel lehet pályázni!

Az írásokat digitálisan (CD, DVD) is
kérjük mellékelni. A pályázatok terjedel-
me nem haladhatja meg az öt gépelt ol-
dalt. (Word, Times New Roman, 12 pont,
1,5 sortáv) A jeligés pályázatok mellé, zárt
borítékban kérjük mellékelni annak felol-
dását.

A pályázatból kizárásra kerülnek a ké-
s´́on beérkez´́o és a digitálisan nem bekül-
dött, valamint a  nem a kiírásban megje-
lent feltételeknek megfelel´́o pályam´́uvek.
Egy jeligéhez maximum három írásm´́u
tartozhat.

Az írásm´́uvek feladási határideje: 
2019. JANUÁR 31.

Cím: Spangár András Irodalmi Kör. Váro-
si M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár. 2651
Rétság, Rákóczi út 26., Pf.: 24.

A legjobbnak ítélt alkotás elnyeri a
díszes kivitel´́u Spangár András emlékpla-
kettet. A szakmai zs´́uri által arra érdemes-
nek ítélt írásokat megjelentetjük a Kör
2018. évi antológiájában és a Kör honlap-
ján is.

Elérhet´́oségünk: 06-35/550-163
konyvtar@retsag.hu,

konyvtar.retsag@gmail.com

Id´́os szlovákok karácsonya
“Karácsonykor az ember mindig
hisz egy kissé a csodában, nemcsak
te és én, hanem az egész világ, az
emberiség, amint mondják, hiszen
ezért van az ünnep, mert nem lehet
a csoda nélkül élni. ”
             /Márai Sándor/

A közelg´́o karácsony ünnepi hangulatá-
val, mákos és diós bejgli illatával várta az
id´́os szlovákokat és a meghívott vendége-
ket a számukra szervezett karácsonyi ün-
nepre december 15-én a szlovák Nemze-
tiségi Önkormányzat Pro Urbe Díjas kö-
zössége az Evangélikus Imaházban. A
protokoll szerint el´́oször Glückné Salgai
Szilvia elnök beszámolója hangzott el a
2018. évben kit´́uzött feladatok és az el-
nyert pályázatok céljainak sikeres megva-
lósulásáról. Az eredményekre büszke ön-
kormányzati csapat és támogatóik munká-
ját elismer´́o gondolatokkal nyugtázta Me-
z´́ofi Zoltán alpolgármester és Kotroczó
Balázs képvisel´́o úr. Kiemelték az elnök
sikeres pályázatírói, átgondolt tervez´́o és
szervez´́o tevékenységét, méltán dicsérve
az elmúlt 16 év hagyományápoló, értékköz-
vetít´́o igényesen szervezett programjait.

Az ünnep fényét emelte Glück Laura
és Vanessza zenei repertoárjának színes-

ségé, akik vidám dalaikkal, zenei tehetsé-
gükkel és bájos - mosolygós személyisé-
gükkel elkápráztatták a közönséget. Kará-
csonyi koncertet Berec Péter kísérte har-
monikán, óriási sikerük volt!

Ezután terített asztalnál rétes, bejgli,
pogácsa és tea mellett az adventi gyertyák
fényénél meghitt, családias légkör´́u be-
szélgetés vette kezdetét.

Közben sor került az id´́os szlovákok
megajándékozására is karácsonyi jókíván-
ságok kíséretében. Jó volt látni az öröm-
teli arcokat, hogy az együtt töltött kará-
csonyt váró délután szeretettel teli üzene-
tet jelentett mindenki számára.

Sztruhár Istvánné
Fotó: Glück Laura

Beiratkozás a könyvtárba
Könyvtárunk 2019-ben is sok új könyvvel
várja olvasóit.

A nyitvatartási id´́o és a beiratkozás dí-
ja idén sem változott: 16 év alatti és 70 év
feletti látogatóink, érvényes pedagógus
igazolvánnyal rendelkez´́ok díjmentesen,
érvényes diákigazolvánnyal rendelkez´́ok
400 forintért, feln´́ottek 1000 forintért le-
hetnek könyvtárunk tagjai.
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár

2651 Rétság, Rákóczi út 26., Pf. 24.

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

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

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

Tájékoztató
Ezennel tájékoztatjuk Tisztelt Olvasó-
inkat, hogy a HANGADÓ követlez´́o
számának megjelenése 2019. február
4-én várható. Az elektronikus változat
február 2-án lesz elérhet´́o.

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

Szelektív hulladékgy´́ujtés

Szelektív hulladékgy´́ujt´́o szigetekre csak
üvegpalackok elhelyezése lehetséges!

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

2019. január 3. csütörtök
2019. január 17. csütörtök
2019. január 31. csütörtök
2019. február 14. csütörtök
2019. február 28. csütörtök
2019. március 14. csütörtök
2019. március 28. csütörtök

Továbbiakban minden 2. héten csütörtö-
kön. Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a
továbbiakban a szelektív hulladékgy´́ujt´́o
szigeteken - üvegen kívül - semmilyen
más hulladék nem helyezhet´́o el. 

Figyelem!

A szelektív hulladékgy´́ujt´́o szigetekb´́ol
a jöv´́oben csak a József Attila utca (nap-
közi konyha udvar), illetve a Szér´́uskert
utcai üzemel! 

A közrend és a tisztaság meg´́orzése
érdekében ezen helyszíneket a térfigye-
l´́o kamerák rögzített felvételekkel is el-
len´́orizhet´́ové teszik!

Feny´́ofa elszállítás

Zöld hulaldék gy´́ujtése 
2019. áprilisban indul

Azonban karácsonyfák elszállítását a cég
az alábbiak szerint végzi. A Zöld Híd Kft-
t´́ol kapott értesítés szerint a cég ebben az
évben is vállalja a karácsonyi ünnepek
után visszamaradt feny´́ofák begy´́ujtését,
elszállítását. Erre 

 2019. január 10-én, és
 2019. január 17-én

(A rendes hulladadékszállítási napokon)
kerül sor.
 A feny´́ofákat a hulladékgy´́ujt´́o edény

mellé kell kirakni.

Senior fórum az EFI szervezésében
A rétsági Egészségfejlesztési Iroda (EFI)
egész évben számtalan programot kínál
mindazoknak, akik egészségüket meg
akarják ´́orizni, vagy ha már valamilyen
krónikus betegséggel élnek együtt, ak-
kor hogyan lehet minél jobb állapotban
élni. Ezért több betegklubot m´́uködtet-
nek, de a tornák formái is elérhet´́ok heti
rendszerességgel,  továbbá  különféle
el´́oadások várják az érdekl´́od´́oket.

Az említett formák els´́osorban a Járó-
beteg Szakellátó épületében szervez´́od-
nek, bár az is tény, hogy év közben igen
sok nagyrendezvényen települnek ki sát-
rakban is. Továbbá különféle korosztá-
lyoknak szerveznek programot. Így pl.
legutóbb a gyermekekkel együtt a csalá-
doknak sportnapot. Most a m´́uvel´́odési
központ - már ünnepi várakozás díszeibe
öltözött - épületébe szerveztek programot
az id´́osebb korosztálynak. A senioroknak.

Már kora délután várták a munkatár-
sak egészségi állapotfelmérésre az érdek-
l´́od´́oket, ahol tanácsokat is kaphattak
olyan kérdésekre, amelyek megválaszolá-
sa nem orvosi feladat.

A másik teremben két el´́oadásra ke-
rült sor. Els´́oként Dr. Tiba Eszter: “Az
egészség meg´́orzése id´́oskorban” cím´́u,
prezentációval kísért gondolataival is-
merkedtek a jelenlv´́ok. Id´́osebbek és fia-
talok is, hiszen a résztvev´́ok között nem
csak a nyugdíjas korosztály képviselte
magát. Az elhangzott életvezetési taná-
csok, táplálkozási javaslatok mindenki
számára hasznosak. Kürtösiné Kiss Esz-
ter: “Szabadon, öregen, szeretetben”
címmel inkább pszichológiai megköze-
lítésével vonta be az résztvev´́oket. Mon-
danivalója fontos részét képezte, hogy
az id´́osebb korosztályhoz tartozók talál-
janak közösségi kapcsolatot maguk szá-
mára, és aktív tevékenységgel érezzék
hasznosnak létüket. (Ehhez az EFI prog-
ramjain kívül a helyi civil szervezetek
és a m´́uvel´́odési központ is számtalan
alkalmat kínál.)

Mindkét el´́oadás érdekes és hasznos
volt. Egyéb eseményekr´́ol viszont az EFI
honlapján  www.efi.retsagrendelo.hu  ta-
lálhatnak - akár fotókkal kiegészített - be-
számolókat.

    2019. JANUÁR     HANGADÓ    

    12   




