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Magyar kultúra napja
Városunk minden esztend´óben megemlékezik
a napról, amikor Kölcsey Ferenc befejezte hazánk szent imáját, a Himnuszt. Ennek bizony
már 194 éve. Fasang Árpád zongoram´úvész javasolta e napot a Magyar Kultúra Napjaként ünnepelni. Végül 1989 óta került az év kiemelked´ó
napjai sorába, és országszerte kapcsolódnak rendezvények az alkalom ünnepivé tételére.
A m´úvel´ódési központ kistermében január
20-án a Balassagyarmati Kamaraegyüttes
koncertje várta a közönséget. A m´úvésztanárokból szervez´ódött formáció nem ismeretlen a
rétsági közönség el´ótt. Tagjai a mai napig a
zeneoktatás mellett koncerteznek, egyre b´óvítve a repertoárt. Városunkban is gyakran megfordulnak, legutóbb a Negyedszázad Fesztivál
alkalmával.
A rendezvény kezdetén Varga Nándorné
köszöntötte a megjelenteket, és idézte fel a
Himnusz születésének történetét. Majd Kanyó

András m´úvészeti vezet´ó bevezet´ójében szintén kitért erre, és - mint mondta - olyan zenéket
válogattak, amelyek szerves részei a magyar
kultúrának, még akkor is ha az el´óadott m´úvek
szerz´ói között egy volt magyar. Tulajdonképpen ismert dallamok csendültek fel a zeneirodalom olyan remekeib´ól, amelyek megszólaltathatók egy fuvola, heged´ú, cselló és zongora
hangszeregyüttessel. Akiknek a zenei élményt
köszönhetjük – bár nem ismeretlenek számunkra – álljon itt a nevük: Kanyó András fuvola, Baranyi Klára - heged´ú, Réti Em´óke gordonka, Perneczky Zsolt zongora.
Az el´óadás végén a m´úvel´ódési központ
vezet´óje virággal is köszöntötte az együttes
hölgytagjait, majd egyféle közönségtalálkozóvá alakult át az est, hiszen a néz´ók soraiban
sokan voltak egykori tanítványok, diákok hozzátartozói, vagy akik más módon jó kapcsolatot ápoltak az el´óadókkal.
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Városházi tudósítások
Január 27-én tartotta ez évi els´ó tanácskozását a képvisel´ó-testület. A napirendi javaslat el´ótt Heged´ús Ferenc polgármester mindenkinek boldog új évet
kívánt.
Az eredetileg kiadott napirendi ajánlásból több téma levételét javasolta a
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,
tekintve, hogy azokban korábban már
döntést hozott a testület. Heged´ús Ferenc
kérte levenni a “Tervez´ói többletigény”
címen kiadott napirendet, mert újabb
egyeztetést lát szükségesnek. (Ez a város
északi részén létesül´ó buszmegállóval kapcsolatos.)
Els´óként a gyermek és szociális
étkezés térítési díjának megállapításáról tárgyalt a testület. A
korábbiakhoz képest kisebb változások vannak a díjak megállapításában. A vonatkozó rendelet
a Hangadó 4. oldalán megtalálható. A
2017-ben bevezetett magasabb bérminimum és garantált bérek indokolják
az emelést, amelyet a testület elfogadott. A rendeleten kívül a vállalkozóval kötött szerz´ódés is módosult, ezt
megszavazták.
A költségvetés el´ókészítéséhez határozta meg a képvisel´ó-testület a legfontosabb alapelveket, amelynek kapcsán a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összeállíthatják 2017. évi
pénzügyi tervüket. Ennek alapján a
februári ülésen már várhatóan nem
kell újabb lényegi egyeztetéseket végezni, és elfogadható költségvetése
lesz a városnak.
Minden munkáltatónak ütemeznie
kell, hogy a dolgozóknak járó szabadságot mikor adják ki. Tekintettel arra, hogy a polgármester munkáltatói jogait a képvisel´ó-testület gyakorolja, ez a feladat a testületet illeti
meg. A benyújtott tervezet elfogadásra
került.
Az önkormányzat a cafetéria rendszeren keresztül is támogatja dolgozóit. A rendeleti minimumtól magasabban, évi 200.000 Ft-ban határozta meg
a testület a cafetéria összegét. Ezen
napirend keretében került jóváhagyásra a módosított cafetéria szabályzat is.
Ennek értelmében a képvisel´ó-testület
úgy döntött, hogy ezt a támogatást
nem csak a köztisztvisel´óknek biztosítja, akik számára kötelez´ó, hanem
egységesen minden dolgozónak, aki
az önkormányzatnál és intézményeinél közalkalmazotti jogviszonyban,
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vagy munka törvénykönyv alapján
foglalkoztatottak. A testületi ülésen elhangzott az is, hogy a különféle utalványok más adótartalommal vehet´ók
igénybe, és a dolgozóknak érdemes figyelemmel kísérni milyen szolgáltatásra érvényes utalványokat igényelnek. Elhangzott, hogy ennek segítésére a hivatal egy táblázatot biztosít a
dolgozók számára.
A város északi részére tervezett buszmegállóval részben összefügg´ó fejlesztés a csapadékvíz elvezetése. Ehhez vízjogi engedélyt kell beszerezni, illetve az érintett
magánterületek tulajdonosaival szerz´ódést kell kötni. A
testület megszavazta, hogy a
Salgóterv Kft. készítse el a
vízjogi engedélyezéshez szükséges tervet, és az erre vonatkozó szerz´ódés-tervezetet jóváhagyta.
Az iskolai körzethatárok módosítása
volt a következ´ó napirend. Ennek oka,
hogy szeptembert´ól a keszegi iskola is
a rétsági iskola tagintézményeként
m´úködik. Tekintettel arra, hogy mind
a m´úködtetés, mind az iskola fenntartási feladatai a KLIK-hez tartoznak,
így a városnak a módosítás hátrányt
nem jelent, az el´óterjesztést a képvisel´ó-testület elfogadta.
Törvényi el´óírás alapján helyi vízkárelhárítási tervet kell készíteni. Ilyet
megfelel´ó jogosítvánnyal rendelkez´ó
személy készíthet. Felhatalmazta a
testület a polgármestert az erre vonatkozó árajánlatok bekérésére. Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérés szövege
nem szerepelt az el´óterjesztésben, annak tartalmáról a képvisel´ó-testület
következ´ó ülésén dönt. Az ajánlatkérések ezt követ´óen, ennek megfelel´óen
történhetnek meg.
Napirenden szerepelt a “Járóbeteg”, a
Rétsági Kistérségi Egészségfejleszt´ó
Központ Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések. A képvisel´ó-testület
több ponton pontosította, illetve szigorította azokat a szabályokat, amelyekben a Kft-nek adatot kell szolgáltatni,
illetve az önkormányzat hozzájárulását kell kérni.
Visszatér´ó téma a m´úvel´ódési központ
épületének közös tulajdoni jellegének
megszüntetése. A tulajdonjog 50%-a a
magyar államé, illetve ennek a résznek
a kezel´ói joga a Honvédelmi Minisztériumé. A korábbi megállapodás-ter-

vezet nem volt elfogadható. Jelenleg
kirajzolódott egy használati szerz´ódés
megkötése, erre felhatalmazta a polgármestert a képvisel´ó-testület. Ezzel
közelebb kerül a város a tulajdonviszonyok tisztázásához, illetve az 50%os tulajdonosi jog megszerzéséhez. E
tekintetben felhatalmazta a polgármestert a tárgyalások folytatására.
Egy megüresedett, önkormányzati tulajdonú szolgálati lakásra a Nógrád
Megyei Rend´órkapitányságnak van
még egy bérl´ókijelölési joga. A lakás
jelenlegi állapota miatt felújításra szorul. Ebben kérte a rend´órség az önkormányzat nyilatkozatát, hogy el tudja-e
végezni a felújítást. Az ülésen olyan
döntés született, hogy tárgyalásokat
kell folytatni a rend´órkapitánysággal a
bérl´ókijelölési jog megváltására, és
ezzel a jogviszony végleges rendezésére.
El´óterjesztést tárgyalt a képvisel´ó-testület a piactérre, közterületre kihelyezett hulladékgy´újt´ó edények (kukák)
szerz´ódésbe foglalására a Zöld Híd
Kft-vel. A testületi ülésen elhangzott,
hogy ezen edények közterületen elhelyezése nem indokolt, azokat vissza
kell szállítani eredeti helyére a Rákóczi út 32. számú ingatlanra, így a szerz´ódést nem kellett módosítani.
Az Optimális Kft-vel korábban kötött
szerz´ódést az önkormányzat biztosítási alkuszi tevékenységre. Szolgáltatásukkal megkeresik a legolcsóbb biztosítást a város számára. A szerz´ódés
módosítása szükségessé vált, amit a
képvisel´ó-testület jóváhagyott. A Kftnek volt egy másik ajánlata, hogy az
önkormányzati dolgozók által munkakörükben okozott kárra is kössön a város biztosítást. Az ajánlat részleteit
megismerve ezt a képvisel´ó-testület
nem támogatta.
A közelmúltban alapított Család- és
Gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyása szerepelt a következ´ó napirenden. Mint a PVB elnökének tájékoztatójából kiderült, a bizottság úgy látta, hogy a benyújtott
program több ponton módosításra szorul. Tekintettel arra, hogy a program
megléte feltétele az intézmény m´úködési engedélyének, a testület elfogadta
a programot, azzal, hogy azt szakért´ói
véleményeket követ´óen vissza kell
hozni, és módosítani.
A polgármester és alpolgármester
2017-t´ól érvényes illetményér´ól döntött a testület. Törvényi el´óírás alapján
a polgármester fizetését 2017. január
1-t´ól bruttó 100.000 forinttal meg kell
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emelni. Így Heged´ús Ferenc polgármester bruttó havi bérét 548.500 Ftban állapította meg a testület. Havi
költségtérítését 82.300 Ft-ban határozta meg. Az alpolgármester tiszteletdíja
a polgármester díjazásának százalékában kerül megállapításra, így Mez´ófi
Zoltán alpolgármester havi tiszteletdíja 246.900 Ft-ra, költségtérítése
37.000 Ft-ra módosult.
A Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtár nyújtott be kérelmet, hogy a
korábban megállapított kett´ós foglalkoztatás idejét a képvisel´ó-testület
módosítsa. Ezt a testület elfogadta.
Pfaff László és Pfaff Lászlóné felajánlást tett, hogy a tulajdonukban lév´ó haditechnikai gy´újteményt felajánlják a
városnak, amennyiben a kiállításra
megfelel´ó helyet tud biztosítani. A
PVB elnökének tájékoztatójában elhangzott, hogy a bizottság úgy látja,
hogy a gy´újtemény értékes, azt érdemes elérhet´óvé tenni a jöv´ó nemzedéke számára. Jelenleg azonban nincs az
állandó kiállításra méltó hely. A barnamez´ós pályázat megnyerése esetén a
tervbe vett, volt parancsnoki épület
adna otthont egy emlékháznak, amelyben - több más mellett - ez a kiállítás
is helyet kaphatna. Ezért a testület úgy
döntött, hogy a pályázat függvényében
vissza kell térni a felajánlás elhelyezésére.
Pfaff Lászlóné kérte, hogy egy a tulajdonában álló külterületi ingatlanrészt
az önkormányzat min´ósítsen ipari övezetté. Tekintettel arra, hogy a városrendezési terv átdolgozása folyamatban van, a testület úgy döntött, hogy
ennek során mérlegelni kell az indítványt.
Két napirendi pont is foglalkozott fakivágási kérelmekkel. A Nyárfa utca 4.
számú társasház lakói kérték a házukhoz közeli, közterületen lév´ó két feny´ófa kivágását. A képvisel´ó-testület
szakért´ót bízott meg a fa állapotának,
és esetleges veszélyességének megítélésére, és a szakért´ói vélemény alapján
dönt a kérdésben. A másik kezdeményezés a Rákóczi út 57-59. el´ótti közterületen lév´ó két feny´ófa kivágását
kezdeményezi. Mivel ezek szakért´ói
véleményezése 2 éve megtörtént, a kivágáshoz a képvisel´ó-testület hozzájárult azzal, hogy felkérte a jegyz´ót a
szabályos eljárás lefolytatására.
A Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoportja hatáskörébe tartozik a civil szervezetek utazási támogatásának véleményezése, melyet a testület hagy jóvá. Most két kérelem támogatásáról
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döntöttek. Az egyik az általános iskola
7 a. és 7 b. osztályának vetélked´óre
utazását támogatja, 44.885 Ft átvállalásával. A másik a Városi Nyugdíjas
Klub színházlátogatásához járul hozzá
a szabályzat által meghatározott mértékig. Ehhez a képvisel´ó-testület
150.000 forinttal járul hozzá.
Két szerz´ódés jóváhagyása is szerepelt
napirenden. Az egyik a megüresedett
szolgálati lakás vízfogyasztását (alapdíj) rendezi a DMRV-vel megkötend´ó
szerz´ódéssel. A másik a korábban
megszavazott ASP rendszerre való áttérést segít´ó céggel kötött megállapodás. Ezeket a képvisel´ó-testület jóváhagyta.
A lejárt határidej´ú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a testület
elfogadta.
Egyebek napirendi pont címén más
bejelentések mellett Jávorka János a
Szociális Bizottság elnöke adott tájékoztatót a szociális t´úzifa juttatásra beérkezett igényekr´ól, a döntésr´ól, és arról, hogy a t´úzifát a kérelmez´ók megkapták. Összesen 75 m3 t´úzifát kapott
a város. 126 kérelemr´ól kellett dönteni. 109 kérelmez´ó kapott fát. 17 kérelem került készlethiány miatt elutasításra. Így a legrászorultabbak 1 erdei
m3 tüzel´óhöz jutottak, a többieknek
1/2 m3 jutott. A tüzel´ót a kiszállítással
megbízott Misik Imre helyi vállalkozó
január közepéig kiszállította a rászorultaknak.

Képvisel´ó-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete munkatervben tervezett következ´ó ülésére február 24. péntek
16,00 órakor kerül sor. (PVB. ülés id´ópontja: február 21. kedd 16.00 óra) El´óterjesztések benyújtásának határideje: február 13. hétf´ó 12.00 óra
Tervezett napirend: 1) 2017. évi költségvetési rendelet megalkotása. 2) 2016.
évi költségvetés módosítása. 3) 2017. évi
közbeszerzési terv elfogadása. 4) Beszámoló a Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtár 2016. évi tevékenységér´ól, valamint a 2017. évi munka és rendezvénytervér´ól. 5) Pályázat kiírása a sport és civil
szervezetek 2017. évi támogatására. 6)
Beszámoló a testület lejárt határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekr´ól. 7)
Tájékoztató a két testületi ülés közötti id´ószakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. ZÁRT
ÜLÉS: 1) Városi kitüntetések és elismerések adományozása .

Tisztségvisel´ók fogadó órái
2017. február
Heged´ús Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´ójén 13.00-17.00
óráig. Februárban 13-án.
Mez´ófi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00
óráig. Februárban 22-én.
Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´ó: Minden
hétf´ón 14.00-17.00 óráig. Februárban
6., 13., 20., 27.

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

Felhívás!
A téli id´ójárásra tekintettel felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a köztisztasági és
környezetvédelmi feladatok ellátásáról szóló rendelet alapján az ingatlanok el´ótti járdák tisztántartását, síkosságmentesítését,
hóeltakarítását az ingatlan tulajdonosa,
illetve használója köteles elvégezni.
A szórakoztató-, vendéglátó és árusítási helyek, üzletetek el´ótti járdaszakaszt a
használó köteles folyamatosan tisztán tartani. Az ingatlan el´ótti közterület, illetve
járdaszakasz hóeltakarításának elmulasztásáért 30.000 Ft-ig terjed´ó pénzbírság
szabható ki. Kérjük, hogy az önkormányzati rendelet alapján folyamatosan szíveskedjenek gondoskodni a tulajdonukban,
illetve használatukban lév´ó ingatlan el´ótti
járdaszakasz hóeltakarításáról, tisztításáról, síkosság mentesítésér´ól.
Polgármesteri Hivatal

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,
matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´óségi
munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 18.
Telefon: (35)351-155, (30)9-607-683
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Helyi rendeletek
Rétság Város Önkormányzat
Képvisel´ó-testületének
1/2017. (I.30) önkormányzati rendelete
A gyermek és szociális étkeztetés
térítési díjáról
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt) 92. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmér´ól és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 8. pontjában valamint
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
foglalt feladatkörében eljárva a személyes
gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzat által biztosított személyes
gondoskodás körébe tartozó gyermekés szociális étkeztetésre terjed ki.
2. § (1) A gyermekétkeztetés intézményi
térítési díja az egy ellátottra jutó napi
élelmezési nyersanyag
költséggel
egyez´óen áfa nélkül
a) óvoda 275 Ft
b) iskola napközi I. korcsoport (7-10. év)
325 Ft

c) iskola napközi II. korcsoport (11-14.
év) 345 Ft
d) csak ebédet igénybe vev´ó általános iskolai tanulók I. korcsoport (7-10. év)
220 Ft
e) csak ebédet igénybe vev´ó általános iskolai tanulók II. korcsoport (11-14. év)
240 Ft
(2) Az óvodai és iskolai élelmezési nyersanyag költség megoszlása:
a) Óvoda
tízórai 65 Ft
ebéd 155 Ft
uzsonna 55 Ft
Összesen: 275 Ft
b) Iskola I. korcsoport (7-10. év)
tízórai 55 Ft
ebéd 220 Ft
uzsonna 50 Ft
Összesen: 325 Ft
c) Iskola II. korcsoport (11-14. év)
ebéd 240 Ft
3. § (1) A szociális étkezés intézményi
térítési díja: 315 Ft/adag,
(2) Szociális ebéd lakásra szállításának
nettó költsége: 55 Ft/adag
4.§ (1) Az óvodai és iskolai étkezésben
részt vev´ó gyermekek személyi térítési díját az intézményi térítési díj áfával növelt összegének és az igénybevett étkezések számának, valamint a
Gyvt. 148. §-ában foglalt normatív
kedvezmények figyelembe vételével

Rétság anno ...

az óvoda esetében az intézményvezet´ó, az iskola és a szociális étkezés esetében a pénzügyi el´óadó állapítja meg.
(2) Bruttó térítési díjak:
a) Az óvodai étkezés bruttó díja 350 Ft,
b) Iskola I. korcsoport (7-10. év) 415 Ft,
c) Iskola II. korcsoport (11-14. év) 305 Ft,
d) Szociális étkezés 400 Ft,
e) Szociális ebéd lakásra történ´ó kiszállítása 70 Ft
5. § (1) A szociális étkezés és szociális
ebéd lakásra szállítása után fizetend´ó
napi személyi térítési díj a 3. § (1) -(2)
bekezdése szerinti intézményi térítési
díj áfá-val növelt összege azzal, hogy
az nem haladhatja meg a szolgáltatást
igénybevev´ó személy 1 napra számított rendszeres jövedelmének 30%-át.
(2) A szociális étkezés és szociális ebéd
lakásra szállítása után fizetend´ó személyi térítési díjat az (1) bekezdés szerint megállapított napi személyi térítési díj és az igénybevett étkezések számának figyelembe vételével a pénzügyi el´óadó állapítja meg.
(3) A szociális étkezés térítési díját utólag,
a tárgyhót követ´ó 15-ig kell megfizetni az önkormányzat részére.
6. § Ez a rendelet 2017. február 01. napján
lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidej´úleg hatályát veszti a
gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés térítési díjáról szóló 5/2014.
(III.26.) önkormányzati rendelet.
Heged´ús Ferenc Dr. Varga Tibor
polgármester
jegyz´ó

Legyen a munkatársunk!
Tisztelt Olvasóink!
Újságunkat színesítend´ó azt szeretnénk,
ha minél többen vállalkoznának arra,
hogy kisebb-nagyobb írásaikkal jelentkeznének a Hangadó hasábjain. A szerkesztés során egyetlen rendez´óelvet tartunk fontosnak magunk számára, mégpedig azt, hogy az írások Rétságról szóljanak, az itt él´ók számára íródjanak. Tájékoztatásul közöljük: lapzárta minden hónap 20-án. Ha tehát kedvet érez arra, hogy
egy-egy téma megírásával gazdagítsa a
Hangadó számait, ragadjon tollat!
Legyen a munkatársunk!

Hirdessen a Hangadóban!

Egy képeslap városunk múltjából. A felvételek az 1950-es években készültek. Balra fent
egy ma már nem létez´ó épület, “A mi házunk”. Ez afféle kulturális célú intézmény volt,
majd lebontásáig iskolai napközi. (Emlékét az oszlopok talpazata ´órzi a mai iskola udvarán.) A bal alsó kép az akkori tanácsháza. A jobb alsó kép a f´ó utca vasárnapi mise után.
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Lakossági apróhirdetések közzététele 100
bet´úig 300 Ft. Ugyanebben a díjban szerepel, hogy a Hangadó digitális változata
megjelenik a városi honlapokon is.
További hirdetési lehet´óséget kínálunk
a Rétsági Televízió napi 24 órás képújság
felületén is.

HANGADÓ

2017. FEBRUÁR

Közgy´úlés és farsang a hunyadisoknál
A Hunyadi János Nyugállományúak
Klubja ezévi els´ó összejövetelét hivatalos közgy´úlésként kezdte, de b´óven maradt id´ó a szórakozásra, s´ót már a farsang hangulatát is megidézték karneváli jelmezeikkel.
Hangyási Jen´óné a klub vezet´óje nyitotta meg a közgyülést. Elhangzott beszámoló
az el´óz´ó évr´ól, ismertetésre került a 2017.
évi programterv. Konkrét tájékoztatás hangzott el a pénzügyi kérdésekr´ól. Ismét szóba
került egy bizonyos adatvédelmi kérdéskör,
mert a klub elnöke szerint az önkormányzat
olyan adatokat kér, amit ´ó nem adhat ki.
Ehhez többen is hozzászóltak. Mez´ófi Zoltán alpolgármester kiemelte, hogy itt félreértésr´ól, vagy félretájékoztatásról van szó,

és jó lenne ezt a kérdéskört nyugvópontra
tenni. Az önkormányzat a támogatások
törvényes adminisztrációjához kért gy´újtött adatokat a kluboktól.
A követlkez´ókben újraválasztásra került
a klub vezet´ósége. Kísérlet volt új klubelnök
választásrta, de a jelöl´ó bizottság által javasolt személy nem vállalta, más név meg nem
szerepelt a forgatókönyvben. Így aztán patthelyzet alakult ki. A polémianak az est m´úsorvezet´óje, Beke Istvánné vetett véget azzal, hogy hajnalig lehetne err´ól vitatkozni,
de ameddig nem lesz új elnök addig Hangyásiné lássa el továbbra is a feladatot. A
szabályok szerint el´óírt kérdésekben persze
szavazás is volt, melyet jegyz´ókönyvbe rögzítettek.

A vacsora befejeztével a kialakult hagyományok szerint a klubtagok saját m´úsorösszeállítással kedveskedtek klubtársaiknak. Verssel, énekkel, zeneszóval. Ennek a blokknak a vége már átvezetett a
farsangi hangulatba, mert ismét nagy sikert aratott a tánccsoport kán-kán-ja.
Itt a farsang, hát rendeztek egy kisebb
jelmezversenyt. Ezen négy f´ó vett részt. Érdekes, kidolgozott jelmezeikkel betáncolták
az el´óteret, megmutatva alkotásuk szépségét.

Városi Nyugdíjas Klub évnyitója
Január 28-án a Városi Nyugdíjas Klub
tartott évindító összejövetelt.
A klubdélután els´ó részében Kotroczó
Balázs klubelnök foglalta össze az el´óz´ó
év történéseit, és felvázolta a következ´ó
(2017) év tervezett programjait.
Majd a klubtagok szokásos saját m´úsorösszeállítása következett. Els´óként
Sass István idézte fel a Himnusz születésének körülményeit a Magyar Kultúra
Napjára emlékezve. majd több helyi el´óadótól hallottunk dallamokat különféle m´úfajból.
Az est “sztárvendége” a Horpácsi Dal-

kör volt, akik m´úsorösszeállításukkal felidézték a magyar dalkultúra jellegzetes alkotásait, egészen 1906-tól napjainkig.
M´úsoruk sikerét a gyors jelmezváltás mellett az is garantálta, hogy humoros formában jelenítették meg az egyes korokat jól
szemléltet´ó énekeket. Mondani sem kell,
kitör´ó siker fogadta a produkciót.
Újabb helyi el´óadókat afféle farsangi
nyitótáncként is felfogható produkció követett. A klub táncscsoportja egy country
muzsikára koreogarfált táncprodukciót
mutatott be. Majd indult a szokásos klubélet
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Rétsági kalauz
Programajánló
Február 11. szombat 19.00 óratól
a m´úvel´ódési központ aulájában
a Vöröskereszt Rétsági Csoportjának
Jótékonysági farsangi bálja
Asztalfoglalás, jegyel´óvétel:
0620-980-7415
Február 17. péntek, 19.00 órától
a Körúti Színház bemutatja a
Meseautó
cím´ú vígjátékot
“Úgy tapasztaltuk, hogy nagy az igény
a mindenkiben kellemes emlékeket ébreszt´ó, zenés és imádnivaló darabokra. Így esett hát a választásunk az
egyik legnagyobb magyar filmsikerre:
a MESEAUTÓRA.
Az üzleti életben sikeres, de magánéletében boldogtalan bankvezér beleszeret az egyik alkalmazottjába. Titokban egy autót ajándékoz neki, és még
sof´órnek is elszeg´ódik mellé, csak,
hogy kiderítse, a lány önmagáért szereti-e. Természetesen jelen van a f´ónökébe szerelmes titkárn´ó és a mindent
megbonyolító Halmos úr, akit´ól meghallgathatjuk a film legismertebb
mondatait: Belenyomja a párnába,
nem kefélni; egy a párna, egy a részvény, egy lehellet egy a részvény;
vagy: Ez nem a mi Sz´úcsünk, ez egészen más Sz´úcs. Mit sütsz, kis sz´úcs,
sós húst sütsz, kis sz´úcs? A Filmbélinél
sokkal komolyabb szerepet kap Vera
barátn´óje, Sárika és Sz´úcs barátja,
Péterffy. Hogy a darab perg´óbb és izgalmasabb legyen, felt´únik néhány új
szerepl´ó is: a vezérigazgatót ideiglenesen helyettesít´ó Pista sof´ór, a két
zseniális magándetektív és a két szenzációs recepciós. ´Ók gondoskodnak
arról, hogy aztán Lillafüreden a fináléban minden a helyére kerüljön."
Szereposztás: Sz´úcs János, vezérigazgató: Fila Balázs/Ömböli Pál, Halmos Aladár, irattárvezet´ó: Tahi-Tóth
László, Kerekes Anna, Sz´úcs titkárn´óje: Udvarias Anna, Kovács Vera, banki
alkalmazott: Kovalik Ági/Szabó Erika, Márkus Sára, banki alkalmazott:
Gyebnár Csekka, Péterffy Balázs, autószalon-tulajdonos: Pecsenyiczki Balázs, Pista, sof´ór: Széplaky Géza, Dr.
Sas, magándetektív: Lipták Péter, Dr.
Vas, magándetektív: Oroszi Tamás,
Recepciós: Placskó Emese
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Belép´ódíj: 2.300 Ft.
Minden érdekl´ód´ót szeretettel várunk!
Február 24. péntek 17.00 órakor
a m´úvel´ódési központban
Az Általános iskola
Farsangi rendezvénye
Február 25. szombat 13.30 órakor
a m´úvel´ódési központban
a Kerepl´ó Néptánc Egyesület
Farsangi mulatsága

El´ózetes
Március 10. péntek 18.00 órától
Rozsda Zenekar és vendégei koncert
Március 11. szombat
Városi Nyugdíjas Klub
N´ónapi rendezvénye
Március 15. szerda, 18.00 órától
Városi ünnepség
Nemzeti Ünnepünk alkalmából
Március 18. szombat
Hunyadi Nyugdíjas Klub
N´ónapi rendezvény

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´úvel´ódési központban
Hétf´ó:
Szociális munkás tanfolyam (Munkaügyi
központ által támogatott hallgatók részére) Hétf´ót´ól péntekig naponta 8.0013.30 óráig
Kedd:
Kerepl´ó Gyermek Néptánc Együttes
15.30-18.30-ig Vezeti: Simon Katalin
Csillagvirág Néptánc Együttes
18.30-19.30-ig Vezeti: Simon Katalin
Szerda:
Zubaida Hastánccsoport 18.00-19.30 Vezeti: Sz´óke Johanna
High Voltage Crew - Popping/Dubstep
17.00-18.30-ig Vezeti: Szeri Gyögy
Csütörtök:
´Ószirózsa Tánccsoport 14.00-15.00 Vezeti: Putyer Gyuláné
T´úzzománc szakkör 17.00-19.00 Vezeti:
F. Nógrády Ildikó
Péntek:
Zúgófa Néptánc Egyesület 19.00-20.30
Vezeti: Simon Katalin

rtv.retsag.net
Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktuális információkkal.
2017. februári m´úsor
Januári Hiradó ismétlések:
február. 1-3. (szerdától csütörtökig)
18,00 órától és 21,00 órától
február 4-5. (szombat, vasárnap)
10,00 órától és 16,00 órától
Február 24. péntek 15,55
Él´ó közvetítés Rétság Rétság Város
soron következ´ó képvisel´ó-testületi
ülésér´ól
Február 28. kedd
18,00 Híradó - riportok, tudósítások
21,00 Híradó ismétlés
Március 1-3. (szerdától csütörtökig)
18,00 órától és 21,00 órától
Március 4-5. (szombat, vasárnap)
10,00 órától és 16,00 órától

Nyitva tartás
Könyvtár:
Hétf´ó:
11.00-16.00
Kedd-péntek
9.00-18.00
Szombat:
13.00-17.00
M´úvel´ódési Központ:
Hétf´ó-csütörtök:
08.00-20.00
Péntek:
08.00-21.00
Szombat:
17.00-21.00
Rendezvények esetén ett´ól eltér´ó id´ópontban.

Fénymásolási lehet´óség
A Városi M´úvel´ódési
Központban, a Könyvtárban
A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig
kicsinyítéssel, nagyítással.
A/4-as oldal 30 Ft (ÁFA-val)
A/3-as oldal 60 Ft (ÁFA-val)
Szines A/4 350 Ft/oldal

Szolgáltatási ajánlat
A m´úvel´ódési központ felújított aulája
bérbe vehet´ó – kb. 100-120 f´ós – lakodalmak, családi és egyéb társas rendezvényekre.
Részletes felvilágosítás a m´úvel´ódési
központ irodájában, illetve a 35/350-785ös telefonszámon állunk rendelkezésére.

HANGADÓ

Felhívás!
Szeretettel várjuk azon Rétságon. és Rétság közelében él´ó amat´ór és profi fényképészek fotóit, akik szeretnék, hogy fényképeik szerepeljenek a 13. alkalommal
megjelen´ó Spangár András - Üzenetek,
vallomások, strófák c. antológiába.
A legjobbnak ítélt fényképeket megjelenítjük a Kör 2017. évi kiadványában,
készít´óiket pedig megajándékozzuk a kötet egy-egy példányával.
A képeket 2017. március 1-ig a
konyvtar.retsag@gmail.com címre várjuk
“fényképek 2017" tárgyszóval ellátva. A
kötetbe a fényképek fekete-fehér színben
kerülnek be. Kérjük ezt mindenki vegye
figyelembe.

Rétsági énekes siker
A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva
21-én Szécsényben rendezték a 26. Nemzetközi Versmondó és Népdalénekl´ó Versenyt, amelyen Kövi Flóra rétsági diák els´ó helyezést ért el. Ugyancsak szép el´óadással szerepelt Kövi Barna, aki dicséretben részesült. Mindketten Simon Katalin
tanítványai. Ezennel is gratulálunk az énekeseknek és oktatójuknak.

2017. FEBRUÁR

Farsang az óvodában
Szabó Ferenc: Farsangi móka
Itt a farsang, száll a móka,
lehetsz te is róka, fóka,
és megannyi minden, ami szép
öltözzön hát a gyereknép.
Farsang a vízkeresztt´ól hamvazószerdáig
tartó id´ószak. Ezen id´ószakot hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok jellemzik. Farsangi mulatság óvodánkban minden évben megrendezésre
kerül szinte hagyománnyá vált jelmezes
formában.
Intézményünk minden tagja nagy
igyekezettel készült e közösségi élmény
gazdaggá tételére. Délel´ótt folyamán kezd´ódött a farsangi ünnepség. A csoportszobákban mindenki magára öltötte csodálatos jelmezét, majd közösen az aulában Simon Katalin népdalénekes, néptánc oktató pedagógus vezetésével elkezd´ódött a
farsangi jelmezes táncház. Itt a közös felvonulásban mindenki gyönyörködhetett a
szebbnél szebb jelmezes társaiban. Nagyon sok ötletes, egyedi szép jelmezt láthattunk, pl: Tavasz tündér, hercegn´ó, mesefigurák, bohócok, kalózok. Gyermekseregünk élvezettel sürgött forgott a báli
hangulatban, táncoltak, énekeltek. Emel-

kedett volt a hangulat az el´ótérben. Ezután
mindenki a saját csoportszobájában folytatta a szórakozást, ahol sok apró meglepetés várta ´óket. Ezekben a csodálatos jelmezekben élvezhették az átváltozás érzését. Mindenki azzá változott, ami igazán
szeretett volna lenni. Karneválunk nem
csak a kicsikr´ól szól, hiszen annak is hagyománya van már, hogy az óvoda minden dolgozója is jelmezbe öltözött. Mókás
jelmezek, hagyományok felelevenítése,
utánozása Kata néni néptánc oktatásának,
népdaltanításának kiváló eredményessége
tették emlékezetessé az idei év els´ó közösségi ünnepségünket. Köszönjük minden
kedves szül´ónek is a látványos, kit´ún´ó jelmezek, valamint sok finom sütemény elkészítését, a kicsi óvodások kitartó aktivitását, a daduskák és óvótársaim fáradságos, vidám munkáját. Fényképeinken az
örömteli gyermekarcok látszanak. Minden
jelmezt itt külön-külön megmutatni nem tudunk, de bízunk abban, hogy mindenki
megtalálja gyermekét, unokáját, ismer´ósét,
így kicsit átélheti a Farsangi karneválunk
örömteli hangulatát és szépségét.
Szrenka Beáta Mária
óvón´ó
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“Szeretet vendégség” a balassagyarmati látássérülteknél
A Rétsági Városi Nyugdíjasklub tánccsoportja meghívott vendégként érkezett Balassagyarmatra a látássérültek karácsonyi
ünnepségére. Az összejövetelt egy “sorstárs” ahogy magukat nevezik, Salgainé, a
tánccsoportunk egyik tagja szervezte, ahol
magas színvonalú m´úsor keretében ajándékcsomagot is kaptak a megjelent látássérültek. Ez, a már rendszeressé vált összejövetel számunkra is nagy jelent´óséggel bír,
mivel itt találkoznak, beszélgetnek egymással, kapnak segítséget a “sorstársak”.
A helyi zeneiskola diákjai karácsonyi
dalok hangszeres el´óadását követ´óen, a látássérültek is bekapcsolódtak a m´úsorfolyamba. A Szécsényb´ól érkez´ó Csernákné
aranykoszorús énekes, aki szintén “sorstárs”, karácsonyi énekeket, népdalokat
adott el´ó, de volt szavalat, humoros mese,
vagy éppen szájharmonikával játszó “beugró” is. Tánccsoportunk pedig a KI-MITTUD-on el´óadott táncát mutatta be. A végén
pedig a közös éneklés tette felemel´óvé az

együttlétet. Megható volt számunkra az ´ó
hozzáállásuk egy ilyen rendezvényhez,
látva a szemükbe a könnyekig való meghatottságot, hálát a sok tapssal, és azt,
hogy tudják támogatni egymást a különböz´ó gesztusokkal pl.: öleléssel, érintéssel. Példát mutattak nekünk, “ép” embereknek!
Mi indultunk avval a szándékkal, hogy
egy kis m´úsorral kedveskedjünk így, Karácsony el´ótt, a szeretet ünnepére készül´ódve, de ´ók adtak felszabadító élményt
ezzel a találkozással, mert el is felejtettük,
hogy “hol is vagyunk”?!
Csak a nevükben szerepel, hogy “sérültek” - nagyon is érz´ó, sok szeretetet adó
emberekr´ól van szó.
Köszönjük a jöv´ó évre szóló meghívásukat és felejthetetlen élményt, a tánccsoport nevében!
Bognár Lajosné,
Városi NyugdíjasKlub
Foto: Halász Enik´ó

Szelektív hulladékgy´újtés
2016-tól megváltozott a szelektív hulladékgy´újtés rendszere! A szelektív hulladékgy´újt´ó szigetekre csak üvegpalackok
elhelyezése lehetséges!
Szelektív hulladékgy´újtésre a jöv´óben
háztól elszállítással kerül sor. A tiszta állapotú papír, m´úanyag és fém italos dobozok az erre a célra rendszeresített, díjmentes zsákokban helyezhet´ók el kéthetente a
hulladékgy´újt´ó edények (kukák) helyein.
Zsákot a Zöld Híd szakemberei osztanak
ki, kihelyezett telt zsákok helyett újat
hagynak a helyszínen, illetve díjmentesen
beszerezhet´ó Rétságon a Paletta Trade
(Sipos bolt) üzletben. Az elszállításra kéthetente kerül sor, az alábbi id´ópontokban,
és azt követ´óen:
2017. február 2., 16. csütörtök
2017. március 2., 16., 30. csütörtök
2017. április 13., 27. csütörtök
Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a továbbiakban a szelektív hulladékgy´újt´ó szigeteken
- üvegen kívül - semmilyen más hulladék
nem helyezhet´ó el. A közrend és a tisztaság meg´órzése érdekében ezen helyszíneket a térfigyel´ó kamerák rögzített felvételekkel is ellen´órizhet´óvé teszik!

Felhívás
határvadász-képzésre
Folytatódik a toborzás
és a jelentkez´ók felmérése
A Nógrád Megyei Rend´ór-f´ókapitányság
tovább folytatja a határvadász-képzésre
jelentkez´ók fizikális és pszichikai felmérését, valamint a képzés iránt érdekl´ód´ók
tájékoztatását. A határvadász-képzésr´ól a
Nógrád Megyei Rend´ór-f´ókapitányság
Humánigazgatási Szolgálatán, valamennyi rend´órkapitányságon és rend´ór´órsön, valamint a rend´órség honlapján is tájékoztatást kaphat minden érdekl´ód´ó.

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

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

8

