RÉTSÁG VÁROS LAPJA

XXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

Az 1848-as h´ósökre emlékeztünk
Március 15-én a Városi M´úvel´ódési
Központ és Könyvtár színháztermében
a Himnusz eléneklése után, Heged´ús Ferenc Rétság város polgármestere mondott ünnepi beszédet. Megemlékezett az
1848-as eseményekr´ól, azokról a h´ósökr´ól, akik életüket kockáztatták a hazáért.
A helyi általános iskola tanulói verses,
dalos m´úsorral emlékeztek meg a forradalomról. Gitáron közrem´úködött MártonSzikora Polett és ifj. Majnik László. A m´úsort Maglódiné Sági Gabriella és Simon
Katalin állították össze. Majd Pet´ófi Sándor: A szabadsághoz cím´ú versét Szájbely

Zsolt szavalta el. A Kerepl´ó Gyermek
Néptánc Együttes zenés, táncos m´úsora
zárta az ünnepi megemlékezést, amely
nagy tetszést aratott.
A Szózat eléneklése után az 1848-49es h´ósök m´úvel´ódési központ el´ótti emléktábláját megkoszorúzták Rétság Város
Önkormányzatának nevében Heged´ús
Ferenc polgármester és Varga Dávid Géza képvisel´ó, majd az egyházak, társadalmi szervezetek, pártok, intézmények
képvisel´ói helyezték el az emlékezés koszorúit.
Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár
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Városházi tudósítások
A képvisel´ó-testület soron kívüli ülésére
került sor március 7-én.
Els´óként a képvisel´ó-testület elvi hozzájárulását adta az általános iskola b´óvítéséhez, azzal a kikötéssel, hogy a
pályázat megjelenése, és a konkrét fejlesztési projekt ismeretében dönt majd
a tulajdonosi hozzájárulásról.
Napirenden szerepelt egy zöldhulladék lerakóhely létesítése Rétságon. A
kérés indoka, hogy a Zöld Híd kft. a
kisebb településeken a jöv´óben nem
gy´újtené a zöldhulladékot, hanem egy
központi lerakóhelyre beszállítás után egy helyr´ól szállítaná el.
Ehhez kérte a cég Rétság segítségét. A vitában a képvisel´ók
többsége a Kossuth utcai Zöld
udvart jelölte meg, a cég képvisel´óje azonban ezt nem tartotta
megvalósíthatónak. Elvi döntés
született, hogy a város a konkrét szerz´ódés szövegének ismeretében dönt a
lehet´óség biztosításáról. Új szerz´ódéstervezet a következ´ó testületi ülésre
nem érkezett. Olyan információt hallottunk, hogy a kistelepülések nem járultak hozzá a máshová beszállításhoz,
így a kérdés okafogyottá vált.
Kötelez´ó kijelölni fogorvosi ügyeletet,
amely hétvégén és munkaszüneti napokon fogadni tudja a sürg´ós ellátást
igényl´ó eseteket. Alapesetben a megyeszékhelyhez csatlakozás a jogszabályban meghatározott. Dr. Szájbely Ern´ó
PVB elnök felvetette, hogy közelebbi
ellátó helyet kellene keresni, ebben felajánlotta közrem´úködését. A képvisel´ótestület úgy döntött, hogy minden szóba
jöhet´ó ügyeleti hely feltételeinek megismerése után hoz érdemi határozatot.
Egy helyi civil szervezet az egyik képvisel´ó szóbeli el´óterjesztésével kérte,
hogy a város kössön vele együttm´úködési megállapodást. Ennek célja, hogy
a civil szervezet 2 f´ó közfoglalkoztatottat alkalmazhasson. A benyújtott
tervezet egyoldalú feltételeket tartalmazott az önkormányzatra nézve. A
M´úvel´ódési Központ egyébként alkalmaz közfoglalkoztatottakat. Más kérdés, hogy a civil szervezetek önálló
joggyakorlók, önállóan pályázhatnak,
ehhez nem szükséges együttm´úködési
megállapodás. A képvisel´ó-testület
úgy döntött, hogy a többi szervezettel
egységesen kell kezelni a kérdést. Kizárólag csak egy szervezettel kötött
külön megállapodást a képvisel´ó-testület nem támogatta.
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Az önkormányzat számára kötelez´ó az
úgynevezett ASP rendszerhez csatlakozás. Ezen keresztül központi gépekre kerülnek az önkormányzatok adatai.
Az átálláshoz szükséges pályázati forrás megszerzéséhez, a pályázat benyújtásához, a testület hozzájárult.
Március 16-án ismét soron kívüli ülésre
került sor. Az ülést a polgármester hívta
össze, az Mötv-ben rögzített jogánál
fogva, amennyiben szerinte egy testületi
döntés az önkormányzat érdekeit sérti.
Napirenden tulajdonképpen egyetlen
téma szerepelt, a korábban tárgyalt civil szervezettel kötend´ó szerz´ódés. A képvisel´ó-testület ismét megtárgyalta a
megállapodást, amelynek szövegében bizonyos változások
átvezetésre kerültek. A képvisel´ó-testület továbbra sem támogatta egy egyesülettel egyedi megállapodás kötését, így a korábbi határozatot nem változtatta meg.
Munkaterv szerinti képvisel´ó-testületi
ülésre március 31-én került sor. Bizottsági tárgyalást követ´óen 38 téma került
a város döntéshozó testülete elé.
Els´óként a képvisel´ó-testület rendeletet alkotott az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról. A helyi
jogszabály rendelkezik a háziorvosi, a
házi gyermekorvosi, a véd´ón´ói és a
fogorvosi körzetek megállapításáról.
A rendelet szövege az utcabesorolással megtekinthet´ó az 5. oldalon, a függelékek a www.retsag.hu honlapon.
Napirenden szerepelt a Rétsági Rend´órkapitányság beszámolója. A részletes írásos el´óterjesztésb´ól kiderült,
hogy a kapitányság korábbi jó eredményeit az elmúlt id´ószakban is biztosította. Az ülésen jelenlév´ó Belovai Róbert rend´órkapitány kiemelte a jó
együttm´úködést az önkormányzattal
és a polgár´órséggel. A beszámolót a
képvisel´ó-testület elfogadta.
A városüzemeltetési csoport beszámolóját is tárgyalta a testület. Az el´óz´ó
évi feladatok ellátásáról igen részletes
tájékoztató került írásban a képvisel´ók
elé, amelyet elfogadtak.
Következ´ó beszámoló a Polgármesteri
Hivatal munkájáról szólt. A hivatal a
sokoldalú feladatokat a jogszabályoknak megfelel´óen látja el. A PVB ülésen elhangzottakat a bizottság elnöke
foglalta össze. Ezek között szerepelt,
hogy a hozzászólók tapasztalata szerint a hivatal dolgozóinak leterheltsé-

ge nem mindig arányos. Bár a bérezés
a központi jogszabályok alapján ebben
a szférában joggal kritizálható, de a
képvisel´ó-testület a korábbi években
kiemelt jutalommal, el´óz´ó évben pedig plusz 4 havi keresetnek megfelel´ó
kompenzálással ismerte el az alacsony
bérrel dolgozók munkáját. (Nem csak
a hivatalban, hanem a több intézményben dolgozók esetében is, egységesen.) Bérkompenzációt ebben az évben is tervez a képvisel´ó-testület,
amely kidolgozás alatt áll. Ahogy dr.
Szájbely Ern´ó, a bizottság elnöke ez
alkalommal is meger´ósítette, az ez évi
kompenzáció január 1-t´ól, visszamen´ólegesen lesz érvényes.
A M´úvel´ódési Központ és Könyvtár
beszámolóját és 2017. évi munkatervét elismer´ó hozzászólások után elfogadta a képvisel´ó-testület.
A szokásosnál nagyobb vitát váltott ki
a sport- és civil szervezetek támogatása. A pénzügyi és városüzemeltetési
bizottsági tárgyaláson a korábbi alapelvek szerinti keretfelosztást követve
döntöttek a költségvetésben tervezett
összegek felosztásáról. A testületi vitában elhangzott, hogy a támogatás mértéke az egyesületek létszáma, és az
önállóan megvalósított rendezvények
száma szerint, valamint a pályázatban
tervezett, a megállapodásban rögzített
célok megvalósítása szerint kerül mérlegelésre. A sportegyesületek közül
azok kapnak kiemeltebb támogatást,
akik országos bajnoksági rendszerbe
nevezve, részt kell hogy vegyenek a
kiírt mérk´ózéseken. Továbbá akik önkormányzati tulajdonú létesítményeket használnak, és a jó gazda gondosságával való fenntartásukról is gondoskodniuk kell. A vitában egy képvisel´ó kifogásolta, hogy véleménye szerint az RRT és a RFR egyesület több
támogatást érdemelne. Más képvisel´ó
elmondta, hogy tudomása szerint más
településeken egyáltalán nem támogatják a klubokat, a nyugdíjas közösségek rétsági támogatása megyeszerte
kiemelked´ó. A város által biztosított
pénzbeli juttatások a civil szervezetek
részére egy évben elérik a 10 millió
forintot, beleértve a TKM által elbírálandó kirándulásokra, belép´ójegyekre
pályázható külön keretét is. Az is elhangzott, hogy az anyagi támogatás
mellett a város igen jelent´ós természetbeni juttatással járul hozzá a civil szervezetek m´úködéséhez. Díjmentes teremhasználattal, közterület
biztosítással, alkalmanként hangosítással, színpad és egyéb szolgáltatások
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biztosításával. Ezek nagyságrendje is
megközelíti a 10 millió forintot. A testület a vita után a következ´ó támogatásokról döntött, melyet a szervezetekkel kötött megállapodásban kell rögzíteni:
Hunyadi Nyugállományúak Klubja:
300.000 Ft
Rétság Városi Nyugdíjas Klub:
300.000 Ft
Rétság
Városi
Sportegyesület
2.900.000 Ft
Rétsági Árpád Egylet : 800.000 Ft
Rétsági Judo Club : 400.000 Ft
RRT Szabadid´ó és Motorsport Egyesület: 100.000 Ft
Rétsági Árpád Egylet, Militari tábor:
80.000 Ft
Kerepl´ó Néptáncegyesület: 370.000 Ft
Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület:
50.000 Ft
A Képvisel´ó-testület a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat pályázatát, mely
nem felelt meg a kiírásban meghatározott feltételek egyikének sem, érvénytelennek min´ósítette.
Tárgyalta és elfogadta a képvisel´ó-testület a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és M´úködési Szabályzatát. A dokumentum másodszor került a testület
elé, a korábbi észrevételek, javaslatok
átvezetésre kerültek.
A vezet´ói megbízás id´ótartamának lejárta miatt került napirendre a Napköziotthonos Óvoda vezet´ói pályázat kiírásának kérdése. A képvisel´ó-testület
- élve a jogszabályi felhatalmazással a vezet´ó óvón´ó megbízását öt évvel
meghosszabbítja, amennyiben azt az
óvoda nevel´ótestülete is elfogadja. A
megbízásról a képvisel´ó-testület a nevel´ótestület véleményének ismeretében a következ´ó ülésén dönt.
A polgármester beterjesztette az éves
városkarbantartási tervet. Ebben szerepelnek útkarbantartások, kátyúzások, vízelvezetési problémák megoldása, ingatlan m´úködtetéssel kapcsolatos feladatok, továbbá padok festése,
pótlása, új padok elhelyezése, virágládák pótlása, meglév´ók festése. A parkok gondozása folyamatos feladatot
igényel, ezért az külön nem került beépítésre. A megvalósuláshoz az elfogadottak elvégzésére az árajánlatkérési felhívást, az el´ókészít´ó munkák elvégzését
követ´ó ülésre el´ó kell készíteni.
Törvényi el´óírásnak megfelel´óen jóváhagyásra került az ez évi közbeszerzési terv. Jelenlegi állás szerint üres táblázattal, de az id´óközben jelentkez´ó
közbeszerzésekkel ezt akkor kell módosítani, amikor az aktuálissá válik.
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A M´úvel´ódési Központ több témában
is kérte a képvisel´ó-testület döntését.
Az ÉMÁSZ szerz´ódés felülvizsgálatában, 3x80 A biztosítására, a Spangár
antológia kiadására, a könyvtárfelújítás bútorbeszerzésére, a felújítással
összefügg´ó könyvállomány mozgatására. Ezeket, valamint a Majális és a
Gyermeknap megrendezésével kapcsolatos szerz´ódés-tervezeteket a testület jóváhagyta.
Ugyancsak elfogadta a testület azt a
szerz´ódést, amely a Polgármesteri Hivatalban fénymásoló cseréjére és bérleti rendszerben folyamatos üzemeltetésére szól. Jóváhagyott továbbá egy
másik megállapodást, amely közfoglalkoztatott biztosítását engedélyezi a
hivatal iratkezelési feladatainak ellátására.
Egy hasonló konstrukcióban biztosított foglalkoztatási lehet´óséget a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központnál. Ennek lényege, hogy foglalkoztatott els´ó 8 hónapjának díját részben a központi költségvetés fizeti, a
további 4 hónapot a városi költségvetés biztosítja.
Többször visszatér´ó téma a M´úvel´ódési Központ ingatlanának használatbavételi szerz´ódése, tekintve hogy annak 50%-a jelenleg is a Magyar Állam
tulajdona (Honvédség kezelésében). A
jelenleg benyújtott szerz´ódés-tervezettel kapcsolatban a képvisel´ó-testület
úgy döntött, hogy a város jogi tanácsadója folytasson egyeztet´ó tárgyalásokat a szöveg pontosítását illet´óen.
Egy pályázati lehet´óség szerint Nagyoroszi község, mint konzorcium vezet´ó kereste meg városunkat, hogy partnerként csatlakozzunk az általa vezetett konzorciumhoz. A tervezett programok nehezen átláthatóak, el´ónyei
mellett számtalan hátrányt is felsorolt
az el´óterjesztés, ezért a képvisel´ó-testület a konzorciumba való részvételt
nem támogatta.
Korábbiakban a Megyei Vadászkamara felkérésének megfelel´óen a város
elvi határozatot hozott a Megyei Vadásznap városunkban való megrendezésére. A megvalósulás jelenlegi szakaszában meg kell jelölni a szervez´ó
partnert, és a lebonyolításban résztvev´óket. A képvisel´ó-testület úgy döntött, hogy a rendezvény szervez´óje az
önkormányzat legyen, a lebonyolítás
feladatait pedig a TKM bizottságra
bízta, módosító javaslat kapcsán a bizottság egy f´óvel kiegészítésre került.
Helyszínként a Hunyadi liget és a M´úvel´ódési Központ került kiválasztásra.

A döntés alapján ennek a munkabizottságnak kell kidolgozni a részletes forgatókönyvet és költségvetést, amely a
következ´ó ülés napirendjére kerül.
Törvényi rendelkezések több újfajta
feladatot írnak el´ó az önkormányzatok
számára. Ilyen például, hogy “Városképi arculati kézikönyvet” kell készíteni. Hasonló követelmény, hogy
“Energetikai intézkedési tervet” kell
készíteni. Ezeket csak erre jogosítvánnyal rendelkez´ó szakemberekt´ól
lehet megrendelni. Az arculati kézikönyv elkészítését a Kovaterv Kft.-t´ól
rendelte meg a testület, akik a város
rendezési tervét is készítik. Az energetikai intézkedési terv elkészítésére árajánlatokat kell bekérni.
Ismét napirendre került a víziközm´ú
vagyon díjmentes átadása, miután a
korábbi tárgyalást követ´óen egy megállapodás tervezet került benyújtásra.
Az ügyben még sok a tisztázatlan kérdés, ezért a képvisel´ó-testület úgy döntött, hogy, amennyiben kötelez´ó érvény´ú jogszabály születik, akkor azt
majd végre kell hajtani, de az önkéntes
lemondás egyel´óre több tisztázandó
problémát vet fel. Sajnos más, már állami kézbe került szolgáltatásokkal
kapcsolatos kedvez´ótlen tapasztalatok
is er´ósítik a kételyeket. ( Lásd: szemétszállítás, kéményseprés, stb.) Felmerült egy jogi észrevétel is, hogy az önkormányzati törvény (Mötv.) el´óírásai
szerint önkormányzati vagyont nem
lehet díjmentesen átadni, amely kötelez´ó önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódik. Ezzel kapcsolatban
jogi vélemény beszerzésér´ól, és további egyeztetésr´ól döntött a testület.
A északi buszöblök kialakításával
kapcsolatos járdaépítés kapcsán felmerült tervez´ói többletigénnyel kapcsolatos szerz´ódés tartalmilag pontosításra került, azt a képvisel´ó-testület jóváhagyta.
Az Állami Számvev´ószék vizsgálta a
város korábbi költségvetéseinek végrehajtását, a m´úködés szabályszer´úségét, elemezte a gazdálkodást, és arról
2017-ben adott ki tájékoztatást. Az
eredmények jó és szabályszer´ú gazdálkodásról tanúskodnak. A testület
határozata elfogadja a tájékoztatót, és
rögzíti, hogy a jöv´óben is biztonságos
költségvetési politikát kíván folytatni.
A testület az eredményes m´úködésért
valamennyi érintett részére elismerését fejezi ki.
Benyújtásra került több pályázati lehet´óség tájékoztatója. Tekintve, hogy
több pályázata is folyamatban van a
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városnak, (pl. barnamez´ós beruházás a
laktanyára és környékére, a zöld város
projekt, bölcsöde építése), az átfedések elkerülése végett a Képvisel´ó-testület úgy döntött, hogy a már elbírálás
alatt lév´ó pályázatok eredményének
függvényében dönt további pályázatokon történ´ó indulásról.
A ment´ószolgálattól érkezett egy levél, amelynek hangvételét több képvisel´ó - a PVB elnökének összefoglalója
szerint több bizottsági tag - elfogadhatatlannak ítélte. A levél lényegében a
ment´óállomás állapotát kifogásolja,
amelyet a város díjmentesen bocsátott
a szolgálat rendelkezésére, de a megállapodás szerint a m´úködtetés, a karbantartás a ment´ószolgálat feladata
lett volna. A határozat rögzíti, hogy a
város a jelenlegi helyett másik, jobb
állapotban lév´ó önkormányzati ingatlant nem tud biztosítani. A döntés azt
is tartalmazza, hogy a képvisel´ó-testület felhatalmazza Heged´ús Ferenc polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson a volt laktanya területén meglév´ó épület átalakításával vagy egy új
épület építésével kapcsolatban egy új
Ment´óállomás önkormányzati forrás
nélkül történ´ó kialakítása érdekében.
Az egyeztetésekr´ól a képvisel´ó-testület folyamatos tájékoztatást kér.
Az RRT Motorsport Egyesület kérelmét támogatta a képvisel´ó-testület,
mely szerint díjmentesen biztosítja a
közterületeket az Extrém nap megtartásához. Az err´ól szóló szerz´ódés tervezetét pontosítások után a képvisel´ók
megszavazták. Az egyesületnek volt
egy másik kérése is, miszerint létesüljön külterületen közvilágítás a Radnóti
utca - Hunyadi liget - Pet´ófi út között.
Tekintve, hogy ennek a területnek a
komplex hasznosítása a barnamez´ós
pályázat része, így a pályázat elbírálását, illetve a sportkoncepció elfogadását követ´óen születhet majd érdemi
döntés.
A Rétsági Polgár´ór Egyesület kérelmet
nyújtott be az el´óz´ó évi támogatási
szerz´ódés módosítására. A támogatási
összeg változtatása nélkül a bels´ó tételek módosultak, amelyet a testület elfogadott.
Baranyi Bertalanné kérelmet nyújtott
be, a Madách utca elején lév´ó 3 platánfa kivágására, illetve a patakmeder rendezésére. A képvisel´ó-testület
úgy döntött, hogy mivel a fák él´ók és
egészségesek, azok kivágása nem
lehetséges, de a 3 db platánfa lombkoronájának ritkítását és a patakmeder
önkormányzati tulajdonban lév´ó sza-
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kaszának tisztítását a Városüzemeltetési Csoport általi kivitelezéssel el kell
végezni.
Többedszerre került a képvisel´ó-testület elé a Key-Telecom International
Kft. hálózatfejlesztési kérése. Jelen
szakaszban pontosított közterületi listával a képvisel´ó-testület a tulajdonosi
hozzájárulását adta az optikai kábelrendszer fejlesztéséhez, azzal a kiegészítéssel, hogy a kivitelezés során a közterület bontási engedélyt a Rétsági Polgármesteri Hivataltól kell megkérni.
A Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport keretéb´ól a Városi Nyugdíjas
Klub igényelt támogatást színházlátogatásra. A szabályoknak megfelel´ó
igényt a képvisel´ók megszavazták, a
testület a 266.800 Ft bekerülési árból
a maximálisan biztosítható 150.000
Ft-ot átvállal.
A Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálat - amelynek Rétság
is tagja - kérelemmel fordult a testülethez, hogy egy szükséges szoftver beszerzéséhez járuljon hozzá. A Rétságra
jutó támogatás megszavazásra került.
Az Óvodában egy sajátos nevelési igény´ú gyermekhez a jogszabályban el´óírt logopédiai órák biztosításához a
megállapodást a testület jóváhagyta.
Egy napirend keretében Jávorka János
indítványozta a Majális területéhez
hosszú idej´ú ideiglenes áramellátás
bekötését, illetve az ehhez szükséges
intézkedések megtételét. A testület az
indítványt megszavazta.

Lakossági fórum
Tisztelt Rétsági Lakosok!
Értesítem önöket, hogy
2017. április 4-én, 18 órakor
Lakossági fórum
lesz a m´úvel´ódési központban. Kérem
önöket, hogy jelenlétükkel tiszteljenek
meg, kérdéseikkel, észrevételeikkel segítsék a képvisel´ó-testület munkáját!
Tisztelettel:
Heged´ús Ferenc polgármester

Képvisel´ó-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete munkatervben tervezett következ´ó ülésére április 28. péntek 16,00
órakor kerül sor. (PVB. ülés id´ópontja:
április 25. kedd 16.00 óra) El´óterjesztések
benyújtásának határideje: április 18. kedd
10.00 óra.
Tervezett napirend: 1) Beszámoló az
Önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítésér´ól, a pénzmaradvány elszámolásáról. El´óterjeszt´ó: Heged´ús Ferenc polgármester. 2) Gazdasági program bemutatása. El´óterjeszt´ó: Heged´ús Ferenc polgármester. 3) Környezetvédelmi program elfogadása. El´óterjeszt´ó: Heged´ús Ferenc
polgármester. 4) Szociális szolgáltatási
koncepció elfogadása. El´óterjeszt´ó: Heged´ús Ferenc polgármester 5) Beszámoló a
testület lejárt határidej´ú határozatainak
végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekr´ól. El´óterjeszt´ó: Heged´ús Ferenc polgármester. 6. Beszámoló
helyi adók és egyéb követelések állományáról, behajtásuk helyzetér´ól. El´óterjeszt´ó: Heged´ús Ferenc polgármester. 7) Tájékoztató a két testületi ülés közötti id´ószakban az önkormányzat érdekében végzett
polgármesteri munkáról. El´óterjeszt´ó: Heged´ús Ferenc polgármester

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. Ugyanígy a helyi jogszabályok
egységes szerkezetbe szerkesztett szövege
is megtalálható.
A képvisel´ó-testület nyílt üléseinek
jegyz´ókönyvei, illetve a zárt ülések határozatai az ülést követ´ó 15 napon belül elérhet´ók a www.retsag.hu weblapon, az
Önkormányzat fejezetben.
Képvisel´ó-testületi ülésre kerül´ó el´óterjesztések, a napirendet tartalmazó meghívóval ugyancsak elérhet´ó a www.retsag.hu
honlap Önkormányzat fejezetében.

Tisztségvisel´ók fogadó órái
2017. ÁPRILIS
Heged´ús Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´ójén 13.00-17.00
óráig. Áprilisban 10-én.
Mez´ófi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00
óráig. Áprilisban 26-án.
Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´ó: Minden
hétf´ón 14.00-17.00 óráig. Áprilisban
3., 10., 24.

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
5/2017. (IV. 3) rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek
kialakításáról
Rétság Város Önkormányzatának Képvisel´ó-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alapellátásért felel´ós
módszertani intézet véleményének kikérésével a következ´óket rendeli el:
1. A rendelet célja
1. § A rendelet célja, hogy megállapítsa
Rétság Város Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási területén a háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi, véd´ón´ói,
valamint az alapellátáshoz kapcsolódó
ügyeleti körzetek számát és az egyes
körzetekhez tartozó területek elosztását. A körzethatárokat és a hozzátartozó lakosságszámot a 2016. január 1.-i
állapotnak megfelel´óen az 1. számú
függelék tartalmazza.
2. A rendelet hatálya
2. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén
egészségügyi alapellátást végz´ó feln´ótt háziorvosi, házi gyermekorvosi,
fogorvosi, területi véd´ón´ói, valamint
iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátást biztosító orvosokra és véd´ón´ókre.
3. A háziorvosi és házi gyermekorvosi
körzetek
3.§ (1) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel két feln´ótt háziorvosi körzet m´úködik.
(2) A feln´ótt háziorvosi körzetek ellátási
kötelezettsége a (3) bekezdés szerinti
ellátási területen él´ó 14 év feletti lakosságra terjed ki.
(3) Az I. számú háziorvosi körzethez tartozó rétsági közterületek: Ady Endre
utca, Akácfa utca, Bem utca, Berkenye
köz, Boróka köz, Börzsönyi út, Csipke
köz, Hunyadi sor, Jászteleki út, Jókai
utca, József Attila utca, Korányi Frigyes utca, Laktanya út, Liget köz, Madách Imre utca, Mez´ó utca, Nagypar-

koló, Nógrádi utca, Pet´ófi utca, Radnóti utca, Széchenyi utca, Szér´úskert
utca, Táncsics utca, Templom utca,
Tölgyfa utca, Vasutasház utca.
(4) Az I. számú háziorvosi körzet területi
ellátási kötelezettsége Tolmács községre is kiterjed.
(5) Az I. számú háziorvosi körzet székhelye: 2651 Rétság, Laktanya u. 5.
4. § (1) A II. számú háziorvosi körzethez
tartozó rétsági közterületek: Búzavirág utca, Ipari park, Iskola tér, Kossuth
utca, Kölcsey utca, Körtefa utca, Köztársaság utca, Mikszáth Kálmán utca,
Nyárfa utca, Orgona köz, Piac udvar,
Piac tér, Pusztaszántó, Rákóczi út, Rózsavölgy utca, Sz´ól´ó utca, Takarék utca, Zrínyi Miklós utca.
(2) A II. számú háziorvosi körzet területi
ellátási kötelezettsége Bánk községre
is kiterjed.
(3) A II. számú háziorvosi körzet székhelye: 2651 Rétság, Laktanya u. 5.
5. § (1) Az I. és II. számú háziorvosi körzethez tartozó lakosságszámot e rendelet függeléke tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat közigazgatási
területén területi ellátási kötelezettséggel egy házi gyermekorvosi körzet
m´úködik.
(2) A házi gyermekorvosi körzet ellátási
kötelezettsége a 14 év alatti lakosok
vonatkozásában Rétság városra, Bánk
és Tolmács községekre terjed ki.
(3) A házi gyermekorvosi körzet székhelye: 2651 Rétság, Laktanya u. 5.
(4) A házi gyermekorvosi körzethez tartozó lakosságszámot e rendelet függeléke tartalmazza.
4. Fogorvosi körzet
7. § (1) Az önkormányzat közigazgatási
területén területi ellátási kötelezettséggel egy fogorvosi körzet m´úködik.
(2) A fogorvosi körzethez tartozik Rétság
város, Tolmács község és Tereske község közigazgatási területe.
(3) A fogorvosi körzet székhelye: 2651
Rétság, Korányi út 4.
(4) A fogorvosi körzethez tartozó lakosságszámot e rendelet függeléke tartalmazza.
5. Véd´ón´ói ellátás körzetei, iskola-,
ifjúság-egészségügyi ellátás körzete
8. § (1) Az önkormányzat közigazgatási
területén területi ellátási kötelezettséggel két véd´ón´ói körzet m´úködik.
(2) Az I. számú véd´ón´ói körzethez tartozó

rétsági közterületek: Ady Endre utca,
Akácfa utca, Bem utca, Berkenye köz,
Boróka köz, Börzsönyi út, Csipke köz,
Hunyadi sor, Jászteleki út, Jókai utca,
József Attila utca, Korányi Frigyes utca, Laktanya út, Liget köz, Madách
Imre utca, Mez´ó utca, Nagyparkoló,
Nógrádi utca, Pet´ófi utca, Radnóti utca, Széchenyi utca, Szér´úskert utca,
Táncsics utca, Templom utca, Tölgyfa
utca, Vasutasház utca.
(3) Az I. számú véd´ón´ói körzet területi
ellátási kötelezettsége Tolmács községre is kiterjed.
(4) A II. számú véd´ón´ói körzethez tartozó
rétsági közterületek: Búzavirág utca,
Ipari park, Iskola tér, Kossuth utca,
Kölcsey utca, Körtefa utca, Köztársaság utca, Mikszáth Kálmán utca,
Nyárfa utca, Orgona köz, Piac udvar,
Piac tér, Pusztaszántó, Rákóczi út, Rózsavölgy utca, Sz´ól´ó utca, Takarék utca, Zrínyi Miklós utca.
(5) A II. számú véd´ón´ói körzet területi
ellátási kötelezettsége Bánk községre
is kiterjed.
(6) A II. számú véd´ón´ói kör székhelye:
2651 Rétság, Laktanya u. 5.
(7) Az I. és II. számú véd´ón´ói körzetekhez
tartozó lakosságszámot e rendelet függeléke tartalmazza.
9.§ (1) Az iskola-, ifjúság-egészségügyi
körzet a 8. § szerinti körzetek véd´ón´óinek közrem´úködésével m´úködik.
(2) Az iskola-, ifjúság-egészségügyi körzet ellátási kötelezettsége 8. §-ban felsorolt települések oktatási intézményeire terjed ki.
6. Ügyeleti ellátás
10. § (1) A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet tekintetében az önkormányzat teljes közigazgatási területe a
Junimed Kft. (Székhely: 2626 Nagymaros, ´Óz u. 19.) által 2651 Rétság,
Laktanya u. 5. szám alatt m´úködtetett
ügyeleti ellátáshoz tartozik.
(2) A fogorvosi ügyeleti ellátás az önkormányzat teljes közigazgatási területére
vonatkozóan heti pihen´ónapokon és
munkaszüneti napokon 3100 Salgótarján, Szerpentin u. 19. szám alatt biztosított.
7. Záró rendelkezések
11.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követ´ó
napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát veszti a 7/2005. (IV.1.)
önkormányzati rendelet.
Heged´ús Ferenc dr. Varga Tibor
polgármester
jegyz´ó
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A Katasztrófavédelem felhívása
A t´úzesetek megel´ózése és a lakosság
biztonsága érdekében a szabadtéri t´úzgyújtást minden esetben jogszabályban
rögzített el´óírások és ideiglenes rendeletek szabályozzák
1. Égetés belterületen (ingatlanok):
A települési önkormányzat képvisel´ótestülete önkormányzati rendeletben szabályozza a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék
égetésére vonatkozó szabályokat. Az önkormányzati rendeletben szabályozott id´ószakokról és feltételekr´ól az önkormányzattól kell érdekl´ódni.
Amennyiben a település önkormányzata nem rendelkezett önkormányzati rendeletben a belterületi égetés id´óintervallumáról, feltételeir´ól, akkor
a kerti és növényi hulladék égetését azt
tilos égetéssel megsemmisíteni.
2. Az égetés feltételei külterületre
vonatkozóan:
Amennyiben az égetés feltételei a jogszabályi környezet illetve hatósági engedélyek alapján adottak, akkor az élet- és
vagyonbiztonságot szem el´ótt tartva, azt
be kell jelenteni a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségen (2660
Balassagyarmat Baltik Frigyes út l.). Az
irányított égetés engedélyezésének eljárása általános hatósági eljárás, így illetékköteles. Egy kérelmen egy darab 10 hektár
vagy ennél kisebb terület égetése jelenthet´ó be, és az eljárás lefolytatásáért fizetend´ó 3.000, Ft illetéket kérelmenként kell
megfizetni. Az erre vonatkozó kérelmet az
Önkormányzatoknál, a t´úzoltóságnál, illetve a katasztrófavédelem honlapján is be
lehet szerezni. A kérelmet legkés´óbb az
égetés tervezett id´ópontját megel´óz´ó 10.
napig be kell nyújtani az engedélyez´ó t´úzvédelmi hatósághoz. A t´úzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezését´ól számított 5 munkanapon belül bírálja el,
melyr´ól határozatot hoz és annak teljesülését az égetés napján ellen´órzi. A szabályokat az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
226. §-a szabályozza.
3. Az égetés feltételei erd´óterületen
(vágástéri hulladék égetése):
Erd´óben t´úz gyújtására és fenntartására - az erre a célra kijelölt helyek kivételével - csak az erd´ógazdálkodó, annak hiányában az erd´ó tulajdonosa írásbéli engedélye birtokában lev´ó személy jogosult.
A vágástéren visszahagyott faanyag égetése az erd´ógazdálkodó által arra kijelölt
területeken és csak abban az esetben meg-
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engedett, ha a t´úz az újulatot és a környezetében lév´ó erd´ót, az erd´ón kívüli területek él´óvilágát, valamint a természeti képz´ódményeket és egyéb m´útárgyakat nem
veszélyezteti. A vágástéri és egyéb fahulladék égetése a területileg illetékes megyei,
f´óvárosi katasztrófavédelmi igazgatósághoz
történ´ó bejelentést követ´óen végezhet´ó alkalomszer´ú t´úzveszélyes tevékenység.
Az égetést az erd´ógazdálkodó által
megbízott személy irányítása mellett, az
erre a munkára vonatkozó t´úzvédelmi oktatásban részesült személyek végezhetik. Az égetést
akkor lehet elkezdeni, ha a vágástéri hulladék a faállomány
szélét´ól legalább 30 méterre halomba van rakva, és körülötte
legalább 2 méter széles, éghet´ó anyagoktól mentes t´úzvéd´ó sávot alakítottak ki.
Indokolt esetben a vágástéri hulladék
összegy´újtés nélküli elégetésére, a t´úzpászta tisztántartására ellen´órzött tüzet is
alkalmazhat az erd´ógazdálkodó. Az ellen´órzött t´úz olyan folyamatosan ellen´órzött
viszonyok között ég´ó t´úz, melynek célja a
biomassza mennyiségének csökkentése a
területen. Az ellen´órzött t´úz tervezett alkalmazását az erd´ógazdálkodó köteles bejelenteni a területileg illetékes megyei, f´óvárosi katasztrófavédelmi igazgatóságnak, köteles továbbá az érintett területet
bemutató térképet, az alkalmazandó égetési technikák leírását és a t´úz biztosításához rendelkezésre álló saját eszközeinek listáját részére átadni. Az ellen´órzött
t´úz irányítását legalább t´úzoltó alaptanfolyami végzettséggel rendelkez´ó személy
végezheti.
Mindhárom esetben kötelez´ó betartani
a jogszabályokban általános el´óírt szabályokat (szélcsendes id´óben, a t´úz továbbterjedésének megakadályozása érdekében
a t´úz oltására és jelzésére alkalmas eszközök készenlétben tartása, megfelel´ó képzettség´ú személyek jelenléte). A jogszabályi és a rendeleti tilalom ellenére, illetve
az érvényben lév´ó szabályozástól eltér´ó
vagy hatósági engedélyt nélkülöz´ó t´úzgyújtás miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a t´úzvédelmi hatóság bírságot szab ki.
A t´úzgyújtási tilalommal és az erd´ótüzekkel kapcsolatos további információkért kérjük, keresse fel a katasztrófavédelem központi és megyei weboldalait
(http://www.katasztrofavedelem.hu, illetve http://me ve.katasztrofavedelem.hu),
vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság
honlapját (www.erdotuz.hu).

Felhívás
A beköszöntött tavaszi id´ójárás okán is
várható kerti munkákkal összefüggésben
felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok
(használók) figyelmét a 19/2013. (XI.26.)
rendelet a közösségi együttélés alapvet´ó
szabályairól, valamint ezek elmulasztása,
megszegése jogkövetkezményeir´ól szóló
helyi rendeletben, a kerti hulladékok égetésével kapcsolatos el´óírások betartására.
A jogszabály szerint kerti hulladék,
nyesedék (nem ünnepi) hétf´ói napokon
égethet´ó 6.00 órától, 20.00 óráig. Fontos
betartani az égetéssel kapcsolatos egyéb
szabályokat is, valamint figyelemmel lenni a széljárásra és arra, hogy a környez´ó
ingatlanok tulajdonosainak ne okozzanak
indokolatlan kellemetlenséget. Itt kiemelten meg kell er´ósíteni, hogy égetni kizárólag kerti hulladékot, nyesedéket, száraz
avart szabad. Nem égethet´ók egyéb anyagok, háztartási hulladék, gumi, m´úanyagok, festékek, veszélyes anyagok.
A rendelet külön szabályozza az éget´óberendezésekben nem égethet´ó anyagokat is. A teljes jogszabály megtalálható a
www.retsag.hu honlapon, az Önkormányzat fejezetben, a rendeletek pont alatt.
Bízva az állampolgárok jogkövet´ó
magatartásában, mégis meg kell említeni,
hogy a rendeletet megszeg´ókkel szemben
helyszínbírság, vagy 150 ezer forintig terjed´ó közigazgatási bírság is kiszabható.

Rókák veszettség elleni
vakcinázása
Az el´ózetes tervek alapján 2017. április 3.
és 6. között fog lezajlani megyénkben a
vadon él´ó húsev´ók (rókák) veszettség elleni immunizálása.
A vakcina kijuttatása (kiszórása) a fenti id´ópontban a megye területére kisrepül´ógépb´ól történik. A vakcinát rejt´ó csalétek kiszórása lakott területeket nem érint.
A vakcina az ember számára kellemetlen szagú anyaggal bevont, alumínium kapszulában van elhelyezve. A készítmény az
ember számára ugyan nem jelent veszélyt,
mégis kerülni kell annak érintését, kézbevételét. Amennyiben bármilyen oknál fogva
vakcinával való érintkezés, sérülés következik be orvoshoz kell fordulni.
Megyei Kormányhivatal

Fénymásolási lehet´óség
A Városi M´úvel´ódési
Központban, a Könyvtárban
A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig
kicsinyítéssel, nagyítással.
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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. április 13., 27. csütörtök
2017. május 11, 25. csütörtök
2017. június 8. 22. 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!

Ebzárlat
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Balassagyarmati Járási Hivatal
Ikt.sz.: NO-OI/EBA0/268-112016.
Tárgy: Ebzárlat és legeltetési tilalom
Balassagyarmati és
Rétsági Járás területén lév´ó
valamennyi Polgármesteri Hivatal Székhelyén
HATÁROZAT
Balassagyarmati és Rétsági Járás területén
lév´ó valamennyi település közigazgatási
területére rókák veszettség elleni orális
immunizálása miatt
2016.04.04–2016.04.25-ig
terjed´ó
id´ószakra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.
Az ebzárlat tartama alatt
— tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva úgy kell tartani, hogy azok
más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mell´ózni lehet,
ha azok onnan ki nem szökhetnek;
— kutyát tartási helyér´ól csak pórázon
vezetve és szájkosárral szabad kivinni;
— a település területér´ól kizárólag érvényes
veszettség elleni véd´óoltással rendelkez´ó
kutyát vagy macskát és csak a hatósági
állatorvos kedvez´ó eredmény´ú vizsgálata
után és engedélyével szabad kivinni.

— húsev´ó állatok összevezetésével járó
rendezvény nem tartható.
Az érvényes veszettség elleni véd´óoltással
rendelkez´ó vadászebek, a fegyveres er´ók és
fegyveres testületek ebei, a katasztrófament´ó ebek, a segít´ó és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezet´ó ebek
rendeltetési céljuknak megfelel´ó használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.
A legel´ó állatokat tilos közös legel´óre
hajtani, az állandóan legel´ón tartott állatok kivételével.
Balassagyarmat, 2017. március 22.
Dr. Szabó Ágnes járási hivatalvezet´ó
nevében és megbízásából:
Dr. Barna Róbert járási f´óállatorvos

Eboltás
Az oltás ideje: 2017.05.06. 9 órától 11
óráig. A pótoltás ideje: 2017.05.13. 9 órától 10 óráig. Helyszín: Lomen M´úszaki
Áruház el´ótti kisparkoló
Minden eb oltása 3 hónapos kortól kötelez´ó veszettség ellen! A véd´óoltás díja:
3500 Ft, amely tartalmazza a féreghajtó tabletták árát is. Szükség esetén a 164/2008
FVM rendeletnek megfelel´ó új típusú oltási
könyv ára 500 Ft, mikrochip 3.500 Ft.
Kérhet´ó e napon a tartási helyen történ´ó eboltás is 500 Ft felár ellenében a következ´ó telefonszámon: 06-20/915-1207
Dr. Görgey János állatorvos

Zöld hulladék gy´újtés
A Zöld Híd Régió Kft-t´ól kapott információk alapján ezúton tájékoztatjuk a rétsági
lakosokat a zöldhulladék gy´újtéssel kapcsolatban az alábbi fontos adatokról.
Az ingatlan tulajdonosok biológiailag
lebomló anyagból készült zöldhulladék
gy´újt´ó zsákokban gy´újthetik a kisebb
mennyiség´ú komposztálható zöldhulladékokat. A zöldhulladékok közé különösen
a f´úfélék, falevelek, fás és lágyszárú kerti
növények és azok részei, gallyak, ágak
maximum 60 mm vastagságig sorolhatóak. A zsákokat 40 Ft + Áfa áron vásárolhatják meg az alábbi helyszínen: 2651
Rétság, Rákóczi út 29. Paletta Trade
Kft. (Sipos bolt) Egy szállítási nap alkalmával maximum 10 db zöldhulladékot
tartalmazó zsák helyezhet´ó ki ingatlanonként! Társaságunk kizárólag az ebben a zsákban kihelyezett zöldhulladékot
szállítja el. 2017. évi zöldhulladék gy´újtési rend tervezett id´ópontjai április 6-tól
minden páros héten csütörtökön. Tehát:
2017. április 6. csütörtök
2017. április 20. csütörtök
2017. május 4. csütörtök
2017. május 18. csütörtök
2017. június 1. csütörtök
2017. június 15. csütörtök
Továbbiakban ´ószig, minden 2. héten csütörtökön.
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Egészségnevelés az óvodában
Óvón´óként fontos feladatnak tekintjük
az egészséges életmódra nevelést. F´ó
célkitézésünk, hogy az óvodás korú gyerekek megismerkedjenek testük m´úködésével, megtanulják, hogy megfelel´ó
táplálkozással, mozgással és pihenéssel
miként tudnak rá vigyázni.
Óvodánkban évek óta gyümölcsnapot
tartunk. Minden csoportban a hét másmás napján a gyerekek valamilyen gyümölcsöt hoznak. Mivel a csoportok 24-26
f´óvel m´úködnek, annyi gyümölcsöt kapunk, hogy a hét minden napján esznek
bel´óle.
Csoportunkban a környezeti nevelés
egyik témája a testünk volt. A gyermekeket körberajzoltuk teljes életnagyságban,
majd ´ók kiegészítették, kiszínezték. Az érzékszervekkel kapcsolatosan illatokat szagoltunk, majd bekötött szemmel kellett
felismerni azokat citrom, menta, kakukkf´ú...).
A gyümölcsöket megízleltük, majd azt
is kipróbáltuk bekötött szemmel ízr´ól felismerni. Tapintással különböz´ó élelmiszereket ismertek fel a gyerekek (só, liszt,
rizs, cukor).
A fogászatról ellátogattak óvodánkba
az asszisztensek. A gyerekek megnézhették nagy méretben a fogsor makettjét,
megmutatták a helyes fogmosási technikákat. Fogaik épségét is ellen´órizték. El
tudták mondani azokat az ételeket, melyek ártalmasak a fogakra és azokat melyek segítik a rágást.

8

Finom gyógyteákat f´óztünk csipkebogyóból, kakukkf´úb´ól, citromf´úb´ól, melyeket az óvoda f´úszerkertjében szedtünk
még ´ósszel. A csipkebogyót a Sz´ól´ó dombon szedtük és szárítottuk.
A csoportok gyümölcsturmixot készítettek, a zöldségekb´ól pedig salátát, amit
közösen fogyasztottak el.
Az egészséges életmód egyik pillére a
megfelel´ó idej´ú és mennyiség´ú mozgás.
Az óvodában erre nagy hangsúlyt fektetünk. A mozgás örömének megismerését
napi tornával, tartásjavító és lábboltozattornával, valamint játékos foglalkozásokkal segítjük. A kötelez´ó nagytestnevelést
heti 1 alkalommal tartjuk. A mindennapos
testnevelés megalapozza azt az igényt,
hogy mozogni jó és kell is. Ekkor szoktunk lábtornát tartani, mely megel´ózi a
“lúdtalp” kialakulását, er´ósíti a lábboltozatot. Naponta 1 órát a szabadban töltünk.
A sok mozgás után szükség van a megfelel´ó min´óség´ú és mennyiség´ú alvásra,
pihenésre, mely a gyerekek idegrendszeri
éréséhez nélkülözhetetlen. Egyik délel´ótt
eljött hozzánk Évinger Boglárka aki játékos formában ismertette meg a gyerekeket a jógával.
A véd´ón´ókkel rendszeresen tartjuk a
kapcsolatot, most is eljöttek hozzánk. El´óadást tartottak a gyerekeknek a tisztálkodás, ápoltság fontosságáról, játékosan bekapcsolódtak a gyerekek is.
Vargáné Gyöngyössy Judit
Gyenes Lászlóné
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A nyugdíjas klubok életéb´ól
Városi Nyugdíjas Klub napja
Március 11-én, szombaton délután gyülekeztek az emberek a m´úvel´ódési központban. Hagyományosan az aula ad helyet a
különféle civil rendezvényeknek, mert ez
a legnagyobb egybefügg´ó terület a házban, amely képes a népes csoportok elhelyezésére.
Kotroczó Balázs klubelnök köszöntötte a megjelenteket. Els´óként egyperces
néma felállással emlékeztek Patterman
Józsefre, aki a klub valamikori indításában tett sokat és els´ó elnöke is volt. Majd
a N´ók napja alkalmából idézte fel ennek
az ünnepnek a történetét, és köszöntötte a
hölgy tagokat, vendégeket. (Más köszöntés is volt, de err´ól kés´óbb.) Mez´ófi Zoltán

alpolgármester csatlakozott a köszöntéshez, és elmondta, hogy az önkormányzat
- mint eddig is több év óta - jelent´ós támogatást biztosít a civil szervezeteknek.
A továbbiakban a klubban kialakult
szokás szerint saját tagok adtak verses,
dalos összeállítást. Els´óként Sass István
idézett költeményeket. Válogatása kapcsolódott a N´ónaphoz, március 15. emlékezetéhez, és Arany János születésének
200. évfordulójához.
Az est sztárvendégei ezennel a “Dejtári menyecskék” voltak. Annus és Margit
nem el´óször lép fel rétsági programokon.
M´úsoruk ezennel a közmunkások sanyarú
sorsát idézte. No ná hogy kabaré formájá-

ban. Nem is volt hiány poénokban, és tapsokban sem.
Citerazene és énekszó után a klub
tánccsoportja mutatta be új, illetve megújított m´úsorát.
A szokásos menetrend szerint következett a vacsora. A talpalávaló muzsikával
a mindig kiváló zenészekt´ól - a Bandi és
Józsi zenekartól - adta meg az alaphangot.
No meg az el´ókészületekhez használt teremben már ott sorakoztak a virágok,
amellyel a férfitagok felköszöntötték a
klub leányait, asszonyait.

Gyertyafényes Hunyadi klubdélután
Különösen hangulatos klubdélutánt rendezett a Hunyadi János Nyugállományúak
klubja. No nem így volt tervezve, de a
körülmények úgy hozták, hogy a tervezett
programokat az élet némileg átírta.
Szombaton 11 órától 16 óra el´óttig
áramszünet volt az egész városban, így a
m´úvel´ódési központban is. Mire a vendégek megérkeztek, fényességes teremmel,
zeneszóval fogadták a betér´óket.
N´ónapi köszöntésre tekintettel ezennel
a “konyhába” nem léphettek be az ünnepeltek, így a felszolgálást az urak vállalták
magukra. ´Ók szolgálták fel a vacsorát,

majd kés´óbb az ünnepeltek ajándékát,
egy-egy cserép szépen pompázó virágot.
A villanyáram megérkezésének öröme
azonban nem tartott sokáig. úgy fél óra
elteltével ismét sötétség borult a házra.
Hangyási Jen´óné klubelnök aktuális témákról, kirándulásokról, tervezett programokrókl adott tájékoztatót, majd - még mindig csak reménykedve a “felvilágosodásban”
- következett a szokásos m´úsoros blokk.
Az aula bejáratánál besz´úr´ód´ó fényben tudták a fellép´ók olvasni a kottát, illetve az elhangzó verseket. Igazi unplugg
koncertet adott a gitáros trió. (Juhász Jó-

zsef, Majnik László, Balogh Antal) A hangulat így is kiváló volt. Majd n´ónapköszönt´ó versek, visszaemlékezések hangzottak el Szájbely Zsolt és Sass István el´óadásában. Utóbbi felelvenítette március
15 eseményeinek szubjektív elemeit is,
szólt Arany Jánosról az évforduló kapcsán. Majd a klub zenés és énekes hangú
el´óadói következtek.
Majd este 6 óra körül elkezdett jobban
sötétedni. Néhány mécses, és mobiltelefon fénye villódzott a teremben, ami a
naplemente után már alig maradó fényben
igencsak hangulatos volt, de elégtelen a
további mulatozáshoz.
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Rétsági kalauz
Programajánló
Április 4. kedd, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Lakossági fórum
Tájékoztató az önkormányzat 2016.
évi költségvetésének végrehajtásáról,
a 2017. évi feladatokról
Április 5. szerda, 15.00 órától
a m´úvel´ódési központ kistermében
Nógrád megye forradalma
Pekár István el´óadása az ’56-os Nógrád megyei eseményekr´ól
Április 11. kedd, 16.00 órától
a m´úvel´ódési központ kistermében
Kerepl´ós húsvétváró
Kézm´úves foglalkozások: Terényi
Zsuzsi, Dósa Éva, Fábiánné Székely
Szilvia, Rinkácsné Homolya Gabriella, Dobson Zsófia. Népdaloktatás: Simon Katalin - Nagyb´ójti karikázó dalok
Április 11. kedd, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
A Költészet Napja
Spangár-díj átadása, Spangár antológia bemutatása
A rendezvény házigazdája: Varga
Nándorné és Karaffa Gyula
Hangszeres közrem´úköd´ó: Kovács
Balázs (akusztikus gitár) Az antológiában megjelent m´úvekb´ól helyi amat´ór közrem´úköd´ók olvasnak fel.
Április 21. péntek, 19.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Körúti Színház bemutatja a
Mese habbal
cím´ú vígjátékot két részben.
Ginny, a nem túl erkölcsös fiatal lány
szerelmét, Greget hátrahagyva vidékre
utazik, hogy meglátogassa szeret´ójét.
Greg, mivel azt hiszi, hogy a lány a
szüleihez ment, ugyancsak odautazik,
hogy megkérje szerelme kezét. Csakhogy a kedves “papa” felesége is otthon van... Ebb´ól a nem rossz alaphelyzetb´ól indulunk, és nem kell csalódnunk. Félreértett beszélgetések, magyarázkodó férj, gyanakvó, de bölcs
feleség...
Parádés vígjátéki alakítások a “szakma” mestereit´ól. Philip:Koltai Róbert,
Sheila: Vándor Éva/Maronka Csilla,
Greg: Lipták Péter, GinnyPikali Gerda
Belép´ódíj: 2.300 Ft. Minden érdekl´ód´ót szeretettel várunk!
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Április 26. szerda, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központban
Pálinkásné Einger Éva rend´ór´órnagy
b´únmegel´óz´ósi el´óadása
Április 28. péntek
a m´úvel´ódési központ színháztermében
az álalános iskola
jótékonysági rendezvénye
17.00 órától Gálam´úsor
19.00 órától Zenés-táncos vacsoraest
Részvételi szándékát az alábbi telefonszámon jelezheti: 35/350-418 vagy
30/833-8301

El´ózetes
Május 1. hétf´ó
a Hunyadi ligetben
MAJÁLIS
F´óz´óverseny, sport-, ügyességi-, gyermek- és szórakoztató programok
Sztárvendégek: Csocsesz, Badár Sándor, Kaczor Feri
Május 4. csütörtök, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
X-Faktor meghallgatás
az RTL Klub tehetségkutató m´úsorába
Érd: +36 30/364 3500
Május 6. szombat
a m´úvel´ódési központ aulájában
Baba-mama börze
Érdekl´ódni.: 30/461 9559
Május 9. kedd
a m´úvel´ódési központ kistermében
Szabó Klára gyógynövény el´óadása
Május 12. péntek
a m´úvel´ódési központban
Óvodai jótékonysági gála
Május 13. szombat
a m´úvel´ódési központban
Hunyadi katonai találkozó
Május 16. kedd
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Hargita Nemzeti Székely Népi
Együttes
vendégszereplése
Május 22. hétf´ó, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központ galériájában
a Gyermeknap alkalmából
a m´úvel´ódési központ rajzszakkörének alkotásaiból rendezett kiállítás
Május 27. szombat
V. Extrém-nap
GPS: É 4755’49.782" K 197’41.9844"
a Sportkombinátban
Május 28. vasárnap
Gyereknap
Ügyességi és szórakoztató programok

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
Gyermek rajzszakkör 16.30-17.30 óráig
Vezeti: Nagy Gabi
Gerincjóga 18.00-19.30 óráig Vezeti: Kada Anna
Kedd:
Kerepl´ó Gyermek Néptánc Együttes
15.30-18.30-ig Vezeti: Simon Katalin
Csillagvirág Néptánc Együttes 18.3019.30-ig Vezeti: Simon Katalin
Szerda:
Zubaida Hastánccsoport 18.00-19.30 Vezeti: Sz´óke Johanna
Gyermek balett 16.45-17.45ig Vezeti: Jalits Eszter
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

Új szakkörök
A Városi M´úvel´ódési Központ és
Könvvtárban új szakkörök indulnak
RAJZSZAKKÖR Rajzszakkör minden
hétf´ón 16:30-17:30-ig a rétsági m´úvel´ódési központban A foglalkozást vezeti: Nagy Gabi, Gabi néni
Szeretettel várok minden rajzolni szeret´ó 7-10 év közötti gyermeket és természetesen minden érdekl´ód´ót! Rajzfelszerelést hozz magaddal: grafit és
színes ceruzát, rajztáblát, rajzlapot.
Köszönettel: Nagy Gabi (Gabi néni)

OVIS BALETT A londoni Royal Balett,
a kyiotoi Opera Balett és a Vienna Festival Ballett volt balett m´úvésze ad
részletes tájékoztatást az oktatásról Érdekl´ódni lehet: Jalits Eszter 06 30 832
2283-as telefonszámon.
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Rozsda és Hangszed´ók

rtv.retsag.net
Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktuális információkkal.
2017. áprilisi m´úsor
Április 25. kedd 18,00
Híradó - riportok, tudósítások
Híradó ismétlések: április 25. 21,00,
április 26-27. (szerdától csütörtökig)
18,00 órától és 21,00 órától
Április 29-30. (szombat, vasárnap)
10,00 órától és 16,00 órától
Április 28. péntek 15,55
Él´ó közvetítés Rétság Rétság Város soron következ´ó képvisel´ó-testületi ülésér´ól

Miközben a tavasz lehelletét´ól id´óben párába borult a m´úvel´ódési ház, a színpadon
sürg´ó készül´ódés, dobpergés, er´ósít´ó gerjedés jelezte, hogy itt valami készül. Igen,
valóban. A Rozsda Zenekar hirdetett koncertet március 10-én estére. “Másképp
lesz minden” Ez volt az esemény címén.
A zenészek teljes er´óbedobással (néha
torokszakadtáig) adták magukat, és élvezték a koncert minden pillanatát. Els´óként
a Hangszed´ók cím´ú formáció lépett színpadra. Az ´ó muzsikájuk kicsit lágyabb a

követ´ókt´ól, és meglepetésre ebben a m´úfajban szokatlan hangszer is szerepelt az
instrumentumok között. Egy heged´ú. Igaz
elektronikus hangosítással és efektekkel,
de mégis csak a hangszerek királyn´óje kapott szerepet egy rockkoncerten.
Kisebb átszerelés után vette át a deszkákat és a rivaldafényt a Rozsda Zenekar.
Ismert felállásuk - gitár basszugitár, dob hármasában adták el´ó saját számaikat,
igen keményen odatéve a ritmust, a hanger´ót, és magukat.

X-Faktor Rétságon
Az X-Faktor stábja
meghallgatást tart Rétságon!
Ha szeretsz énekelni, és jól érzed magad
a színpadon, akkor gyere el a m´úvel´ódési
központba Rétságra, Rákóczi út 26.! A
meghallgatás id´ópontja 2017. május 4.,
18,00 óra. Hozz magaddal zenei alapokat,
pendrive-on vagy CD-n, amikre énekelni
fogsz, vagy akusztikus hangszered, hogy
kísérni tudd magad. Ha zenekaroddal neveznél, hozzatok magatokkal valamilyen
bemutatkozó anyagot!
További információk: xfaktor.hu
Érdekl´ódni:+3630-364-3500

Énekverseny
A Kerepl´ó Néptánc Egyesület ebben az
évben is megrendezi a
Csalogány Népdalénekl´ó versenyt
Jelentkezni a hrfolk@gmail.com címen
vagy Simon Katalin néptáncpedagógusnál
lehet. A versenyz´ók 2-3 dallal készüljenek, és a dalok egy tájegységb´ól legyenek.
Ebben az évben a gyerekek mellett feln´ótteket is szívesen várunk!

Bátor sün
Bábszínházi el´óadást hirdetett a m´úvel´ódési
központ. Ezennel a Budai Bábszínház vendégájtékát tekinthették meg a látogatók. A
közönség soraiban f´óképpen óvodások és alsós iskolások foglaltak helyet.
Amikor kialudtak a néz´ótéri fények, elkezd´ódött a varázslat. Megszemélyesít´ódtek
az addig mozdulatlan kellékek, él´óvé váltak
a díszletek, elindult egy történet, amelynek
tartalmát az el´óadás ismertet´ójénél jobban
összefoglalni nem is lehetne:

“A kis bóklászó süninek mindenki nekiszalad figyelmetlenül. Ráfogják, hogy
szándékosan szúrkál a tüskéivel. ´Ó mindenkit´ól bocsánatot kér, bekötözi a kényesked´óket, de azok ezután sem barátkoznak vele.
Megneszeli a róka, hogy milyen kényesked´ók vannak az erd´óben. Ravasz cselt eszel
ki ellenük, hogy elcsípje zsákmánynak ´óket.
Sikerül-e a terve? Mi történik a sünivel és a
többiekkel? Kiderül az izgalmas meséb´ól."
Foto: Kelemen Ágnes

Nyitva tartás
Könyvtár:
Hétf´ó:
Kedd-péntek
Szombat:
M´úvel´ódési Központ:
Hétf´ó-csütörtök:
Péntek:
Szombat:

11.00-16.00
9.00-18.00
13.00-17.00
08.00-20.00
08.00-21.00
17.00-21.00
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Rétsági világsiker
Alig több, mint egy éve f´ózte els´ó sörét a
rétsági F ´ÚT ´ÓHÁZ SÖRF ´ÓZDE, a családi
vállalkozás munkáját máris éremes´ó koronázta. Az írországi Dublin Craft Beer sörversenyre a világ minden tájáról érkeznek
megmérettetésre a keser´ú ned´úk.

Idén Hava István sörf´óz´ó mester is nevezett két általa készített különlegességgel. A
327-139 nev´ú italával stout kategóriában aranyérmet szerzett, a M63 Bulldog (belgian golden strong ale) ezüstérmes lett. Gratulálunk, és
további sok sikert kívánunk!
ÁG

Hirdessen a Hangadóban!
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 – Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan.

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