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Rétságon is méltóképpen emlékeztünk
1956. október 23-án a budapesti eseményekkel
kezd´́odött a magyar nép diktatúra elleni forra-
dalma és a szovjet megszállás elleni fegyveres
felkelése. 1956. október második felében a
kommunista diktatúra ellen - f´́oleg az egyetemi
diákság részér´́ol - országszerte meginduló tilta-
kozások október 23-án Budapesten válnak for-
radalmi tömegmozgalommá.

Október 23-án vasárnap, este 18,00 órakor a
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár színház-
termében az ünnepi megemlékezés kapcsán ünnepi
beszédet mondott Heged´́us Ferenc polgármester és
Balla Mihály országgy´́ulési képvisel´́o. A Kerepl´́o
Néptánc Egyesület most is egyedi koreográfia sze-
rinti el´́oadást tartott, melynek nagy sikere volt. Az
estet egy verses, zenés, táncos összeállítás követte
“1956 a Szabadság Napja” címmel.

Október 30-án vasárnap délután, a Fels´́ope-
tényben lév´́o délel´́otti Mindszenty megemléke-
zést követ´́oen, Rétságon folytatódott az ünnep-

ség. Kora délután a laktanya területén koszo-
rúzták meg Mindszenty bíboros emlékm´́uvét és
Pálinkás Pallavicini ezredes kopjafáját. Dél-
után egy új emlékm´́u avatására került sor, mely
mindkét jeles személyiségnek monumentális
emléket állít. A Babusa János m´́uvész által ké-
szített szoborcsoport a 2-es f´́oútról is tökélete-
sen látható helyen került elhelyezésre. Ebb´́ol az
alkalomból neves személyiségek és szerveze-
tek helyezték el koszorúikat, méltó ünnepi
program keretében. Az egyház képviseletében
Beer Miklós váci megyéspüspök, a Honvédel-
mi Minisztérium képviseletében Kun Szabó
István vezér´́ornagy volt jelen, ´́ok leplezték le a
szobrokat. Az ünnepségen részt vettek a Palla-
vicini család tagjai, az olasz és amerikai nagy-
követség vezet´́o tisztségvisel´́oi, megyei veze-
t´́ok, az 1956-os Szabadságharcosok Világszö-
vetségének képvisel´́oi, polgármesterek, és Rét-
ság város vezet´́oi, lakosai.
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Városházi tudósítások

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete az elmúlt id´́oszakban mun-
katerv szerint ülésezett, és szükség ese-
tén soronkívüli üléseket is tartott. 

Az ülések jegyz´́okönyvei a napirendek
tárgyalásánál elhangzottakkal, illetve a
hozott határozatokkal megtalálhatók a vá-
ros hivatalos honlapján, a www.retsag.hu
címen az Önkormányzat fejezetben. Az
interneten az ülések videófelvételei is ki-
kereshet´́ok.

Legfontosabb témák a pályázatokkal
kapcsolatos döntések voltak. A képvisel´́o-
testület több olyan pályázat benyúj-
tásáról  döntött,  amely a város jö-
v´́ojét meghatározzák, sikeres meg-
nyerésük esetén jelent´́os anyagi tá-
mogatást hoznának. Ezek a követ-
kez´́ok:

Barnamez´́os beruházás kereté-
ben a laktanya területének meg-
újítása, parkos szabadid´́os övezetek-
kel. A testület meghatározta a pályázat
keretében megújítandó épületeket, azok
funkcióit, de azt is, melyek azok ame-
lyek lebontásra kerülve tágabb teret ad-
nak ennek az övezetnek. A terveket Ko-
vács Miklós készítette. Ennek lényege,
hogy a laktanya ne egy bezárt terület
legyen, hanem a kerítéseket lebontva
szerves részévé váljon a városnak.
Következ´́o pályázati lehet´́oség a piac
fejlesztésére adódott. Ebben is döntött
a testület, és határid´́oket határozott
meg a pályázat el´́okészítése, és be-
nyújtásával kapcsolatban. Végül ez a
pályázat nem került benyújtásra. Vi-
szont a “Zöld város” cím´́u projektre
olyan  programot fogadott el a testület,
amely tartalmazza a piac megújítását,
közterületek, parkok megújítását, léte-
sítését.
Az itt harmadiknak említhet´́o pályáza-
ti lehet´́oség egy törvényi el´́oírásra
épül. Jogszabály el´́oírja, hogy váro-
sokban bölcs´́odét kell létesíteni és m´́u-
ködtetni. A pályázati lehet´́oség ehhez
100 %-os támogatást biztosít. Az új
intézmény épülete mintegy 400 m2-es
lenne, és két csoportban fogadná a böl-
cs´́odéseket. A létesítésre kijelölt hely
az óvodával szemben lév´́o üres terület
a Mikszáth és Takarék utak között. Ezt
a pályázatot is több alkalommal tár-
gyalta a képvisel´́o-testület, melynek
során módosult a projekt mérete, illet-
ve a szükséges szerz´́odéseket hagyta
jóvá az el´́okészítéshez, tervezéshez.
Egy következ´́o pályázat arra épül,
hogy legyen kiépített autóbuszmegálló

a benzinkút magasságában. A projekt
ezt a feladatot szem el´́ott tartva kiegé-
szült, részben az ide kapcsolódó gya-
logos közlekedési lehet´́oségekkel, más
közlekedésfejlesztési részekkel. Pél-
dául a városközpontban gyalogátjáró
létesítésével, amely kb. a volt bérlet-
pénztár és a Piac térre vezet´́o lejárat
között helyezkedik el.
A pályázatok el´́okészítésére, koordi-
nálására a képvisel´́o-testület együtt-
m´́uködési megállapodást kötött a Nóg-
rád Megyei Területfejlesztési Ügynök-

séggel, akik az el´́okészít´́o
munkában és a pályázatok
megírásában, benyújtásokban
vannak a város segítségére. A
többi fejlesztési elképzelés te-
kintetében is számtalan szer-
z´́odést kötött a testület szakér-
t´́okkel, tervez´́okkel. Ezekhez

kapcsolódóan meg kell újítani a köz-
beszerzési szabályzatot is.
Ugyancsak törvényi kötelezettség a
város rendezési tervének és építési
szabályzatának felülvizsgálata. Egyes
korábbi döntések nem megfelel´́o átve-
zetése miatt nem teljesen áttekinthet´́o
a jelenlegi helyi szabályozás. Ezért, és
a fejlesztési célok megfogalmazása
miatt, nem a meglév´́o javítgatása mel-
lett, hanem új terv készítésér´́ol döntött
a képvisel´́o-testület. A munkával -
ajánlatkéréseket követ´́oen - a Kova-
terv Mérnöki Irodát bízták meg. A terv
készítése több szakaszban történik,
melynek során lakossági véleménye-
zésre is közzé lesz téve.

November 25-én tartotta a képvisel´́o-
testület munkatervben tervezett ülését.
A tárgyalt napirendek között voltak
költségvetéssel összefügg´́o döntések va-
lamint egyéni kérelmek megvitatása.

Els´́o napirendként az adómértékek
megállapítása szerepelt. A vonatkozó
jogszabályok szerint lényegesen ma-
gasabb helyi adók kivetésére is lehet´́o-
sége van az önkormányzatoknak. En-
nek ellenére a képvisel´́o-testület nem
változtatta meg (nem emelte) az el´́oz´́o
évi adómértékeket.
A költségvetés háromnegyedéves tel-
jesítésér´́ol szóló el´́oterjesztés szerint
mind a bevételek, mind a kiadások a
tervhez képest id´́oarányosan alakul-
tak, azt a képvisel´́o-testület elfogadta.
Döntés született a Bursa Hungarica
pályázatra jelentkez´́o fels´́ofokú tanul-
mányokat folytatók támogatásáról. A
pályázati forma a szociálisan rászoru-

ló tanulókat támogatja, havi megálla-
pított összeggel, amelyet ugyanannyi-
val a Magyar Állam is kiegészít.
A képvisel´́o-testület döntése értelmé-
ben negyedévenként be kell számolnia
a Polgármesteri Hivatalnak a kintlév´́o-
ségek állományáról. A város m´́uködé-
sének elengedhetetlen feltétele, hogy
minden adózó befizetéseivel részt ve-
gyen a közérdek´́u feladatok finanszí-
rozásában. A korábbi ilyen el´́oterjesz-
tések során meghatározták azokat a
feladatokat, amelyeket a behajtás ér-
dekében tenni kell. (Felszólítások,
végrehajtás kezdeményezése, stb.)
Ezen intézkedéseknek is köszönhet´́o-
en lényegesen csökkent az az összeg,
amellyel cégek és állampolgárok tar-
toznak. A még fennálló kintlév´́oségek
tekintetében is folynak intézkedések.
Nagyobb vita alakult ki Tolmács-Bánk
községek kérelmével kapcsolatban.
Az el´́oterjesztés lényege, hogy a két
szomszédos település szennyvízháló-
zat és -tisztító fejlesztését a jelenlegi
jogszabályok szerint csak agglomerá-
cióba szervez´́odve, más településekkel
összefogva valósíthatja meg. Ehhez
közel 100% támogatásban részesül-
hetnek sikeres pályázat esetén. Az
agglomerációhoz a szomszédos tele-
pülések csatlakozása szükséges, így
adódott az indítvány, hogy Bánk és
Tolmács Rétsághoz csatlakozva közös
tisztítóm´́uvel valósíthassa meg a fej-
lesztést. A képvisel´́o-testület októberi
ülésén is tárgyalta a témát és 10 pontos
határozatot fogadott el. Ennek lénye-
ge, hogy Rétságon megoldott a
szennyvízhálózat és a tisztítóm´́u üze-
meltetése. A város csak olyan megol-
dást tud elfogadni, amelyben a telepü-
lés nem szenved hátrányt azért, hogy
a szomszédok jelent´́os - akár 600 mil-
liós - fejlesztési forráshoz jussanak.
Más tekintetben az együttm´́uködést el-
fogadták és támogatták. Az októberi
döntést a szomszédos települések nem
fogadták el, túl szigorúnak tartották, és
módosítást kértek. Sarkalatos pontként
szerepelt az a pont, amelyben Tol-
mácstól a jelenleg is rétsági tulajdon-
ban lév´́o területek közigazgatási határ
módosításával történ´́o átadását kérte a
rétsági képvisel´́o-testület, illetve a
majdani új lakótelep fejlesztés melletti
résznél 50 méteres véd´́otávolság biz-
tosítása érdekében kért határmódosí-
tást. Fontos, hogy ezek a területek nin-
csenek Tolmács község tulajdonában.
A novemberi ülésen a képvisel´́o-testü-
let konstruktív együttm´́uködés elve
alapján továbbra is fontosnak tartotta
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az együttm´́uködést, a 10 pontos felté-
telrendszert több tekintetben könnyí-
tette, módosította. Nem módosította
viszont a korábbi határozat 7-8 pont-
ját, amely a külterületi határ módosí-
tását szabta feltételül Rétság csatlako-
zásához. Az ülésen részt vett Hákli Ti-
bor, Bánk alpolgármestere, és Hajnis
Ferenc Tolmács polgármestere, aki ál-
láspontját részletesen ki is fejtette. Lé-
nyegében azzal érvelt, hogy a fejlesz-
téssel Rétság is nyer, és rugalmasabb
hozzáállást vár a testülett´́ol. A vitát kö-
vet´́oen a kompromisszumokkal módo-
sított, 8 pontra csökkent feltételrend-
szert fogadta el a képvisel´́o-testület,
melyben Rétság érdekeit is szem el´́ott
tartva a közigazgatási határ módosítá-
sát továbbra is kiköti.
A közbeszerzési szabályzat átdolgozá-
sa szükséges, a testület az ajánlatokból
elfogadta Márkus és Társa Kft. ajánla-
tát az új dokumentum elkészítésére.
Korábbi üléseken szóba került a teme-
t´́o kerítés problémája, az, hogy a keleti
oldalon felül, állatok járnak be a teme-
t´́obe, kárt okozva. A testület megbízta
a polgármestert ajánlatok beszerzésé-
vel. Egy ajánlat érkezett, ami eléggé
kidolgozatlan, és a javasolt határid´́o és
megoldás sem volt elfogadható, ezért
a testület úgy döntött, hogy saját kivi-
telezésben a Városüzemeltetési Cso-
port végezze el a munkát, jobb m´́usza-
ki paraméterekkel és májustól jóval
rövidebb határid´́ovel.
Döntött a képvisel´́o-testület a Nógrád-
vill Kft számára tulajdonosi hozzájá-
rulásról hálózatfejlesztés témakörben,
illetve másik napirendben egy kérelem
alapján háztáji kiskert szerz´́odésének
meghosszabbításáról.
A közszolgálatban állók illetményé-
nek eltérítését kezdeményezte a jegy-
z´́o. Ennek lényege, hogy a törvényileg
meghatározott bérekhez - saját forrás-
ból - az önkormányzat megemeli a fi-
zetéseket. A vitában elhangzott, hogy
ezek a bérek valóban alacsonyak, a
kormányzat évek óta nem emelt, és
forrást sem biztosított ezen dolgozók
fizetésének javítására. A Pénzügyi és
Városüzemeltetési Bizottság javasla-
tában elhangzott, hogy a bérek rende-
zése indokolt, ugyanakkor csak olyan
megoldást tudnak elképzelni, amely
minden, az önkormányzatnál foglal-
koztatott munkavállalóra egységesen
kiterjed. Elhangzott az is, hogy a kép-
visel´́o-testület komolyan veszi ezt a
kérdést, a PVB javaslatára ezért is ha-
tározott úgy ebben az évben, hogy
azoknak az önkormányzati munkavál-

lalóknak, akik az elmúlt három évben
nem kaptak jelent´́os központi béreme-
lést, 2016-ban négy havi plussz bérrel
ismeri el a munkájukat. Ezzel az or-
szágban is egyedülálló juttatást biztosí-
tott. Ugyancsak elhangzott, hogy még
nem ismertek a 2017. évi költségvetési
adatok, az állami támogatás mértéke,
illetve a tervezett központi béremelé-
sek. Ezek ismeretében a következ´́o évi
költségvetés tervezésénél lehet vissza-
térni a kérdésre, ezért jelen el´́oterjesztést
a képvisel´́o-testület nem támogatta.
Start munkaprogrammal kapcsolatos
el´́oterjesztésnél az hangzott el, hogy
szigorú feltételei nehezen teljesíthet´́o-
ek, a feladatokat a közfoglalkoztatás
keretében jobban meg lehet oldani.
A testület döntött még a Nógrád Me-
gyei Értéktár programhoz csatlakozás-
ról, Nógrádikumnak jelölve a Mind-
szenty Pallavicini emlékm´́uvet. 
Döntött arról, hogy mivel Heged´́us Fe-
renc polgármester a fegyelmi határo-
zatát megtámadta a bíróságon, ezért az
önkormányzat képviseletére - Dr. Gás-
pár Zoltán ügyvéd mellett - Jávorka
Jánost jelölte ki. 
Jóváhagyásra került a szociális t´́uzifa
szállításáról szóló szerz´́odés. 
A képvisel´́o-testület megszavazta a
TKM javaslatot is, a nyugdíjas klub
színházlátogatásának támogatására.
A lejárt határidej´́u határozatokról szó-
ló napirendet a képvisel´́o-testület elfo-
gadta, a polgármesteri munkáról szóló
beszámolót azonban nem. 

Az ülésnap zárt üléssel folytatódott.

Rendeletek jegyz´́okönyvek
Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvise-
l´́o-testület által alkotott rendeletek teljes
szövege és mellékletei, a www.retsag.hu
oldalon az Önkormányzat fejezetben ér-
het´́ok el. Jegyz´́okönyvek az ülést követ´́o
15 napon belül ugyanitt elérhet´́ok. A kép-
visel´́o-testület nyílt üléseinek jegyz´́o-
könyvei az ülést követ´́o 15 napon belül
elérhet´́ok a www.retsag.hu weblapon, az
Önkormányzat fejezetben.

Képvisel´́o-testületi ülés

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülésére 2016. december 16-án
pénteken 16.00 órakor kerül sor. (PVB.
ülés 2016. december 13. kedd:  16.00
órakor lesz.) Az ülést a Rétsági Televízió
egyenes adásban közvetíti. A munka-
tervben tervezett napirendek:  1) A
2017. évi gazdálkodás átmeneti szabályai-
ról szóló rendelet megalkotása. 2) A Kép-
visel´́o-testület 2017. évi munkatervének
elfogadása. 3) 2017. évi hulladékszállítási
szerz´́odés elfogadása. 4) Beszámoló a tes-
tület lejárt határidej´́u határozatainak vég-
rehajtásáról és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekr´́ol. 5) Tájékoztató a két
testületi ülés közötti id´́oszakban az önkor-
mányzat érdekében végzett polgármesteri
munkáról.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái
2016. December

Heged´́us Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Decemberben 12-én.

Mez´́ofi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00
óráig. Decemberben 28-án.

Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´́o: Minden
hétf´́on 14.00-17.00 óráig. December-
ben  5., 12., 19.

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,

matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´́oségi

munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 18.

Telefon: (35)351-155, (30)9-607-683

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

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

2016. december 8., 22. csütörtök 
2017. január 5., 19. csütörtök
2016. február 2., 16. csütörtök

Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a további-
akban a szelektív hulladékgy´́ujt´́o szigeteken
- üvegen kívül - semmilyen más hulladék
nem helyezhet´́o el. A közrend és a tiszta-
ság meg´́orzése érdekében ezen helyszí-
neket a térfigyel´́o kamerák rögzített fel-
vételekkel is ellen´́orizhet´́ové teszik!
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Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel´́o-testületének

4/2016. (III.02.) önkormányzati rendelete
A szociális ellátások rendjér´́ol szóló

15/2015. (XI.23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) be-
kezdésében meghatározott eredeti jogal-
kotói 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 szociális ellátások rendjér´́ol szó-
ló önkormányzati rendelet (továbbiakban
Rendelet) módosításáról az alábbi rende-
letet alkotja:
1. § A Rendelet 17.§ (5) bekezdése helyé-

be az alábbi rendelkezés lép.
“17.§ (5) A temetési települési támogatás

összege 50.000 Ft.” 
2. § A Rendelet 18. § (2) bekezdése helyé-

be az alábbi rendelkezés lép.
“18.§ (2)  A születési települési támogatás

összege 25.000 Ft.”
3. § E Rendelet a kihirdetés napját követ´́o

napon lép hatályba. 

Heged´́us Ferenc      Dr. Varga Tibor
polgármester             jegyz´́o      

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdeté-
sének napja: 2016. március 02.

Dr. Varga Tibor
jegyz´́o

Helyi rendeletek

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel´́o-testület

6/2016. (III.02.) önkormányzati rendelete
a kedvtelésb´́ol tartott eb- és macska-

tartás szabályairól

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o -
testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) be-
kezdésében és az állatok védelmér´́ol és
kíméletér´́ol szóló 1998. évi XXVIII. tv.
49.§ (6) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján az eb- és macskatartásról az
alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet rendelkezéseit kell alkal-

mazni Rétság város közigazgatási te-
rületén azokra az állattartókra, akik
kedvtelésb´́ol tartanak ebeket és macs-
kákat. 

2. Az ebekre vonatkozó bejelentési és
nyilvántartási kötelezettség

2. § (1) Az állattartó az ebét nyilvántartás-
ba vétel céljából köteles 3 hónapos kor
betöltését követ´́oen 15 napon belül be-
jelenteni a jegyz´́onek. A jegyz´́o, a be-
jelentést követ´́oen err´́ol nyilvántartást
vezet.

(2) Az állattartó ugyancsak köteles beje-
lenteni, ha az eb elhullott, elveszett,
tartási helye 3 hónapnál hosszabb id´́o-
re megváltozott, vagy új tulajdonos-
hoz került.

 3. Az ebtartás szabályai
3. § (1) Az állattartást korlátozni, illetve

megtiltani a jegyz´́o hatáskörébe tarto-
zik az állatvédelemre, valamint az ál-
lattartásra vonatkozó szabályok meg-
sértése esetén. 

(2) Az állattartásból ered´́o szomszédjogi
viták esetén a jegyz´́o a birtokvédelem
Ptk. által rendezett szabályai szerint
jár el. 

(3) Tilos a többlakásos lakóház közös
használatában álló helyiségben ebet
tartani. Az eb által a közös használatú
helyiségekben okozott szennyez´́odést
az állattartó köteles eltakarítani.

4. § (1) Tilos bekerítetlen ingatlanon ebet
szabadon tartani. Bekerített ingat-
lanon, eb szabadon csak úgy tartható,
hogy onnan az eb sem a szomszédos
ingatlanra, sem a közterületre ne jut-
hasson át, oda kinyúlni ne tudjon. 

(2) Tilos az ebet folyamatosan láncra köt-
ve tartani.

5. § (1) Az állattartó köteles gondoskodni,
hogy az eb közterületre felügyelet nél-
kül ne juthasson ki. Közterületen ebet
csak pórázon szabad vezetni. Játszóte-
rek területére ebet bevinni pórázon ve-
zetve is tilos.

(2) Támadó, kiszámíthatatlan természet´́u
ebeket közterületen szájkosárral kell
ellátni. Az eb által okozott sérülésekért
az állattartó tartozik felel´́osséggel.

(3) Az állattartó köteles gondoskodni ar-
ról, hogy az eb a közterületet ne
szennyezze. Az eb által okozott
szennyez´́odés azonnali eltávolításáról
az állattartó köteles gondoskodni.

(4) Ebet szabadon engedni csak erre a cél-
ra kijelölt helyen, a tulajdonos fel-
ügyelete mellett lehet. Támadó, kiszá-
míthatatlan természet´́u eb szájkosarát
a kutyafuttató helyeken sem szabad el-
távolítani.

(5) A kutyafuttatókat úgy kell kijelölni,
hogy az minden érintett számára

könnyen megközelíthet´́o és bizton-
ságos legyen. 

6. § (1) Tilos ebet beengedni, bevinni és
ott tartani:

a) oktatási, egészségügyi, szociális, kultu-
rális létesítmény területére, 

b) ügyfélforgalmat lebonyolító közintéz-
mény épületébe,

c) bölcs´́odébe, óvodába, iskolába,
d) köztemet´́obe,
e) játszótérre, kivéve, ha az intézmény

m´́uködtet´́oje ehhez hozzájárul. (Pl. te-
rápiás kutya, kutyabemutató, oktatási
cél stb.) 

Vakvezet´́o és más segít´́o kutya, korlátozás
nélkül bevihet´́o az a)-e) pontokban fel-
sorolt intézményekbe.

(2) Élelmiszert szállító járm´́uvön ebet
szállítani tilos.

(3) Közforgalmú közlekedési járm´́uvön,
pórázon tartva és szájkosárral ellátva
szabad ebet szállítani.

7. § (1) Az állattartó köteles ebét, az állat-
védelmi, állat- és közegészségügyi, a
szabálysértési, a veszélyes ebekre vo-
natkozó, továbbá a Ptk. szomszédjog-
ra vonatkozó és az állattartó felel´́os-
ségét szabályozó jogszabályok keretei
között úgy tartani, hogy az a szomszé-
dok nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt
ne okozzon, testi épséget és egész-
séget ne veszélyeztessen.

(2) Támadó, kiszámíthatatlan természet´́u
ebet kiszabadulását megakadályozó,
mások testi épségét nem veszélyeztet´́o
módon kell tartani, és a telek, a ház
(lakás) bejáratán a harapós kutyára
utaló figyelmeztet´́o táblát szembet´́un´́o
módon el kell helyezni.

8. § (1) A gazdátlan kóbor ebet a gyep-
mester befogja és elszállítja a gyep-
mesteri telepre, ahol az állatot 14 na-
pig ´́orzi. 

(2) Az így befogott ebet az állattartó a
fenti id´́oponton belül, az oltási igazo-
lás bemutatásával, a tartási költségek
megtérítése mellett kiválthatja. A
gyepmester köteles a chip, vagy teto-
válási szám alapján megkísérelni az eb
tulajdonosát megkeresni. A fajtatisztá-
nak t´́un´́o, tetoválási számmal vagy
chippel ellátott eb esetén a gyepmester
köteles bejelentést tenni a Magyar Eb-
tenyészt´́ok Országos Egyesületénél is.
14 napon túl ki nem váltott gazdátlan
eb értékesíthet´́o vagy elaltatható. 

9. § (1) Eb-tenyészetet a Ptk. tulajdonjog-
ra vonatkozó szabályai szerint lehet lé-
tesíteni, azzal, hogy belterületen, eb-
tenyészet létesítéséhez a jegyz´́o enge-
délyét kell kérni. Az engedélyez´́o eljá-
rás során a jegyz´́o megkeresi a köz-
egészségügyi, állategészségügyi ható-
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ságot és kikéri a szakhatósági állásfog-
lalását, valamint az FCI által elismert
eb-tenyészet vonatkozásában a Ma-
gyar Ebtenyészt´́ok Országos Egyesü-
lete illetve szerz´́odött partnerei indo-
kolt véleményét, más közösséghez tar-
tozás esetén annak az egyesületnek a
véleményét, ahol a tenyészt´́o tag. A
közegészségügyi és állategészségügyi
szakhatóságnak kizárólag azt van ha-
tásköre vizsgálni, hogy az eb-tenyé-
szet a közegészségügyi és állategész-
ségügyi szabályoknak megfelel-e. A
tartható ebek számának meghatározá-
sakor figyelembe kell venni az ingat-
lan területének nagyságát, az ebek tar-
tására szolgáló ólak és a szomszédos
ingatlanok határa közötti véd´́otávolsá-
got. Az eb-tenyészet létesítéséhez a
szomszéd hozzájárulása szükséges.

(2) Az ebtenyésztést korlátozni, illetve
megtiltani a jegyz´́onek van hatásköre az
állatvédelemre, valamint az állattartásra
vonatkozó szabályok megsértése esetén.

 4. A macskatartás szabályai
10. § (1) Többlakásos épületekben enge-

dély nélkül lakásonként legfeljebb két
macska tartható és ezek szaporulata 3
hónapos korig.

(2) A jegyz´́o - a közegészségügyi, állat-
egészségügyi hatóság szakhatósági ál-
lásfoglalásának kikérése után - több
macska tartását engedélyezheti a több-
lakásos épületben. A közegészségügyi
és állategészségügyi szakhatóság kizá-
rólag azt vizsgálhatja, hogy az állattar-
tás a közegészségügyi és állategész-
ségügyi szabályoknak megfelel-e. 

(3) A macskatartást korlátozni, illetve meg-
tiltani a jegyz´́onek van hatásköre az ál-
latvédelemre, valamint az állattartásra
vonatkozó szabályok megsértése esetén.

(4) Az állattartásból ered´́o szomszédjogi
viták esetén a jegyz´́o a birtokvédelem
Ptk. által rendezett szabályai szerint
jár el. 

(5) Tilos a többlakásos lakóház közös
használatban álló helyiségeiben macs-

kát tartani. A macska által a közös
használatú helyiségekben okozott
szennyez´́odést a macska tulajdonosa,
tartója köteles eltakarítani.

5. Átmeneti, hatályba léptet´́o 
rendelkezések

11. § (1) E rendelet hatálybalépésekor a
rendeletben foglalt, egyedszámra vonat-
kozó korlátozáson felül tartott ebek a
természetes kihalásukig a rendeletben
meghatározott egyéb feltételek mellett
tarthatók, de számuk nem növelhet´́o.
Már fennálló eb-tenyészet újabb enge-
dély kérésére nem kötelezhet´́o.

(2) Jelen rendelet 2016. április 1-én lép
hatályba

Heged´́us Ferenc      Dr. Varga Tibor
polgármester             jegyz´́o      

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdeté-
sének napja: 2016. március 02.

Dr. Varga Tibor jegyz´́o

Rétság Egészségügyéért Alaptvány

Tájékoztató az Alapítvány 2015.évi tevékenységér´́ol
Az alábbiakban közzétesszük a Rétság
Egészségügyéért Alapítvány 2015.évi
tevékenységér´́ol szóló tájékoztatót.

Az Alapítványnak 2015.évben össze-
sen 92.552 Ft bevétele volt.

Az Alapítványnak 2015. évben össze-
sen 92.851 Ft kiadása volt, ebb´́ol 78.700
Ft volt az Alapítvány által nyújtott támo-
gatások összege, a banki költségek össze-
ge pedig 14.151 Ft volt.

Egyéb kiadás az év folyamán nem volt,
az Alapítvány m´́uködésével kapcsolatos
egyéb költségeket (posta, nyomtatvány, te-
lefon stb.) a kuratórium elnöke fizette. A
kuratórium tagjai tevékenységükért semmi-
lyen juttatásban nem részesültek.

Az Alapítvány állami pénzalapból,
központi költségvetésb´́ol ill. helyi önkor-
mányzattól támogatást nem kapott. 

Az Alapítvány az általa nyújtott támo-
gatással az alapító okiratban foglalt célo-
kat valósította meg. Az Alapítvány a Vé-
d´́on´́oi Szolgálat részére vásárolt nyomta-

tót, a Fogorvosi Szolgálat részére pedig
nyomtató patronokat. Az eszközök átadá-
sáról átadás-átvételi jegyz´́okönyv készült.

 Megragadva az alkalmat, köszönetet
mondunk mindazoknak, akik az Alapít-
ványt bármilyen formában segítették, tá-
mogatták.

A 2014. évi személyi jövedelemadók
1%-ból befolyt 88.980 Ft-ot az Alapítvány
a fent említett egészségügyi szolgáltatás
támogatására használta fel.

Ezúton is tisztelettel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik személyi jövede-
lemadójuk 1%-át a Rétság Egészség-
ügyéért Alapítványnak ajánlották fel,
egyúttal kérjük, hogy a jöv´́oben is minél
többen támogassák az Alapítványt céljai
elérésében, hiszen a helyi egészségügyi
ellátás felszereltsége, min´́osége igen fon-
tos minden itt él´́o számára.
Az Alapítvány adószáma: 19163404-1-12

Szabó Klára      Dr. Szájbely Ern´́o
kuratórium elnöke           alapító        

Felhívás!

A téli id´́ojárásra tekintettel felhívjuk a Tisztelt
Lakosság figyelmét a köztisztasági és kör-
nyezetvédelmi feladatok ellátásáról szóló
rendelet alapján az ingatlanok el´́otti járdák
tisztántartását, síkosságmentesítését, hó-
eltakarítását az ingatlan tulajdonosa, il-
letve használója köteles elvégezni.
A szórakoztató-, vendéglátó és árusítási
helyek, üzletetek el´́otti járdaszakaszt a
használó köteles folyamatosan tisztán tar-

tani.  Az  ingatlan el´́otti közterület, illetve
járdaszakasz hóeltakarításának elmulasztá-
sáért 30.000 Ft-ig terjed´́o pénzbírság szab-
ható ki. Kérjük, hogy az önkormányzati
rendelet alapján folyamatosan szívesked-
jenek gondoskodni a tulajdonukban, illet-
ve használatukban lév´́o ingatlan el´́otti jár-
daszakasz hóeltakarításáról, tisztításáról,
síkosság mentesítésér´́ol.          

  Polgármesteri Hivatal

Közlemény

Nagy tisztelettel megköszönjük mind-
azoknak, akik a 2014. évi SZJA 1%-át a
“Rétsági Templomért Alapítvány” részére
ajánlották fel. A befolyt összeg (2015. 09.
17-én) 252.431 forint volt, amelyet az ala-
pítvány számláján helyeztünk el. 

Az Alapítvány záró összegét:
4.094.259 forintot, a templom bels´́o fel-
újítására tartalékoljuk.

További támogatásaikat is megkö-
szönjük. Tisztelettel: 

Drajkó Vilmosné a Kuratórium elnöke
Bérczi Lászlóné a Kuratórium jegyz´́oje

Legyen a munkatársunk!

Tisztelt Olvasóink! 
Újságunkat színesítend´́o azt szeretnénk,
ha minél többen vállalkoznának arra,
hogy kisebb-nagyobb írásaikkal jelent-
keznének a Hangadó hasábjain. A szer-
kesztés során egyetlen rendez´́oelvet tar-
tunk fontosnak magunk számára, mégpe-
dig azt, hogy az írások Rétságról szólja-
nak, az itt él´́ok számára íródjanak. Tájé-
koztatásul közöljük: lapzárta minden hó-
nap 20-án. Ha tehát kedvet érez arra, hogy
egy-egy téma megírásával gazdagítsa a
Hangadó számait. ragadjon tollat! 
     Legyen a munkatársunk!

Hirdessen a Hangadóban!

Lakossági apróhirdetések közzététele 100
bet´́uig 300 Ft. Ugyanebben a díjban sze-
repel, hogy a Hangadó digitális változata
megjelenik a városi honlapokon is.
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Válogatás az elmúlt id´́oszak eseményeib´́ol

Mézédes nagyszünet

2014-ben szlovén méhészek kezdemé-
nyezték az európai mézes reggelit. A cél a
méhek, a mézfogyasztás, az egészséges
táplálkozás megismertetése. Ehhez a kez-
deményezéshez kapcsolódtak a magyar
méhészek is, és minden ´́osszel rendeznek
különféle mézes programokat.

Legcélszer´́ubbnek látszik a fiatal kor-
osztály figyelmét felhívni, mégpedig nem
csak szóbeszéd formájában. Sokkal na-
gyobb élményt jelent és emléket idéz el´́o,
ha meg is kóstolhatják a finom édességet.
Ezért iskolákban, óvodákban tartottak a
helyi méhészek bevonásával ételkóstolós
programokat november 18-án. Rétságon
az iskolában nagyszünetre készítették
szorgos kezek a különféle alapozóval, és
többféle mézzel sorbarakott kenyereket. 

Id´́osek és véradók napja

A rétsági vöröskeresztes aktivisták lelkes
csoportja minden esztend´́oben megszer-
vezi az id´́osek napját. Ilyen események
megyeszerte vannak, az azonban valódi
kuriózum, hogy a rendezvény anyagi fe-
dezetének jelent´́os részét a farsangi vörös-
keresztes bál bevételéb´́ol fedezik. (Más
adományokkal kiegészítve.) Az is hagyo-
mány, hogy ezen a napon köszöntik a sok-
szoros véradókat.

A m´́uvel´́odési központ au-
lájában szinte minden hely be-
telt, pedig 120 f´́o fogadására
terítettek. Szlezák Istvánné,
Eszter köszöntötte a megjelen-
teket, majd Heged´́us Ferenc
polgármester szólt az id´́osek-
hez. Elkezd´́odött a helyiek ál-
tal adott m´́usor, és igen tartal-
mas összeállítással folytatódott is.

Kincses Helén, a Magyar Vöröskereszt
Nógrád Megyei Szervezetének vezet´́oje
köszöntötte a megjelenteket. Megható be-
szédében színes képekkel idézte az id´́os-
kor szépségét, melyet az ilyen alkalmak is
beragyognak. Külön köszönte a helyi ak-
tivistáknak és az önkormányzatnak, hogy
minden évben megrendezik ezt a szép na-
pot.

Ezen alkalmak szolgálnak arra, hogy a
sokszoros véradókat egy-egy oklevéllel,
ajándékkal elismerjék. Többeknek 10.,
20., 25., 40. és 50. véradásukat köszönték
meg, Ugyancsak köszöntötték a város leg-
id´́osebb lakóit. 

Sztárvendégként  egy legendás házi-
orvos kapott meghívást. Dr. Fehér Eszter
arról nevezetes országszerte, hogy hét-
közben Ürömben háziorvosként dolgozik

a helybeliek megelégedésére,
gyermekkorától kedvelt ének-
lést nem abbahagyva, inkább
egyre tovább fejlesztve fellépé-
seket is vállal. Daloló házior-
vos. Valóban profi színvonalon
szólaltatott meg dalokat, me-
lyek között magyar nótáktól is-
mert slágereken keresztül ope-

rettrészletek is szerepeltek b´́o egy órában.
Helyi szokás szerint az asztalokon

nem csak sütemények, üdít´́o italok sora-
koztak, hanem megvendégelték a jelenlé-
v´́oket egy tányér finom étellel is. Közben
szólt a zene, sokaknak jelentett örömet a
találkozás boldogsága, hiszen többek már
csak ilyen alkalmakkor “futnak össze” ré-
gi munkatársakkal, a város más részén él´́o
ismer´́osökkel. 

Irodalmi pályázat
A rétsági Spangár András Irodalmi Kör
pályázatot hirdet a vers és prózaírók ré-
szére. A pályázaton korhatár és a témakör
megkötése nélkül, minden alkotó részt ve-
het. Kizárólag máshol meg nem jelent
írásm´́uvekkel lehet pályázni! Az írásokat
digitálisan (CD, DVD) is kérjük mellékel-
ni. A pályázatok terjedelme nem haladhat-
ja meg az öt gépelt oldalt. (Word, Times
New Roman, 12 pont, 1,5 sortáv) A jeligés
pályázatok mellé, zárt borítékban kérjük
mellékelni annak feloldását. A pályázat-
ból kizárásra kerülnek a kés´́on beérkez´́o
és a digitálisan nem beküldött, valamint
nem a kiírásban megjelent feltételeknek
megfelel´́o pályam´́uvek. Egy jeligéhez ma-
ximum három írásm´́u tartozhat. Az írás-
m´́uvek feladási határideje: 2017. január
31. Cím: Spangár András Irodalmi Kör
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár
2651 Rétság, Rákóczi út 26., Pf.: 24. A
legjobbnak ítélt alkotás elnyeri a díszes
kivitel´́u  Spangár András emlékplakettet
és a hozzá járó oklevelet. Az arra érdemes
írásokat megjelentetjük a Kör 2017. évi
antológiájában és a Kör honlapján is.
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Mulassunk még egyet Szent András havában

A Kerepl´́o Néptánc Egyesület már több
mint egy évtizede rendez november vé-
gén egy programot, amit találó címe ha-
tároz meg legjobban: “Mulassunk még
egyet  Szent  András Havában”. Való-
ban nem maradt sok id´́o, hiszen az ese-
mény szombatját követ´́o vasárnapon
már mindenütt az els´́o adventi gyertyák
fénye ragyogja be az ünnepváró koszo-
rúkat.

A kerepl´́osök ezen alkalmai más tekin-
tetben is eltérnek egyéb fellépéseikt´́ol.
Mert hiszen felkérés, és fellépés van b´́o-
ven. A november végi alkalommal azon-
ban saját maguknak szerveznek “mulatsá-
got”, az egyesület tagjainak, szül´́oknek,
barátoknak csapnak egy színpadi és tán-
cházas délutánt.

Azt már nem is kell külön említeni,
hogy (mint mindig amikor a “táncosok”
szerepelnek), a színházterem zsúfolásig
megtelt. Simon Katalin az egyesület m´́u-
vészeti vezet´́oje, néptáncoktató rövid be-

vezet´́ovel köszöntötte a megjelenteket,
majd egymást követve léptek rivaldafény-
be el´́obb a kisebb, majd a nagyobb csopor-
tok. Két óvodás, általános iskola alsó és
fels´́o korosztálya mellett immár három fel-
n´́ott “tagozattal” is büszkélkedhet a népha-
gyományokat ápoló, a népm´́uvészet érté-
keit felmutató közösség. Mert hiszen a Zú-
gófa és a Csillagvirág együttes mellett ma
már valóban feln´́otteknek tekinthet´́ok
azok a fiatalok, akik “ifjúsági” csoport-
ként, az iskolás korból kin´́ove továbbra is
idejárnak táncolni. De ugyancsak felléptek
az Ékes Énekegyüttes tagjai.

Vendégek is érkeztek a rendezvényre.
Els´́oként említhetem a Kóborzeng´́o népze-
nei együttest, akik nem csak a színpadi
táncokhoz húzták a talpalávalót, hanem a
kés´́obbi táncházban is muzsikáltak. A kö-
vetkez´́o vendég a kerepesi Kisvirág Tánc-
együttes, akikkel már régi kapcsolat f´́uzi
össze a rétságiakat. Ugyancsak megemlí-
tend´́o  Grenács Fanni, Irk Bence, Reszneki

Ki a hunyó? avagy Bubus

A m´́uvel´́odési központ 2016/17-es szín-
házi sorozatának els´́o el´́oadására oly so-
kan vettek jegyet, hogy a telt ház kifeje-
zés nem is pontos. Még néhány pótszé-
ket is be kellett tenni. 

Igen jeles szerepl´́ogárdát köszönthetett
a rivaldafényben a közönség. Nem is so-
rolnánk ki mindenki jelent meg a színen.
Tény, hogy ennyi méltán népszer´́u színész
ritkán van egy színpadon Rétságon.

A történet, ... nos egy egyszer´́u félreér-
tésr´́ol szól, mint ahogyan a kabaréjelenek-
tekben és a vígjátékokban lenni szokott.
De mindez csak a legvégén derül ki, mi is
az egy sor egy levélen, amit nem elolvas-
va, másféle értelmet kapott az irat. 

Egy szerelmes levél, amely vándorolt
zsebr´́ol-zsebre, és akinél felt´́unik, magya-
rázkodnia volt kénytelen, s´́ot valamiféle
alibit kellett igazolni. Ahogy az lenni szo-

kott ez bizony bonyodalmakkal jár. 
A m´́uvel´́odési központ színházi soro-

zata természetesen folytatódik. Még eb-
ben az évben egy másik sikerdarabot lát-
hat a közönség, a Vén bakancsos és a fia
a huszár címmel, majd februárban és áp-
rilisban újabb el´́oadások várnak a közön-
ségre.  A 3 el´́oadásra bérletek is vásárol-
hatók.

Virág és Lóránt Gábor, akik párostáncuk-
kal emelték az est színvonalát. 

Az intézmény aulájában már szorgos
kezek terítették az asztalt, hogy minden-
féle finomsággal vendégeljék meg a részt-
vev´́oket. És ha kevésnek bizonyult volna
ami már terítékre került, lelkes zúgófások
és csillagvirágosok pótolták finom hagy-
más zsíroskenyerek készítésével.

Ahogy felcsendültek a muzsika hang-
jai, indult a táncház. El´́obb csak a kicsik,
majd a fialtalok, kés´́obb a feln´́ottek is be-
kapcsolódtak a ritmusra hullámzó moz-
gásfolyamba, amely báli hangulatot te-
remtett hagyományos zenével, tánccal.

    HANGADÓ        2016. DECEMBER    

7    



Rétsági kalauz

Programajánló
December 1. csütörtök, 8.50 órától

a könyvtár olvasó részlegében
Könyvtári kézm´́uves foglalkozás
az általános iskola 4. osztályosaival

December 1. csütörtök, 10.45 órától
a könyvtár olvasó részlegében
Könyvtári kézm´́uves foglalkozás
az általános iskola 8. osztályosaival

December 2. péntek, 9.00-14.00 óráig
a m´́uvel´́odési központ társalgó termében
Véd´́on´́oi értekezlet

December 3. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Városi Nyugdíjas Klub
évzáró rendezvénye

December 4. vasárnap, 15.30-17.30 óráig
a m´́uvel´́odési központ társalgó termé-
ben és az épület el´́otti téren
a Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület
szervezésében
Adventi gyertyagyújtás 2.
Szaloncukor készítés és ünnepi m´́usor

December 5. hétf´́o, 16.00-18.00 óráig
a m´́uvel´́odési központ kistermében
a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
rendezvénye:
Mikulás napi ünnepség

December 6. kedd 14.30 órától
a m´́uvel´́odési központ társalgó termében
Senior egészségügyi fórum
a Rétsági Egészségfejlesztési Iroda
közrem´́uködésével, az Emberi Er´́ofor-
rások Minisztériuma támogatásával
14.30 órától
Egészségügyi sz´́urés és tanácsadás
- kérd´́oíves állapotfelmérés
- testsúly és testmagasság mérés
- testtömeg-index meghatározás
- haskörfogat mérés
- vérnyomás mérés
- koleszterin szint mérés
- triglicerid szint mérés
- ultrahangos csonts´́ur´́urés mérés
16.00 órától
Gyógynövények télen
Szabó Klára el´́oadása
- kóstoló gyógynövényteákból

December 6. kedd, 16.30 órától
a Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület
szervezésében
Mikulásjárat
Rudolf és a Mikulás 16.30 órától vár
benneteket a m´́uvel´́odési központ el´́ott,
vagy 17.15-t´́ol a szüreti felvonulás út-
vonalán is találkozhattok a Mikulással
és Krampuszaival

“... aki dallal, verssel, mondókával kö-
szöntene, legyen bátor, s lépjen majd
el´́ore, s szakállamra mondom, virgá-
cson vagy ezer évig nem kap majd én-
t´́olem...”
“... fotózás is lesz bizony, így a szakál-
lamat megnyírom...”

December 8. csütörtök, 12.30-13.30 óráig
a könyvtár olvasó részlegében
Könyvtári óra - 
Mikulásnapi foglalkozás

December 8. csütörtök, 10.00 órától
a Katasztrófavédelmi ´́Ors épületénél
(a Járóbeteg Szakellátó Központ mögött)
Az 1956-os emlékév alkalmából
Rétság Város Önkormányzata,
a Városi M´́uvel´́odési Központ és
könyvtár, valamint
a Honvédelmi Minisztérium, Hadtör-
ténti Intézet és Múzeum
tisztelettel meghívja Önöket
Az 1956-ban szovjet fegyverhasználat
következtében elhunyt katonák 
emléktáblájának avatására
Köszönettel vesszük, ha egy szál virág
elhelyezésével rója le tiszteletét az
’56-os h´́osök emléke el´́ott.

December 11. vasárnap, 15.30-17.30 óráig
a m´́uvel´́odési központ társalgó termé-
ben és az épület el´́otti téren
a Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület
szervezésében
Adventi gyertyagyújtás 3.
Mézeskalács sütés, díszítés és ünnepi
m´́usor

December 16. péntek, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
SZÍNHÁZBÉRLETI SOROZATUNK
ELS ´́O EL ´́OADÁSA:
a Körúti Színház bemutatja:
A VÉN BAKANCSOS ÉS A FIA, 
A HUSZÁR
Veres csaplár - Lipták Péter; Ilon, Veres
gyermeke - Kiss Edina; Frici, Veres
gyermeke - Kozel Dániel; Sugár Mihály,
kiszolgált bakancsos - Pecsenyiczki Ba-
lázs; Laci, a fia - Oroszi Tamás; Hangos,
a kántor - Beleznay Endre; Lidi, a le-
ánya - Karaivanov Lilla; Pista, a bojtár-
fiú - Kaluczky Zsombor; Mari - Lehel
Katalin; Bori - Placskó Emese
“A népszínm´́uvek porosak, unalmasak,
a mai fülnek túl harsányak.’Ez lehet,
hogy igaz, de ha a történetet kicsit
meghekkeljük, a szöveget leporoljuk,
az egészet felgyorsítjuk és réginek t´́u-
n´́o, de mai poénokkal dúsítjuk, akkor
kiderül, hogy ezek, nagyon, de nagyon
jó darabok, remekül játszhatók, és a kö-

zönség imádja. Ezek között is az egyik
legremekebb Szigeti József m´́uve.
A Shakespeare-i vígjátékokat idéz´́o
történetben van szerelem, ármány, fél-
tékenység, kapzsiság, emberi lelemény
és butaság, rengeteg humor, egyszóval
minden, ami egy kiváló színházi esté-
hez kell."
A sorozat további darabjai: Mesea-
utó (február), Katyi (április)
A három el´́oadásra szóló bérlet már
kapható! Ára: 5.900 Ft . Belép´́ojegyek
ára el´́oadásonként: 2.300 Ft

December 17. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Hunyadi Nyugállományúak Klubja
évzáró rendezvénye

December 18. vasárnap, 15.30-17.00 óráig
a m´́uvel´́odési központ társalgó termé-
ben és az épület el´́otti téren
a Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület
szervezésében
Adventi gyertyagyújtás 4.
Meglepetés és ünnepi m´́usor

December 22. csütörtök 13.00 órától
a m´́uvel´́odési központban és az épület
el´́otti téren
MINDENKI KARÁCSONYA
13.00 órától - Karácsonyi vásár
15.30 órától - Kézm´́uves foglalkozások
17.30 órától - Ünnepi m´́usor a színház-
teremben

December 31. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Néptáncos szilveszter
zártkör´́u rendezvény

El´́ozetes
Január 20. péntek, 17.00 órától

Magyar Kultúra Napja
Január 21. szombat

a m´́uvel´́odési központban
a Hunyadi Nyugállományúak Klubja
évnyitó rendezvénye

Január 28. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Városi Nyugdíjas Klub
évnyitó rendezvénye

Nyitva tartás
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: 08.00-20.00
Péntek: 08.00-21.00
Szombat: 17.00-21.00

Rendezvények esetén ett´́ol eltér´́o id´́o-
pontban.
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Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban
Hétf´́o:
Hétf´́ot´́ol péntekig naponta 8.00-13.30 órá-

ig Szociális munkás tanfolyam (Mun-
kaügyi központ által támogatott hall-
gatók részére)

Kedd:
15.30-18.30-ig Kerepl´́o Gyermek Nép-

tánc Együttes Vezeti: Simon Katalin
18.30-19.30-ig Csillagvirág Néptánc

Együttes Vezeti: Simon Katalin
Szerda:
18.00-19.30 Zubaida Hastánccsoport Ve-

zeti: Sz´́oke Johanna
17.00-18.30-ig High Voltage Crew - Pop-

ping/Dubstep Vezeti: Szeri Gyögy
Csütörtök:
14.00-15.00 ´́Oszirózsa Tánccsoport Veze-

ti: Putyer Gyuláné
17.00-19.00 T´́uzzománc szakkör Vezeti:

F. Nógrády Ildikó
Péntek:
19.00-20:30 Zúgófa Néptánc Egyesület

Vezeti: Simon Katalin

2016. decemberi m´́usor

December 6. kedd
18:00 Mindszenty - Pallavicini emlékm´́uavatás
21:00 Mindszenty - Pallavicini emlékm´́ua-

vatás ismétlés Ismétlések: Dec. 7 - 9.
18:00 és 21:00 órától  Dec. 10 - 11.
10:00 órától

December 13. kedd
18:00 Príma Nógrád megyei gála
21:00 Príma Nógrád megyei gála ismétlés

Ismétlések: Dec. 14 - 15. 18:00 és 21:00
órától  Dec. 17 - 18. 10:00 órától

December 16. péntek
15:55 Él´́o közvetítés Rétság Város soron

következ´́o képvisel´́o-testületi ülésér´́ol
December 20. kedd
18:00 Szávai Attila: Huszonkett´́o
21:00 Szávai Attila: Huszonkett´́o Ismétlé-

sek: Dec. 21 - 23. 18:00 és 21:00 órától
Dec. 24 - 25. 10:00 órától

December 27. kedd
18:00 Híradó - riportok, tudósítások
21:00 Híradó ismétlés. Ismétlések: Dec. 28-

30. 18:00 órától és 21:00 órától Dec 31-
Jan 1- 10:00 órától és 16:00 órától

rtv.retsag.net

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

Sport
A rétsági csapat szereplése – tabella az ´́oszi forduló befejeztével
Nógrád - megyei II. osztály, nyugati csoport – feln´́ott bajnokság

H. Csapat M Gy D V LG KG GK P.
1. Bercel KSK 13 10 2 1 62 8 54 32
2. Szendehely FC 13 9 2 2 33 15 18 29
3. Bánk SE 13 8 2 3 50 15 35 26
4. N´́otincs SE 13 8 2 3 45 18 27 26
5. Szügy SE 13 8 2 3 39 26 13 26
6. Rétság VSE 13 7 3 3 40 18 22 24
7. Unikum FC Mohora 13 7 2 4 55 29 26 23
8. Nógrádsáp SE 13 5 1 7 29 35 -6 16
9. Patak SE 13 5 0 8 36 33 3 14 -1pont
10. ´́Orhalom SE 13 4 2 7 28 37 -9 14
11. Romhány SE 13 4 1 8 34 55 -21 13
12. Dejtár SE 13 4 0 9 18 30 -12 12
13. Nagyoroszi HBB SE 13 2 1 10 16 44 -28 7
14. Borsosberény SE 13 0 0 13 1 123 -122 0

Nógrád - megyei II. osztály, nyugati csoport – Ifjúsági bajnokság

H. Csapat M Gy D V LG KG GK P.
1. Szendehely FC 13 12 1 0 69 8 61 37
2. Szügy SE 13 11 0 2 98 10 88 33
3. Rétság VSE 12 10 2 0 78 7 71 32
4. Romhány SE 13 9 1 3 76 20 56 27 -1pont
5. Unikum FC Mohora 13 9 0 4 61 26 35 27
6. Bercel KSK 13 8 0 5 72 20 52 24
7. Bánk SE 13 7 0 6 71 32 39 21
8. N´́otincs SE 13 6 0 7 29 35 -6 18
9. Nagyoroszi HBB SE 12 5 0 7 32 56 -24 15
10. Dejtár SE 13 4 0 9 26 91 -65 12
11. Patak SE 13 3 0 10 25 51 -26 8 -1pont
12. Nógrádsáp SE 13 2 0 11 18 104 -86 6
13. ´́Orhalom SE 13 1 0 12 12 94 -82 2 -1pont
14. Borsosberény SE 13 1 0 12 10 123 -113 2 -1pont

Szolgáltatási ajánlat

A m´́uvel´́odési központ felújított aulája
bérbe vehet´́o – kb. 100-120 f´́os – lako-
dalmak, családi és egyéb társas rendez-
vényekre.

Részletes felvilágosítás a m´́uvel´́odési
központ irodájában, illetve a 35/350-785-
ös  telefonszámon  állunk  rendelkezésé-
re.

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

Központban, a Könyvtárban

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

A/4-as oldal 30 Ft (ÁFA-val)
A/3-as oldal 60 Ft (ÁFA-val)

Szines A/4 350 Ft/oldal

Felhívás

Nagy tisztelettel várjuk az
érdekl´́od´́oket a

Rétsági Rend´́orkapitányság
Nyílt Napján

A rendezvény id´́opontja:
2016. december 9. (péntek) 9 óra

A rendezvény helye: 
Rétsági Rend´́orkapitányság
Rétság, Rákóczi út 8-10.sz.

Rétsági Rend´́orkapitányság
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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. 

Az EFI 
2016-ban is sokszín´́u programokkal várta a lakosságot

A Rétsági Egészségfejlesztési Iroda az
Emberi Er´́oforrások Minisztériuma ál-
tal nyújtott támogatásnak köszönhet´́o-
en a TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 szá-
mú, “EFI kialakítása a Rétsági kistér-
ségben” cím´́u projekt teljes fenntartási
id´́oszaka alatt, így idén is számos ingye-
nes programot és rendezvényt szerve-
zett a lakossági egészségfejlesztés érde-
kében.

Havi rendszerességgel m´́uködtek szív-
és érrendszeri, illetve cukorbeteg klubja-
ink, kéthavonta pedig a túlzott alkoholfo-
gyasztással küzd´́ok, illetve a daganatos
betegségben érintettek részére szervez-
tünk klubot, ahol minden alkalommal
egy-egy új témáról beszélgetési, ismeret-
szerzési lehet´́oséget nyújtottunk az érdek-
l´́od´́oknek. 

A magyar lakosság sajnos élen jár a
daganatos betegségek miatti elhalálozás-
ban, ezért az EFI-nek különösen fontos
feladata a sz´́ur´́ovizsgálatok lehet´́oségének
megteremtése és ezáltal a rákos elváltozá-
sok minél korábbi felismerése és kisz´́uré-
se a gyógyulás érdekében. Szakorvosaink
rendszeresen b´́orgyógyászati melanoma
sz´́urést, prosztata sz´́urést és szájüregi da-
ganat sz´́urést végeztek az EFI szervezésé-
ben. A sz´́urés sikerességét és a lakossági
igényeket is jelezte a nagy érdekl´́odés, a
meghirdetett id´́opontjaink hamar beteltek.

Nagy érdekl´́odésre tartottak számot az
egészséges táplálkozást ösztönz´́o prog-
ramjaink. Már tavaly is sikeres volt diete-
tikai szaktanácsadásunk, ahol az érdekl´́o-
d´́ok egyénre szabott táplálkozási szakta-
nácsadáson vehettek részt. Ez kib´́ovült
egy háromhavonta induló fogyi klubbal,

amelyhez bármikor csatlakozhatott az,
akinek segítségre volt szüksége az ideális
testsúly eléréséhez. Az egészséges táplál-
kozás témakörében az év folyamán több
el´́oadáson is részt vehettek az érdekl´́od´́ok.

Az egészséges életmód alappillére a
rendszeres testmozgás, ehhez próbáltunk
hozzájárulni a heti rendszerességgel meg-
tartott sportprogramokkal. A  nagyon ked-
velt és jó hangulatú jóga, dinamikus jóga
órákon vehettek részt a mozogni vágyók,
kés´́obb gerinctornával is kiegészült ez a
lehet´́oség. Gyalogló klubunkat els´́osorban
az id´́osebb korosztály számára szerveztük
az aktivitásuk meg´́orzése és közösségi
program biztosítása céljából, de a sétálni
vágyó fiatalabbak is szívesen csatlakoztak
hozzánk a havonta megrendezésre kerül´́o
sétán. Az év során több alkalommal kö-
zösségi sportprogramot is szerveztünk,
ahol kicsik és nagyok együtt élvezhették
a szabadtéri mozgás örömét. 

Az iskolákban, nevelési intézmények-
ben tartott baleset-megel´́ozési el´́oadásunk
idén kiegészült az egészséges táplálkozás
és a dohányzás megel´́ozés témákkal is,
hiszen az egészségtudatos életmódra ne-
velés és a prevenció már kisiskolás korban
is kiemelt fontosságú.

Nyugdíjas klubok és napközik részére
biztosítottuk és  továbbra is szívesen biz-
tosítjuk a sz´́ur´́ovizsgálatokon és csonts´́u-
r´́uség mérésen történ´́o részvétel lehet´́osé-
gét, a senior egészségügyi fórumon pedig
az id´́oseket érint´́o egészségügyi, egész-
ségfejlesztési kérdésekr´́ol tájékozódhattak
az érdekl´́od´́ok. Havi rendszerességgel
gyógytornász szakember tanácsait is
igénybe vehették.

Rétságon, valamint a járás több tele-
pülésén kitelepültünk, egészségnapok,
sz´́urések szervezését és megvalósítását
végeztük el, gondolva a munkahelyi
egészségfejlesztésre és sz´́urésekre is. 

Számítunk a lakosság érdekl´́odésére,
hiszen csak együttes er´́ovel tudunk tenni
az egészség meg´́orzése és fejlesztése ér-
dekében.

Irodánkról, aktuális programjainkról
tájékozódhat a folyamatosan frissül´́o
efi.retsagrendelo.hu weboldalról, plakát-
jainkról, szórólapjainkról, de megkereshet
minket személyesen az EFI irodában a
szakrendel´́o épületében vagy a 35/550-
582-es telefonszámon is.  

Keresse fel irodánkat és programjain-
kat, mindenkit szeretettel várunk!
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