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Költészet napja
14 évvel ezel´́ott a Rétság környéki iroda-
lomszeret´́ok, szerz´́ok úgy döntöttek, hogy lét-
rehoznak egy irodalmi közösséget. Így jött lét-
re a Spangár András Irodalmi Kör. Ez a formá-
ció több nemes célt is megvalósított.
Egyik ilyen, hogy irodalmi pályáza-
tot hirdetetett. Erre az évre már 13.
alkalommal.

A Spangár András Irodalmi Pá-
lyázatra ebben az évben is számos
pályam´́u érkezett. Ebb´́ol válogatott
a zs´́uri.  Így került kiválasztásra az
ez évi antológiába kerül´́o 37 vers és
prózai írás, és döntöttek az ebben az
évben átadandó Spangár-díjakról.
Hagyomány, hogy a Költészet Napján kerül
sor az egyre nagyobb rangot jelent´́o díj átadá-
sára, és a friss könyv bemutatására. Idén is így
történt.

Varga Nándorné, az intézmény igazgatója
köszöntötte a megjelenteket, majd Kovács Ba-
lázs gitárral és énekelve adott el´́o egy megze-
nésített József Attila költeményt. Kotroczó Ba-

lázs  a Város Képvisel´́o-testülete ne-
vében köszöntötte a megjelenteket.
Kiemelte az önkormányzat kultúr-
atámogató gyakorlatát. Majd Karaffa
Gyula, a kör elnöke szólt a pályázat
értékér´́ol, az irodalom erejér´́ol.

A prózai kategória díját ebben az
évben Kellár F. János Immánuel ér-
demelte ki. Vers kategóriában Mohai
Szilvia nyerte az elismer´́o plakettet. A
nyomdából frissen érkezett kötetb´́ol

helyi el´́oadók él´́oszavas illusztrációkat mutat-
tak be. (Szájbely Zsolt, Pekáryné Mindszenti
Csilla, Nagy-Velki Anita, Kelemen Ágnes,
Varga Nándorné)
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Városházi tudósítások

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete április 28-án tartotta mun-
katervében tervezett ülését. A tanácsko-
záson 24 témában tárgyaltak és hoztak
döntést.

Napirend el´́ott, az SZMSZ 20. § alap-
ján Dr. Szájbely Ern´́o kért szót. Hoz-
zászólásában a lakossági fórumon tör-
ténteket értékelte, és kitért néhány je-
lenségre, amelyet elfogadhatatlannak
ítélt. Elmondta, hogy a fórum a képvi-
sel´́o-testület hivatalos rendezvénye,
ott az önkormányzat beszámolóját és
terveit kell ismertetni a polgár-
mesternek, nem pedig bírálni a
képvisel´́o-testületi döntéseket.
Ezért elfogadhatatlan, hogy He-
ged´́us Ferenc különféle kiszólá-
sokat, megjegyzéseket f´́uzött az
el´́oadásához. Mint az elhang-
zott, a lakossági fórum nem a
képvisel´́ok egymással folytatott vitájá-
nak fóruma, és az sem elfogadható,
hogy egyes képvisel´́okkel kapcsolat-
ban itt is elhangzottak, illetve máshol
is hangzanak el sorozatosan negatív
min´́osítések. Példák hangzottak el a na-
pirendr´́ol levett, illetve a meg nem sza-
vazott el´́oterjesztésekkel kapcsolatban. 
A Katasztrófavédelem és a T´́uzoltóság
megyei vezet´́oinek részvételére tekin-
tettel az ´́oket érint´́o napirendet el´́ore
hozva tárgyalták. A bizottsági beszá-
molóban elhangzott, hogy jó az
együttm´́uködés a város, a katasztrófa-
védelem, és a t´́uzoltóság között. Ezt
hozzászólásában Seres Tibor t´́uzoltó
ezredes, a Megyei Katasztrófavéde-
lem vezet´́oje is meger´́osítette, és kö-
szönetet mondott a képvisel´́o-testület
támogatásáért.
Napirenden szerepelt a 2016. évi költ-
ségvetés módosítása. Ez gyakorlatilag
egy technikai módosítás, rovatok kö-
zötti átvezetés, annak érdekében, hogy
a következ´́o ülésen tárgyalandó mér-
legbeszámoló adatai mindenben meg-
feleljenek az el´́oírásoknak.
Új rendelet alkotását írják el´́o jogsza-
bályok, amiben a közszolgáltatások
igénybevételének helyi normáit hatá-
rozza meg a testület. Ez tulajdonkép-
pen a hulladékszállítással kapcsolatos
jogi viszonyokat rögzíti. A rendeletet
a képvisel´́o-testület elfogadta. (Megta-
lálható a www.retsag.hu honlapon, az
Önkormányzat fejezetben.)
Magyarország Helyi Önkormányzatai-
ról szóló törvény (Mötv) el´́oírása sze-
rint az új képvisel´́o-testület választása

után 6 hónapon belül a fejlesztési ter-
veket tartalmazó gazdasági programot
kell készíteni. Ez a program most ke-
rült a képvisel´́o-testület elé, Heged´́us
Ferenc polgármester el´́oterjesztésé-
ben. A bizottsági elnöki összefoglaló-
ban a PVB ülésen elhangzottak kerül-
tek ismertetésre, mely szerint a be-
nyújtott program túl általános. Nem
tartalmaz pénzügyi számításokat, vár-
ható bevételeket, kiadásokat, és a vá-
ros jöv´́oben jelentkez´́o kötelezettsége-
it. Ezek számbavételével tervezhet´́o

meg, hogy ha marad szabad
forrás, akkor azt a város mi-
lyen fejlesztésekre, milyen
id´́obeli ütemzéssel tervezi fel-
használni. A benyújtott beszá-
moló ilyen számszaki részt
nem tartalmazott, ezért a kép-
visel´́o-testület azt nem fogadta

el, kiegészítésre visszaadta, ezért azt
átdolgozás után vissza kell hozni dön-
tésre.
KRF Észak-Magyarországi Regioná-
lis Fejlesztési Zrt. társaságban van a
városnak 1.595 db, egyenként 1 Ft
névérték´́u részvénye. Most kérték,
hogy ezt a részvénycsomagot az ön-
kormányzat értékesítse névértékben. A
képvisel´́o-testület megszavazta az ér-
tékesítést.
A városnak van szociális rendelete,
van integrált városfejlesztési stratégiá-
ja, és esélyegyenl´́oségi programja. Ezek
mellé törvényi el´́oírás alapján kötelez´́o
szociális szolgáltatási koncepciót ké-
szíteni. Ez a dokumentum elkészült, a
képvisel´́o-testület elfogadta.
Következ´́okben egy pályázati lehet´́o-
ségr´́ol tárgyalt a képvisel´́o testület,
amelynek célja t´́uzifa biztosítása szo-
ciális alapon. Ez nem az a pályázat,
amelyet a város minden ´́osszel megpá-
lyáz és felhasznál a rászorulók támo-
gatására. Jelenleg a 21-es f´́oút mellett
kivágott fákat ajánlottak fel a városnak
úgy, hogy a szállítási költség a várost
terheli. A PVB ülésén elhangzott, hogy
nem tudni biztosan milyen a felaján-
lott faállomány, azt meg kellene tekin-
teni. A feladatot Jávorka János képvi-
sel´́o vállalta, és a képvisel´́o-testületi
ülésen beszámolt tapasztalatairól.
Mint elmondta a fák több évvel ezel´́ott
lettek kivágva, szakszer´́utlenül tárol-
va, a vegyes fafajok között sok a pu-
hafa, méretei is eltér´́oek, az ágaktól az
igen vastag törzsekig, továbbá a táro-
lás körülményeire tekintettel igen

rossz állapotban vannak. Magyarul t´́u-
zifaként való felhasználásra nem al-
kalmas. Mindezeket mérlegelve a kép-
visel´́o-testület úgy döntött, hogy ezzel
a lehet´́oséggel nem él. T´́uzifát tovább-
ra is az ´́oszi pályázatból biztosít.
Ugyancsak kötelez´́o a város fejleszté-
sével kapcsolatban úgynevezett “Ar-
culati kézikönyvet” készíteni, amelyet
csak megfelel´́o jogosítvánnyal rendel-
kez´́o tervez´́o alkothat. A testület ko-
rábban tárgyalta a témát. A Kovaterv
Kft-vel való szerz´́odéskötésre felhatal-
mazta a polgármestert 1.000.000 Ft+
Áfa értékben. A választást az a tény is
alátámasztja, hogy ez a cég készíti a
város rendezési tervét, és a két doku-
mentumnak összhangban kell lennie. 
Ehhez a feladathoz f´́oépítészt is kellett
választani, illetve megbízni. A képvi-
sel´́o-testület a Kenyeres Consulting
Tanácsadó Bt-t, Kenyeres István f´́oé-
pítészt kívánja megbízni a feladat ellá-
tásával.
Ugyancsak kötelez´́o “Helyi vízkár-el-
hárítási tervet” készíteni. Erre a koráb-
bi tárgyalás alkalmával a képvisel´́o-
testület árajánlatokat kért be arra jogo-
sult tervez´́okt´́ol. A képvisel´́o-testület a
legolcsóbb ajánlatot adó salgótarjáni
Vízgy´́ujt´́o Tervez´́oiroda Kft-t bízta
meg ennek a tervnek az elkészítésével.
Jogi véleményezés után ismét a képvi-
sel´́o-testület elé került a viziközm´́u va-
gyon átadása. A jogász szakember vé-
leménye szerint az átadás elkerülhetet-
len, mert ennek elmaradása esetén au-
tomatikusan állami tulajdonba kerül
Rétság ivóvíz közm´́uve. Most arról
döntött a testület, hogy a polgármester
a mellékletekkel felszerelt szerz´́odés-
tervezetet terjessze a képvisel´́o-testü-
let elé. Ennek a szokásos ügymeneten
kívül az az oka, hogy a lényegi kérdé-
sek a szerz´́odés szövegében rendezhe-
t´́ok.
Óvodai körzethatárok kijelölése volt a
következ´́o napirend. A testület által el-
fogadott dokumentum szerint nem
változik az a körzet, ahonnan az óvo-
dába kötelez´́o felvenni a beiratkozó
gyermekeket, ez Rétság közigazgatási
területe.
Ugyanezen napirenden belül született
egy másik határozat, melyben az ez
évi óvodai beiratkozás id´́opontját ha-
tározta meg a testület. Május 15-16-
17-én jelentkezhetnek az új beiratko-
zók az óvodában. (Továbbiak külön
hirdetményben.)
Az óvodavezet´́oi megbízás 5 év eltel-
tével lejárt.  A  képvisel´́o-testület  a
korábbiakban úgy döntött, hogy él a
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törvényi felhatalmazással, hogy
amennyiben az óvoda pedagógus-kö-
zössége egyetértését fejezi ki, pályázat
nélkül újabb 5 évre megbízza a jelen-
legi intézményvezet´́ot, Vinczéné Szu-
nyogh Juditot. A pedagógus-testület
véleménye megérkezett, az egyhangú-
lag támogatta a vezet´́oi megbízás meg-
hosszabbítását, ezért a testület meg-
hosszabbította a jelenlegi vezet´́o meg-
bízását 2022. július 31-ig.
A Család- és Gyermekjóléti Központ
vezet´́oje benyújtotta a kiegészített
szakmai programját, valamint a Szer-
vezeti és M´́uködési Szabályzatát. Eze-
ket a PVB ülésen történt pontosítások
után a képvisel´́o-testület elfogadta.
Újabb törvényileg kötelez´́o feladat
megvalósításáról döntött a testület.
Mint a korábbi ülés beszámolójában is
jeleztük, kötelez´́o környezetvédelmi
programot készíteni. A mostani döntés
három - a feladat ellátására jogosult -
cégt´́ol kér árajánlatot. Ezek beérkezé-
se után dönt a testület arról, hogy kit
fog megbízni a dokumentum elékészí-
tésével.
Egyik legjelent´́osebb döntés a bér-
kompenzációról szóló téma. A napi-
rendi pontot Dr. Szájbely Ern´́o PVB
elnök terjesztette el´́o. A javaslat lénye-
ge, hogy kompenzációban részesítsék
az önkormányzat és intézményei azon
dolgozóit, akik a központi bérrendezés
során nem részesültek béremelésben.
Ilyen módon az önkormányzat mint-
egy 18 millió forintot fordít dolgozói
bérének ez évi kiegészítésére. A hatá-
rozat szövege hosszú, de részletesen
tartalmazza a javaslatot, amelyet a
képvisel´́o-testület elfogadott. A döntés
lényege, hogy minden dolgozó 40 %-
os emelt havi juttatásban részesüljön a
2016. decemberi béréhez képest ebben
az esztend´́oben. A javaslat figyelembe
veszi a központi bérrendezéseket. Így
akik központi intézkedés során pl. 15
% emelésben részesültek, a város a
bérkiegészítés során 25 százalék jutta-
tásban részesíti. Ehhez hasonlóan más
központi béremeléseket is ezen szisz-
téma szerint egészíti ki. Azok a szemé-
lyek maradnak ki a város pénzügyi ke-
retéb´́ol való kompenzálásból, akik 40
%, vagy annál nagyobb központi bér-
emelésben vagy központi kötelez´́o
pótlékban részesültek. A juttatás erre
az esztend´́ore vonatkozik, és két rész-
letben biztosítják a dolgozóknak. A
májusi, illetve az októberi bérek kifi-
zetésével együtt kerül folyósításra. A
12 hónapra járó juttatás január 1-t´́ol
visszamen´́oleg érvényes azon dolgo-

zóknak, akik 2017-ben 12 hónap jog-
viszonnyal rendelkeznek. Akik kés´́obb
léptek be, vagy munkaviszonyuk ez
évben megsz´́unik, a juttatás arányos
részére jogosultak. Mint elhangzott ez
a bérkiegészítés egy esztend´́ore szól,
de az el´́oz´́o évekhez hasonlóan a város
teherbíró képességének figyelembe
vételével a következ´́o évben is lehet-
séges. Bizottsági összefoglalóban el-
hangzottak szerint többen kiemelték,
hogy az ilyen mérték´́u bérkompenzá-
ció országosan is szinte egyedülálló.
Az is megfogalmazódott, hogy a f´́o cél
a rendkívül eltér´́o mérték´́u központi
bérrendezések kompenzálása helyi
forrásokból, és természetesen a hely-
ben dolgozók munkájának elismerése.
A javaslatot a képvisel´́o-testület elfo-
gadta.
Tóth Ferenc plébános úr kérelmet
adott be az önkormányzathoz, hogy a
Váci Egyházmegyei Karitász rétsági
csoportjának elhelyezésében segítsen
a város. A korábban kapott épület az
id´́ojárási viszonyok miatt alkalmatlan-
ná vált az adományok tárolására.
Ugyanilyen igénnyel jelentkezett ko-
rábban a Baptista Szeretetszolgálat is.
A képvisel´́o-testület úgy döntött, hogy
új épületrész kiválasztásával megbízta
Jávorka János képvisel´́ot, Salgai
György várásgondnokot, és Heged´́us
Ferenc polgármestert. A bizottsági vi-
tában konkrét épületre is elhangzott ja-
vaslat, a megbízott személyeknek ez-
zel kapcsolatban kell lefolytatni az
egyeztetést, ezt követ´́oen kerülhet sor
a megállapodás megkötésére.
Az Országos Egyesület a Mosolyért
Közhasznú Egyesület fordult támoga-
tási kérelemmel az önkormányzathoz,
hogy a balassagyarmati kórház számá-
ra beszerzend´́o melegít´́os inkubátor
megvásárlásához biztosítson támoga-
tást. Az egyesület más alkalommal is
kapott támogatást a várostól, amelyek-
kel mindig elszámolt és a tervezett célt
megvalósította. Ezért a képvisel´́o-tes-
tület 30.000 forint egyszeri támogatás-
ról döntött. A támogatásról megállapo-
dást kell kötni amelynek aláírására a
testület felhatalmazta Heged´́us Ferenc
polgármestert.
Alenyin Olivér kérvénnyel fordult a
képvisel´́o-testülethez, hogy a lakta-
nyában általa bérelni kívánt magántu-
lajdonú épülethez ideiglenes árambe-
kötést biztosítson. A képvisel´́o-testület
úgy döntött, hogy almér´́o beiktatásá-
val és a fogyasztás megfizetésével
hozzájárul, hogy a volt CSMO épüle-
téb´́ol a kérelmez´́o áramhoz jusson, az-

zal a feltétellel, hogy a barnamez´́os
beruházás indulásakor a megállapodás
felmondható.
Két fakivágással kapcsolatos kérelem
is érkezett a képvisel´́o-testülethez. A
megnevezett fák közterületen vannak,
így a város tulajdonát képezik. A Szé-
chenyi utcában 2 hársfa kivágása nem
kapott engedélyt, mivel az el´́oz´́o év-
ben elvégzett felmérés nem sorolta
ezeket a kivágásra ítélt fák közé.
A Nyárfa utcában kivágni tervezett
közterületi fák esetében elhangzott,
hogy a felkért szakért´́o nem javasolta
a fák kivágását, ezért ezeknél csak
szakszer´́u metszés jöhet szóba.
A Társadalmi Kapcsolatok Munkacso-
porthoz érkezett támogatási kérelme-
ket a képvisel´́o-testület megszavazta.
Ennek keretében 3 általános iskolai ta-
nulócsoport (56 f´́o) kirándulásához
biztosított az önkormányzat támoga-
tást, összesen 235.020 Ft értékben.
Id´́or´́ol id´́ore napirendre t´́uzi a képvise-
l´́o-testület a követelésállományok
csökkentése érdekében tett intézkedé-
sekr´́ol szóló beszámolót. Részben en-
nek is köszönhet´́o, hogy a polgármes-
teri hivatal munkatársai hatékonyabb
intézkedéseket tesznek a tartozások
behajtására. Mint elhangzott minden
adó-, vagy egyéb tartózóval szemben
történt valamilyen intézkedés a fizeté-
sek elérésére. A bizottsági vitáról a
PVB elnöke ugyancsak elmondta,
hogy nagyobb figyelmet kell fordítani
a városban ideiglenesen munkát végz´́o
- építési és egyéb vállalkozások - adó-
alanyként való bejelentkezésére. Ett´́ol
a vállalkozások adóterhe nem n´́o, csak
a székhelyük helyett az itt végzett
munka adóját városunkban fizetik be.
A kintlév´́oségek jelent´́osen csökken-
tek. A képvisel´́o-testület határozatában
továbbra is aktív közrem´́uködést vár a
kintlév´́oségek behajtására.
Jávorka János képvisel´́o és Mez´́ofi
Zoltán alpolgármester élt el´́oterjeszté-
si jogával a Mindszenty-Pallavicini
emlékm´́u környékének rendezése ér-
dekében. Elhangzott, hogy a jelenlegi
állapot zavarja a környéken lakókat, és
- útszegély híján - rongálja a parkos
területet. Ugyancsak a PVB összefog-
lalóban kapott hangot, hogy az emlék-
m´́unek van tulajdonosa, továbbá an-
nak befejezéséhez még hátravannak
munkálatok, és erre figyelemmel kell
lenni. A képvisel´́o-testület úgy döntött,
hogy szakember tervez´́ot kell felkérni
a környék kultúráltabbá tételére szóló
terv elkészítésére, amely már a költ-
ségbecsléseket is tartalmazza. A meg-
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valósításról ennek elkészülte után dönt
a testület.
A Laktanya út jelenlegi közvilágítása
ideiglenes jelleggel létesült. Szakem-
berek a jelenlegi világítás átalakítását
javasolták, olyan módon, amely nem
rongálja a fákat, és jobb bevilágítást
biztosítanak. A munkálatokra árajánla-
tot kell kérni.
A képvisel´́o-testület elfogadta a lejárt
határidej´́u határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót, azzal a megismételt
igénnyel, hogy a jöv´́oben a bizottsági
és testületi üléseken “Egyebek” napi-
rend keretében kért közérdek´́u intéz-
kedés-kérések ügyében is tájékoztatást
kér.
A két ülés között a város érdekében
végzett polgármesteri munkáról szóló
beszámolót a testület tudomásul vette.
Egyebek napirendi pont keretében He-
ged´́us Ferenc polgármester rövid tájé-
koztatást adott a pályázatok állásáról.
Elmondta, hogy információi szerint az
értékelést követ´́oen a “Zöld város” cí-
m´́u pályázatunk esélye kb. 80 %. Az
infrastruktúra fejlesztési (autóbusz
öböl kialakítása), a bölcs´́ode létesítési
és a laktanya megújítását célzó barna-
mez´́os beruházás pályázatokat ismere-
tei szerint újra be kell adni. A benyúj-
tott pályázatokat valószín´́uleg újra kell
írni, és ismételten benyújtani, mert je-
lent´́osen túlárazottak. (A pályázatokat
és a költségkalkulációkat egyébként
felkért, megfelel´́o jogosítvánnyal ren-
delkez´́o szakért´́ok készítették, és a ko-
rábbi vitákban a képvisel´́ok közül töb-
ben utaltak a túlárazásra.)
Ugyancsak az “Egyebek”-ben adott
tájékoztatót a Majális programjáról és
el´́okészítettségér´́ol Varga Nándorné, a
M´́uvel´́odési Központ igazgatóhelyet-
tese.

Képvisel´́o-testületi ülés

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülésére május 25. péntek 16.00
órakor kerül sor. (PVB. ülés id´́opontja:
május 23. kedd 16.00 óra) El´́oterjesztések
benyújtásának határideje: május 15. hétf´́o
12.00 óra. Tervezett napirend: 1) Önkor-
mányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér
módosításáról. El´́oterjeszt´́o: Dr. Varga Ti-
bor jegyz´́o 2) Beszámoló a közérdek´́u
adatok közzétételének és megjelentetésé-
nek tapasztalatairól. El´́oterjeszt´́o:Dr. Var-
ga Tibor jegyz´́o. 3) Beszámoló gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátá-
sáról. El´́oterjeszt´́o: Dr. Varga Tibor jegy-
z´́o. 4) Beszámoló a testület lejárt határide-
j´́u határozatainak végrehajtásáról és az át-
ruházott hatáskörben hozott döntésekr´́ol.
El´́oterjeszt´́o: Heged´́us Ferenc polgármes-
ter. 5) Tájékoztató a két testületi ülés kö-
zötti id´́oszakban az önkormányzat érdeké-
ben végzett polgármesteri munkáról. El-
´́oterjeszt´́o: Heged´́us Ferenc polgármester.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2017. MÁJUS

Heged´́us Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Májusban 9-én.

Mez´́ofi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00
óráig. Májusban 31-én.

Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´́o: Minden
hétf´́on 14.00-17.00 óráig. Májusban
8., 15., 22., 28.

Rendeletek jegyz´́okönyvek

Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvise-
l´́o-testület által alkotott rendeletek teljes
szövege és mellékletei, a www.retsag.hu
oldalon az Önkormányzat fejezetben ér-
het´́ok el. Ugyanígy a helyi jogszabályok
egységes szerkezetbe szerkesztett szövege
is megtalálható.

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

Képvisel´́o-testületi ülésre kerül´́o el´́oter-
jesztések, a napirendet tartalmazó meghí-
vóval ugyancsak elérhet´́o a www.retsag.hu
honlap Önkormányzat  fejezetében.

Eboltás
Az oltás ideje: 2017.05.06. 9 órától 11
óráig. A pótoltás ideje: 2017.05.13. 9 órá-
tól 10 óráig. Helyszín: Lomen M´́uszaki
Áruház el´́otti kisparkoló

Minden eb oltása 3 hónapos kortól kö-
telez´́o veszettség ellen! A véd´́ooltás díja:
3500 Ft, amely tartalmazza a féreghajtó tab-
letták árát is. Szükség esetén a 164/2008
FVM rendeletnek megfelel´́o új típusú oltási
könyv ára 500 Ft, mikrochip 3.500 Ft.

Kérhet´́o e napon a tartási helyen törté-
n´́o eboltás is 500 Ft felár ellenében a kö-
vetkez´́o telefonszámon: 06-20/915-1207

Dr. Görgey János állatorvos

Szelektív hulladékgy´́ujtés

2016-tól megváltozott a szelektív hulla-
dékgy´́ujtés rendszere! A szelektív hulla-
dékgy´́ujt´́o szigetekre csak üvegpalackok
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:

2017. május 11., 25. csütörtök
2017. június 8., 22. csütörtök
2017 július 6., 20. csütörtök

Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a továb-
biakban a szelektív hulladékgy´́ujt´́o szige-
teken - üvegen kívül - semmilyen más
hulladék nem helyezhet´́o el. A közrend és
a tisztaság meg´́orzése érdekében ezen
helyszíneket a térfigyel´́o kamerák rögzí-
tett felvételekkel is ellen´́orizhet´́ové teszik!

Zöld hulladék gy´́ujtés

A Zöld Híd Régió Kft-t´́ol kapott informá-
ciók alapján ezúton tájékoztatjuk a rétsági
lakosokat a zöldhulladék gy´́ujtéssel kap-
csolatban az alábbi fontos adatokról.

Az ingatlan tulajdonosok biológiailag
lebomló anyagból készült zöldhulladék
gy´́ujt´́o zsákokban gy´́ujthetik a kisebb
mennyiség´́u komposztálható zöldhulladé-
kokat. A zöldhulladékok közé különösen
a f´́ufélék, falevelek, fás és lágyszárú kerti
növények és azok részei, gallyak, ágak
maximum 60 mm vastagságig sorolható-
ak. A zsákokat 40 Ft + Áfa áron vásárol-
hatják meg az alábbi helyszínen: 2651
Rétság, Rákóczi út 29. Paletta Trade
Kft. (Sipos bolt) Egy szállítási nap alkal-
mával maximum 10 db zöldhulladékot
tartalmazó zsák helyezhet´́o ki ingat-
lanonként! Társaságunk kizárólag az eb-
ben a zsákban kihelyezett zöldhulladékot
szállítja el. 2017. évi zöldhulladék gy´́ujté-
si rend tervezett id´́opontjai április 6-tól
minden páros héten csütörtökön. Tehát: 

2017. május 4. csütörtök
2017. május 18. csütörtök
2017. június 1. csütörtök
2017. június 15. csütörtök
2017. június 29. csütörtök
2017. július 13. csütörtök

Továbbiakban ´́oszig, minden 2. héten csü-
törtökön.

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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Az erd´́o- és szabadtéri tüzek megel´́ozése

Az enyhébb tavaszi id´́ojárás beköszön-
tével egyre többen választanak szabad-
téri programot és tevékenységet, ennek
során fokozottabb figyelmet kell fordí-
tani a szabadban keletkez´́o tüzek meg-
el´́ozésére. 

A veszélyt a száraz aljnövényzet és
avar jelenti, amelyben könnyen és gyor-
san terjed a t´́uz, különösen er´́os szél ese-
tén. A szabadtéri t´́uzesetek keletkezésének
f´́o oka az emberi gondatlanság. A károk
akkor el´́ozhet´́oek meg a legkönnyebben,
ha tisztában vagyunk a biztonságos sza-
badtéri t´́uzgyújtás és a t´́uzmegel´́ozés alap-
vet´́o szabályaival.

A leveg´́o védelmér´́ol szóló 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos
a növényzet, illetve a növénytermesztés-
sel összefüggésben keletkezett, vagy kerti
hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt
külön jogszabály - pl. növény egész-
ségügyi okból hatósági engedély beszer-
zése mellett - megengedi. Avar és kerti
hulladék égetését csak az adott település
önkormányzata engedélyezheti rendeleté-
ben, de égetni ebben az esetben is csak a
rendeletben meghatározott helyen, napo-
kon és módon szabad. Külterületi ingat-
lanok esetében, amennyiben az égetést
jogszabály megengedi, el´́ozetesen enge-
délyeztetni kell a t´́uzvédelmi hatósággal
(irányított égetés). Továbbra is megenge-
dett a kerti grillezés és a t´́uzön történ´́o sü-
tés-f´́ozés a t´́uz állandó felügyelete mellett. 

A szabadtéri t´́uzgyújtás feltételeit az
Országos T´́uzvédelmi Szabályzatról szóló
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmaz-
za. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne
hagyjuk felügyelet nélkül és minden eset-
ben gondoskodjunk megfelel´́o mennyisé-
g´́u oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a
t´́uz oltására alkalmas kézi szerszám, és
csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát
folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk
tartani. Tájékozódjunk a várható id´́ojárás-
ról, mert a szél kedvez a t´́uz gyors tovább-
terjedésének. A felügyelet nélkül hagyott
t´́uz könnyen továbbterjedhet és életve-
szélyt jelent´́o, vagy súlyos kárt okozó tü-
zek forrásává válhat.

A szabadtéri t´́uz kockázata jelent´́osen
függ az id´́ojárási viszonyoktól, a száraz és
szeles id´́ojárás el´́osegíti a t´́uz kialakulását,
továbbterjedését. Erd´́ot´́uz-veszélyes id´́o-
szakban országos szinten a vidékfejleszté-
si miniszter, területi szinten az erdészeti
hatóság t´́uzgyújtási tilalmat rendelhet el,
mely esetén az érintett területen akkor is
tilos a t´́uzgyújtás - beleértve a kijelölt t´́uz-
rakóhelyeket is -, ha azt egyébként más

jogszabály megengedi. 
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve

jogszabálytól eltér´́o vagy hatósági enge-
dély hiányában végzett t´́uzgyújtási tevé-
kenység miatt az önkormányzat, a környe-
zetvédelmi hatóság és a t´́uzvédelmi ható-
ság bírságot szabhat ki.

Fel kell hívni a terület tulajdonosok
figyelmét az saját területük gondozására.

Tüzel´́oberendezések megfelel´́o hasz-
nálata.

Általános tudnivalók
Csak megfelel´́o m´́uszaki állapotú tüzel´́o-
és f´́ut´́oberendezést szabad használni. 

A tüzel´́o-, f´́ut´́oberendezéshez csak a
gyártó által ajánlott tüzel´́oanyagot szabad
használni.

A tüzel´́o- és a f´́ut´́oberendezés, az égés-
termék-elvezet´́o, valamint a környezeté-
ben lev´́o éghet´́o anyag között olyan távol-
ságot kell megtartani, hogy az ne jelent-
hessen az éghet´́o anyagra gyújtási ve-
szélyt.

Üzemel´́o f´́ut´́oberendezésbe körülte-
kint´́oen kell nyúlni, mivel a magas h´́omér-
séklet, illetve a nyílt láng égési sérüléseket
okozhat.

A t´́uz- és robbanásveszélyes anyag, va-
lamint az éghet´́o folyadék a központi f´́ut´́o-
berendezés vezetékét´́ol és f´́ut´́otestét´́ol 1 mé-
ter távolságon belül nem helyezhet´́o el.

A tüzel´́oberendezés füstcsöve legyen
fémbilinccsel a falhoz rögzítve, ne tudjon
szétcsúszni, kiesni a helyér´́ol.

A tüzel´́oanyaggal üzemel´́o f´́ut´́oberen-
dezés használatakor gy´́oz´́odjön meg arról,
hogy a szell´́ozés megfelel´́o, így megel´́oz-
het´́o a szén-monoxid-mérgezés.

Beüzemelést, javítást bízzuk szakem-
berre!

Szilárd tüzel´́oanyaggal üzemel´́o 
berendezések

A szilárd tüzel´́oanyag-üzemelés´́u tüze-
l´́o- és f´́ut´́oberendezést csak szilárd tüzel´́o-
vagy engedélyezett begyújtó anyaggal
szabad begyújtani és üzemeltetni.

Éghet´́o padozatú vagy padlóburkolatú
helyiségben a szilárd tüzel´́oanyaggal üze-
meltetett tüzel´́oberendezés ajtaja elé olyan
fémb´́ol készült parázsfelfogót kell elhe-
lyezni, amely biztosítja, hogy a kihulló
vagy kipattanó parázs (szikra) ne juthas-
son az éghet´́o padozatra, és az a tüzel´́obe-
rendezés környezetében elhelyezett éghe-
t´́o anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

Szilárd tüzel´́oanyaggal üzemel´́o be-
rendezés ajtaját állandóan tartsuk csukott
állapotban. A berendezés tisztítását csak

leh´́ult állapotában végezzük.
Salakot és hamut csak teljesen leh´́utött

állapotban, erre a célra szolgáló edénybe,
a kijelölt salaktárolóba, illet´́oleg a kijelölt
egyéb helyre szabad kiönteni. Forró ha-
mut tilos üríteni épületben vagy annak
közvetlen közelében, illetve ahol az tüzet
okozhat.

Folyékony tüzel´́oanyaggal üzemel´́o 
berendezések

Ellen´́oriztessük rendszeresen szakem-
berrel a t´́uzveszélyes folyadékkal (olajjal)
üzemel´́o f´́ut´́okészüléket. Ne a berendezés
közelében tároljuk a f´́ut´́oanyagot. F´́ut´́o-
anyagot csak a kih´́ult állapotú f´́ut´́oberen-
dezésbe szabad tölteni.

A tartalék folyékony tüzel´́oanyagot
megfelel´́oen lezárva és jól szell´́oztetett
helyiségben kell tárolni, lehet´́oleg a házon
kívül.

Gázüzem´́u f´́ut´́oberendezések
A gázüzem´́u f´́ut´́oberendezések üzemké-
pes, biztonságos állapotban tartása a tulaj-
donos, üzemeltet´́o felel´́ossége, aki köteles
gondoskodni arról, hogy a berendezés
m´́uszaki biztonsági felülvizsgálatát, javí-
tását, tisztítását és szükség szerinti cseré-
jét szakemberrel elvégeztesse.

Rendszeresen (minden évben, lehet´́o-
leg a f´́utési szezon megkezdése el´́ott) el-
len´́oriztessük gázkészülékeink állapotát!

A gázzal üzemel´́o t´́uzhelyet, PB palac-
kos h´́osugárzót ne használjon lakásf´́utés
céljára.

Villamos f´́ut´́oberendezések
Villamos h´́osugárzó használatakor ne ter-
helje túl a hálózatot, közelébe éghet´́o
anyagot nem szabad helyezni. Ne használ-
jon villamos berendezést, ahol az vízzel
érintkezhet.

Villamos f´́ut´́oberendezést soha ne ta-
karjunk le, ne tegyük közel bútorainkhoz,
éghet´́o anyagból készült tárgyainkhoz.

Villamos f´́ut´́oberendezést ne csatla-
koztassunk hosszabbítóhoz!

Megfelel´́o tet´́ohéjazat 
megválasztása.

A tet´́otér egy kényes épületszerkezet, ösz-
szetett tervezési feladatot jelent az építész
számára, melynek során meg kell oldani a
h´́ovédelmet, a páravédelmet, a szell´́ozést, a
légzárást, a zaj- és t´́uzvédelmet egyaránt.

A tet´́oterek t´́uzvédelmével általában
addig nem foglalkozunk, amíg ki nem
gyullad a tet´́o, és jelent´́os anyagi kár nem
keletkezik, vagy emberélet nem kerül ve-
szélybe. A tet´́otér-beépítések nagy többsé-
ge akkor történik, amikor gyarapodik a
család, vagy a gyerekeknek nagyobb hely-
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re van szüksége, mindezzel együtt jár a
fokozott t´́uzveszély is. A hagyományos
magyar építési szokások szerint a tet´́oteret
nem lakták. Ezzel párhuzamosan a ház,
lakásra használt részeit olyan szerkezetek
vették körül, melyek nem vagy nehezen
éghet´́oek. Magyarországon a rend-
szerváltás óta folyamatosan emelkedtek
az ingatlanárak, ezért nyugati példákat kö-
vetve jelent´́ossé vált a padlásterek lakótér-
ré való beépítése.

 T´́uzesetek kiváltó okai
A tet´́otérben, tet´́oszerkezetben keletkez´́u
tüzek két f´́o csoportba sorolhatóak. A kül-
s´́o t´́uzkelt´́o gyújtóforrások közé tartozik a
villámcsapás, a szomszéd épületekr´́ol
(vagy tárgyakról) történ´́o t´́uzátterjedés, il-
letve a tet´́ore szerelt berendezések meghi-
básodása. Ennél gyakoribbak a bels´́o t´́uz-
kelt´́o gyújtóforrások, ezek közül is a do-
hányzás, a gyertyahasználat, az elektro-
mos fal- és padlóf´́utés. A tet´́otér határoló
szerkezetében is keletkezhet t´́uz, például
az elektromos kábelek hibás csatlakozása-
inál, álmennyezetben, álpadlóban, ké-
ménytestben.

Szilárd tüzelés esetén a berendezések
füstgázának h´́omérséklete elérheti a 300-
600 C-ot, így sokkal nagyobb kockázatot
hordoz magában ez a f´́utési mód, mint akár
csak a gázf´́utés. Ezt a kockázatot csökkent-
hetjük a megfelel´́o bélés´́u kémény kiválasz-
tásával, de a kockázatot ezzel nem lehet
megszüntetni. A magas h´́omérséklet elérését
kiválthatja az is, ha a f´́utés során a kémény-
ben lerakódott korom begyullad, és az így
termel´́odött h´́o régi, vagy nem megfelel´́oen
karbantartott kémény esetében elszökik, és
akár közvetlenül a héjazattal (pl. nádfedés-
sel) is érintkezhet.

 
Fa tartószerkezetek

A faanyagok égésekor jelent´́os h´́omennyi-
ség szabadul fel. A fa termikus bomlása
már 100-105 C h´́omérsékleten megkezd´́o-
dik, gyulladáspontja 250-350 C között
van. A t´́uz terjedésével a t´́uzben mérhet´́o
h´́omérséklet az 1000 C-ot is meghaladhat-
ja, így a fa gyulladása elkerülhetetlen. Az
égés során a t´́uznek kitett felületek elsze-
nesednek, ami jó h´́oszigetel´́o képessége
révén lassítja a bels´́o fa részek felmelege-
dését és meggyulladását. A faanyagok ke-
resztmetszetének belseje felé irányuló el-
szenesedését nevezzük beégésnek. Bár a
faanyag keresztmetszete beég, de az el
nem égett “maradó keresztmetszet” gyak-
ran továbbra is képes a terhek hordására.

A tet´́oszerkezet károsodását kétféle-
képpen csökkenthetjük, egyrészt éghet´́o-
ség csökkentésével, másrészt a t´́uzállóság
javításával. Az “éghet´́o” anyag égéskés-

leltet´́o szerekkel nem javítható “nem ég-
het´́o” anyaggá, azonban, ha a t´́uzállósági
határérték követelményértéket megfelel´́o
burkolattal biztosítjuk - amely kedvez´́obb
éghet´́oségi f´́ocsoportba tartozik (pl. “nem
éghet´́o”) - a körbeburkolt szerkezet a bur-
kolat t´́uzállósági határértékén belül “nem
éghet´́o”-nek min´́osül.

A nedves faanyagok a beépítést köve-
t´́oen rendszerint megrepednek. A berepedt
keresztmetszet t´́uzzel érintkez´́o felülete
jóval nagyobb, mint a repedés nélkülié,
így a beégési sebesség alapján számított
t´́uzállósági határérték a töredékére csök-
kenhet. A rétegelt-ragasztott tartók viszont
üzemben készülnek, állandó és ellen´́orzött
min´́oségben, az égéskésleltetésük is üze-
mi körülmények között készül, min´́osé-
gük tehát megbízhatóbb.

 H´́oszigetelés
T´́uzvédelmi szempontból a k´́ozetgyapot
és az egyéb más alapanyagú h´́oszigetel´́o
anyagok között az a legf´́obb különbség,
hogy a k´́ozetgyapot 1000 C-ot meghaladó
h´́onek is ellenáll. Az üveggyapot ennél
alacsonyabb h´́omérsékleten (600 C) elol-
vad. A m´́uanyaghabok többségénél már
300 C h´́omérséklet alatt bekövetkezik a
teljes tönkremenetel, égnek és/vagy el-
bomlanak. A k´́ozetgyapottal h´́oszigetelt
szerkezetek hosszabb ideig képesek elle-
nállni a t´́uznek, mint más h´́oszigetel´́o
anyaggal kialakított épületszerkezetek.
Ennek eredményeként több id´́o áll rendel-
kezésre a személyek kimenekítésére az
ég´́o épületb´́ol, és a t´́uzoltóknak is több id´́o
áll a rendelkezésükre a t´́uz eloltására, mi-
el´́ott az épület teljesen lángba borulna,
majd összeomlana.

Az épülettüzek esetén a halált kiváltó
ok nagy százalékban nem az égés okozta
sérülésekb´́ol ered, hanem a keletkezett
füst miatti mérgezés, fulladás. A füst nem
csak az épületben tartózkodók menekülé-
sét, a látást és a láthatóságot korlátozza,
hanem jelent´́osen megnehezíti a mentés
feltételeit. A mérgezó füst nem csak az
emberekre veszélyes, de az épületben ta-
lálható gépek, berendezések tönkremene-
telét is okozhatja. A keletkez´́o füst össze-
tétele bonyolult, tartalmaz párát (g´́ozt),
gázokat ( szénmonoxid, széndioxid, stb.),
lebeg´́o részecskéket, mint a korom és a
hamu. A valóságos t´́uz lefolyása nagyban
függ az égés oxigénellátásától, valamint
az éghet´́o anyagok mennyiségét´́ol.

 T´́uzjelz´́o, el´́oírások
A tet´́otér tervezésénél szóba jöhet az au-
tomatikus t´́uzjelz´́o rendszer kiépítése. Ki-
alakításánál érdemes mérlegelni, hogy a
be nem épített terek is kapjanak érzékel´́o-

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

kicsinyítéssel, nagyítással.

ket, f´́oleg, ha azokban villamos vezetékek,
elszívó-berendezések, füstgázelvezet´́ok
vannak. Mivel a t´́uzjelz´́o els´́odleges fel-
adata a benntartózkodók korai figyelmez-
tetése, ezért általános esetben elegend´́o a
rendszer megfelel´́oen kialakított hangjel-
z´́okkel való kiegészítése, de mentési ne-
hézségek esetén javasolt a t´́uzoltósághoz
való közvetlen bekötés is. Ha a lakóépü-
letek t´́uzvédelmi el´́oírásaival kapcsolat-
ban kezdünk el kutatni, tucatnyi szab-
ványra lelhetünk az anyagok t´́uzállóságá-
tól kezdve, a t´́uz terjedésén keresztül, a
t´́uzvédelmi berendezések telepítéséig.
Magyarországon az Országos T´́uzvédelmi
Szabályzat (OTSZ) el´́oírásai az irány-
adóak, ezt érdemes tervez´́onek és tervez-
tet´́onek is tanulmányoznia.

Bitumenes alapú tet´́ofed´́o anyagok
használata kerülend´́o.

Felhívás
A beköszöntött tavaszi id´́ojárás okán is
várható kerti munkákkal összefüggésben
felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok
(használók) figyelmét a 19/2013. (XI.26.)
rendelet a közösségi együttélés alapvet´́o
szabályairól, valamint ezek elmulasztása,
megszegése jogkövetkezményeir´́ol szóló
helyi rendeletben, a kerti hulladékok ége-
tésével kapcsolatos el´́oírások betartására. 

A jogszabály szerint kerti hulladék,
nyesedék (nem ünnepi) hétf´́oi napokon
égethet´́o 6.00 órától, 20.00 óráig. Fontos
betartani az égetéssel kapcsolatos egyéb
szabályokat is, valamint figyelemmel len-
ni a széljárásra és arra, hogy a környez´́o
ingatlanok tulajdonosainak ne okozzanak
indokolatlan kellemetlenséget. Itt kiemel-
ten meg kell er´́osíteni, hogy égetni kizáró-
lag kerti hulladékot, nyesedéket, száraz
avart szabad. Nem égethet´́ok egyéb anya-
gok, háztartási hulladék, gumi, m´́uanya-
gok, festékek, veszélyes anyagok.

A rendelet külön szabályozza az ége-
t´́oberendezésekben nem égethet´́o anyago-
kat is. A teljes jogszabály megtalálható a
www.retsag.hu honlapon, az Önkormány-
zat fejezetben, a rendeletek pont alatt.

Bízva az állampolgárok jogkövet´́o
magatartásában, mégis meg kell említeni,
hogy a rendeletet megszeg´́okkel szemben
helyszínbírság, vagy 150 ezer forintig ter-
jed´́o közigazgatási bírság is kiszabható.
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Húsvétváró kerepl´́osökkel
A Kerepl´́o Néptánc Egyesület a tánc és
a daltanításon kívül is sokat foglalkozik
azzal, hogy a néphagyományok él´́oek
legyenek, hiszen ez szervesen kapcsoló-
dik tevékenységükhöz. 

Ezért tartottak évek óta farsangi progra-
mokat, és ugyancsak több éves múltra tekint
vissza a húsvéti készül´́odés cím´́u kézm´́uves
délután. Húsvét el´́ott egy délután ugyancsak
megtelt a m´́uvel´́odési központ kistereme.
Ahhoz, hogy mindenkinek jusson hely az
alkotáshoz, meg kellett várni, hogy felsza-
baduljanak székek.

Az asztaloknál ismert és felkészült
kézm´́uvesek, népm´́uvészek segítették a
gyermekek és szüleik közös alkotását.
Többnyire tojásfestéshez, rajzoláshoz,
csuhéfigura készítéshez foghattak kicsik,
nagyok. Készültek is szép alkotások, kü-
lönféle technikával, amelyek kedves em-
lékek lesznek a családok húsvéti díszei

között. Akik segít´́o irányításának köszön-
het´́o a sokoldaló elfoglaltság: Terényi
Zsuzsi, Dósa Éva, Fábiánné Székely Szil-
via, Rinkácsné Homolya Gabriella és
Dobson Zsófia.

Nem csak a barkácsolás, díszítés volt
a nap programján, hanem amikor már el-
készültek az ügyes darabok, Simon Kata-
lin énekével együtt közösen szólaltak meg
a tavaszi, húsvéti csujogatók, illetve nagy-
böjti karikázó dalok. 

At gazán példa érték´́u kezdeményezés
kellemes elfoglaltságot jelentett a résztve-
v´́oknek, és megismerkedhettek népi eljá-
rásokkal. Azzal, hogy miképpen lehet
egyszer´́u eszközökkel a tulajdonképpen
hulladék anyagokból (pl. a kifújt tojás hé-
jából, kukoricacsuhéból) ízléses dísztár-
gyat, vagy locsolóknak szánt egyedi aján-
dékot varázsolni. Egészen biztos egy esz-
tend´́o múlva ismét lesz hasonló.

B´́unmegel´́ozésr´́ol
Ha van valami ami az egészségünk mel-
lett fontos, az a biztonság. Az hogy min-
denki élhesse családi életét úgy, hogy
abba idegenek - és különös tekintettel
rosszakaratú idegenek - ne zavarjanak
bele. Éppen ezért rendszeresek azok a
tájékoztatók, amelyek a b´́unmegel´́ozés
lehet´́oségeir´́ol szólnak. Arról, hogy ne
váljunk áldozatokká.

Elég jelent´́os azoknak a b´́uncselekmé-
nyeknek a száma, amely az id´́os embereket,
nyugdíjasokat, és különösen az egyedül-
állókat veszélyezteti. Ezért is vállalt szerve-

z´́o szerepet a szerda délután tartott rendez-
vényhez a Városi Nyugdíjas Klub.

Legutóbb alig fél esztendeje tartott ha-
sonló fórumot a polgár´́orség. Akkor az el-
hangzottak mellett mindenki kézbevehette
kiadványaikat is, amelyb´́ol még az el´́oadás-
nál is részletesebb, bármikor újranézhet´́o in-
formációkhoz juthattak az érdekl´́od´́ok.

A megjelenteket Kelemen Ágnes, a
m´́uvel´́odési központ munkatársa köszön-
tötte. A vetítettképes el´́oadást ezennel Pá-
linkásné Eigen Éva rend´́or´́ornagy tartotta.
Több tipikus b´́uncselekményt ismertetett,
és azt, hogy elkerülhetjük az áldozattá vá-
lást, ha jobban figyelünk a saját bizton-
ságunkra. Csak néhányat emelnék ki a
sokszor elhangzott intelmekb´́ol. Minden
idegennel legyünk bizalmatlanok, mind-
addig, amíg meg nem gy´́oz´́odünk arról,
hogy valóságos amit állítanak. Szolgáltató
emberekeinek, olykor rend´́ornek adják ki
magukat, de nem ritkák az olcsó terméke-
ket kínáló házalók, ekiknek az áruiból
amúgy sem érdemes vásárolni, mert az

esetek nagy többségében kiderül, hogy
jobb min´́oséget olcsóbban be lehet szerez-
ni a legális kereskedelemben. Ugyancsak
elterjedt módszer, hogy valamilyen hiva-
tal (polgármesteri hivatal, nyugdíjigazga-
tóság, stb.) nevében jelennek meg, hogy
pénzt hoztak, de a 20 ezer forintosból
vissza kellene adni. Ne higyen senki a daj-
kamesének, a hivatalok nem visznek így
senkinek készpénzt. Mint elhangzott,
egészséges gyanakvással elkerülhet´́o a
baj. F´́oszabály, hogy soha ne hagyjuk
nyitva lakásunkat, ha csak 1-2 percre va-
gyunk távol, akkor sem. Soha ne enged-
jünk be idegent. Fontos, hogy a szomszé-
dok figyeljenek egymásra.

Szóba került, hogy az utóbbi id´́oszak-
ban elterjedtek úgynevezett “unokázós”
b´́uncselekméynek, amikor is éjjeli, vagy
hajnali órában hívnak fel id´́os embereket,
hogy az unokájukat baj érte, pénz kell ne-
ki. Ha ilyen el´́ofordul els´́oként keressék az
unokát, illetve értesítsék a rend´́orséget.

Az el´́oadás után a résztvev´́ok is tehet-
tek fel kérdéseket, és erre a jelenlév´́o
szakember készséggel válaszolt is. 
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Nyugdíjasaink Hajdúszoboszlón
a VII. Országos KI-MIT-TUD-on

Az idén már kora tavasszal elkezdtünk ké-
szül´́odni a “nagy utazásra” a KI-MIT-
TUD-ra. De nem csak az ´́Oszirózsa
tánccsoport, hanem két énekesünk, Putyer
Gyuláné Györgyi, és Bekéné Ani is. Örö-
münkre az idén hangszeres el´́oadóval is
b´́ovült csapatunk. Ságiné Ica, aki citerán
adott el´́o népdalokat. Külön dicsérend´́o,
hogy saját önszorgalomból tanult meg
több nótát, amit igen szépen adott el´́o.
Nem csak nekünk tetszett az el´́oadás, ha-
nem a zs´́uri is elismer´́oen értékelte ´́ot.
Ugyanilyen sikeresek voltak az énekesek
is. Az ´́Oszirózsa tánccsoportunknak pedig
fizikailag és lelkileg is sikerült jól felké-
szülni az el´́oadásra, amelyet a közönség
vastapssal jutalmazott. 

A zs´́urinek így már könnyebb lehetett
a dolga, bár ´́ok más szemszögb´́ol figyelték
az el´́oadásokat. Az öt tagú, szigorúan

szakmai zs´́uri országosan elismert zenei,
koreográfusi és oktató pedagógusokból
állt, akik minden kis apró részletre figyel-
ve pontoztak. Az elérhet´́o max. 50 pontból
tánccsoportunk 48-at ért el, ami minden
bizonnyal el´́ore vetíti a dönt´́obe jutást, a
zs´́uri véleménye által is. 

Minden el´́oadás el´́ott a kluboknál vég-
zett munka rövid bemutatására is volt le-
het´́oség. Így mondhattuk el pl., hogy ta-
valy szept. 30-án volt kisvárosunkban egy
kiemelked´́o “szeretet vendégség”, ahol
felavatták Mindszenty bíboros és Pallavi-
cini Antal egész alakos bronz szobrát,
amely egész Európában egyedülálló szo-
boralkotás. A vendéglátásban pedig a
nyugdíjas klubunk is sokat segített. A há-
rom napos ott tartózkodásunk alatt volt
lehet´́oség más klubok munkájával, tagjai-
val ismerkedni, beszélgetni, közös ének-

Nyílt nap a helyi óvodában
Az iskolába készül´́o nagycsoportos gye-
rekek bemutatkoztak leend´́o tanító né-
nijeiknek. 

Rátermettségüket bizonyították szüle-
iknek, és természetesen az óvodában dol-

gozóknak. Örömteli, tartalmas délel´́ottöt
töltöttek el együtt. Az óvónénik úgy állí-
tották össze a délel´́ott programját, hogy
mindenb´́ol legyen egy kis ízelít´́o, amit az
alábbi fotók is mutatnak.

léssel, tánccal mulatni az id´́ot. A verseny
mellett a vendéglátók is gondoskodtak
szabadid´́os programokról (debreceni vá-
rosnézés, kisvonatos városnézés Hajdú-
szoboszlón, wellness fürd´́o használata) este
vacsora után él´́o zenés táncmulatság “kiful-
ladásig”. Így mindenki megtalálhatta szá-
mára a legkedvez´́obb id´́otöltést. Köszönjük
az utazáshoz nyújtott anyagi támogatást
Kotroczó Balázsnak, aki már nem el´́oször
tette meg egyéni hozzájárulóként.

Bognár Lajosné
Városi Nyugdíjas Klub tag
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Velünk él´́o történelem
A városi könyvtár olvasótermében ke-
rült sor egy délutáni el´́oadásra, melyen
Nógrád megye 1956-os forradalmi ese-
ményeit ismertette meg az el´́oadó, a f´́o-
ként tanulókból álló közönséggel.

A meghívott vendég Pekár István volt,
akit újságíróként, producerként, forgató-
könyvíróként mutatnak be az internetes
oldalak. De Nógrád megyei származású-
ként, és ma is megyénk lakójaként köt´́o-
dik a tájegység kultúrájához, történelmé-
hez. Több könyve és filmje látott napvilá-
got, különösen a Duna Tv-nél töltött id´́o-
szakában. Most egy új kötete van már egé-
szen közel a megjelenéshez, amelyben
megyénk 1956-os eseményeit dolgozza
fel. Szándéka szerint olyan információk
közzétételével, személyes beszélgetések
tapasztalataival, olykor szubjektív vissza-
emlékezésekkel, amelyek eddig nem vol-
tak ismertek a szélesebb közönség el´́ott. 

A könyv még nem jelent meg, de a
rétsági tanulóifjúság ízelít´́ot kaphatott ab-

ból a kutatómunkából, ami egy ilyen m´́u
létrehozásához szükséges. Kétségtelen
tény, hogy Rétság is beírta nevét a törté-
nelemkönyvekbe. Mindszenty József és
Pálinkás (Pallavicini) Antal emlékezete
él´́o az itt lakók számára, hiszen rend-
szeresek a megemlékezések. Azonban a
megye más területén történt tragikus ese-
mények, mártíromságok nem annyira is-
mertek. A vetítettet prezentációval kísért
el´́oadás els´́o részében a salgótarjáni sort´́uz
körülményei és következményei kerültek
szóba, majd más emberi sorsokról és tra-
gédiákról is szólt az el´́oadó. A história ke-
ménységével, és valóságával. Tény azon-
ban, hogy ezen történelmi események nem
feledhet´́ok, és mindenkinek, de a tanulóifjú-
ságnak különösen tudatában kell lennie. 

Ugyancsak ezen eseménysorozat része-
ként ismertette a rétsági, fels´́opetényi ese-
ményeket, bár ezek helyben jól ismertek,
ezekkel együtt lett kerek a megye 1956-os
forradalom utáni történéseinek körképe. 

Lakossági fórum
A képvisel´́o-testület munkaterve sze-
rint, április hónapban került sor a la-
kossági fórumra.

Megjegyzend´́o, hogy a jelenleg hatályos
törvények szerint ilyen fórum tartása nem
kötelez´́o, csak a Rétságon novemberre
ütemzett közmeghallgatást írja el´́o a tör-
vény. A képvisel´́o-testület mégis évr´́ol-évre
úgy dönt, hogy legyen ilyen forma, ahol a
beszámoló hangzik el az önkormányzat el-
´́oz´́o évi tevékenységér´́ol, eredményeir´́ol, il-
letve a 2017-es tervekr´́ol. Ezennel a korábbi

évekt´́ol eltér´́oen igen nagy létszámban
vettek részt helyi lakosok a fórumon.

Heged´́us Ferenc polgármester beszá-
molóját a lakossági hozzászólások követ-
ték, majd képvisel´́oi és polgármesteri vá-
laszok következtek.

Több észrevételt fogalmaztak meg a
szokásnál nagyobb számban megjelent ál-
lampolgárok, amelyekben a polgármesteri
hivatal intézkedése szükséges. Nagyobb
vitát váltott ki pár helyi fiatal felvetése.
Szerintük a civil szervezetek támogatása

nem arányos, mert az RRT nev´́u helyi mo-
torosok nyári rendezvénye több támoga-
tást érdemelne, mint például a labdarúgó
csapatoké. Ennek a felvetésnek a terem-
ben ül´́ok is különféle - egymástól eltér´́o -
véleményeket f´́uztek, de nem mindenki
felszólalás keretében. Képvisel´́oi válaszok-
ból az is elhangzott, hogy az anyagi támo-
gatáson túl jelent´́os értéket képvisel, hogy a
motorosok rendezvényéhez díjmentesen
biztosítja a területet az önkormányzat, ami
komoly érték´́u támogatást képvisel. Továb-
bá, hogy egyes sportegyesületeknek létesít-
mény-fenntartási kötelezettségei vannak, és
azt is figyelembe vették a márciusi ülésen
született döntésnél, hogy a sportszerveze-
teknek a bajnokságok keretében hány alka-
lommal kell kiállni, milyen utazási, és egyéb
kötelez´́o költségek merülnek fel.

A közel 3 órás rendezvény eredményét
az fogja megmutatni, hogy az illetékesek
- polgármester és a polgármesteri hivatal
- az elhangzott jogos felvetések orvoslásá-
ra milyen intézkedéseket tesznek.

 Óvodai beiratkozás 
a 2017/2018. nevelési évre

A Rétsági Napközi Otthonos Óvoda beiratko-
zást hirdet. A 2017/2018-es nevelési évre azok
a gyermekek iratkozhatnak be az óvodába,
akik 2017. szeptember 01. és 2018. augusztus
31. között töltik be a 3. életévüket. Azoknak a
gyermekeknek is be kell iratkozniuk, akik
2017. augusztus 31.-ig 3. 4. vagy 5. évüket
betöltötték, és eddig nem iratkoztak be.

Felhívom a szül´́ok figyelmét, az a
gyermek, aki 2017. évben tölti be 5. éle-
tévét, köteles legalább napi 4 órát óvodai
nevelésben részt venni. 

A Rétsági Napköziotthonos óvoda
körzethatára Rétság településre terjed ki. 

A beiratkozáshoz szükséges:
— a gyermek lakcím kártyája, TAJ kár-

tyája,
— születési anyakönyve
— a szül´́o személyi igazolványa és lak-

címkártyája
A beiratkozás ideje: 2017. május 15.,
16., 17. délel´́ott 8-12-óráig.

Az óvodai beiratkozás szabályait a
nemzeti köznevelésr´́ol szóló 2011. évi
CXC. törvény tartalmazza.

A beiratkozás helye: Napközi Ottho-
nos Óvoda (Rétság, Mikszáth út 6.)

Kérjük az id´́opontok pontos betartását!
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesíté-
se esetén a szabálysértésekr´́ol, a szabálysér-
tési eljárásról és a szabálysértési nyilvántar-
tási rendszerr´́ol szóló 2012. évi II. törvény
rendelkezése alapján a szül´́o vagy a tör-
vényes képvisel´́o szabálysértést követ el,
mely cselekmény 5.000 Ft-tól 150.000 Ft-is
terjed´́o pénzbírsággal sújtható. 
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Rétsági kalauz

Programajánló
Május 1. hétf´́o

a Hunyadi ligetben
MAJÁLIS
F´́oz´́overseny, sport-, ügyességi-, gyer-
mek- és szórakoztató programok.
Egészségsátor a Rétsági Egész-
ségfejlesztési Iroda jóvoltából; A TRX
Rétság interaktív Grid-henger bemuta-
tója; Gyermek játszópark. A színpa-
don: ´́Oszirózsa Tánccsoport, Nógrád-
sápi Asszonykórus, Általános iskola 4.
b osztályos lányok, Kerepl´́o, Csillag-
virág és Zúgófa Néptánc Együttes,
High Voltage Crew, Sz´́oke Johanna és
a Zubaida Hastánccsoport, Michael
Jackson show. Sztárvendégek: Cso-
csesz, Badár Sándor, Kaczor Feri

Május 4. csütörtök, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
X-Faktor meghallgatás
az RTL Klub tehetségkutató m´́usorába
Érd: +36 30/364 3500

Május 6. szombat, 8.30-11.30-ig
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Bababörze
Kin´́ott, megunt, feleslegessé vált baba-
és gyermekholmik, cip´́ok, játékok ba-
bafelszerelések börzéje. Gyermekeknek
kézm´́uveskedés és játszósarok.
Információ, asztalfoglalás: 30/461 9559

Május 9. kedd, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ kistermében
Szabó Klára gyógynövény el´́oadása

Május 12. péntek
a m´́uvel´́odési központban
Óvi gála
Fellépnek: az óvoda gyermekei és dol-
gozói, Simon Katalin és az Ékes éne-
kegyüttes, ´́Oszirózsa ánccsoport, Rét-
sági Fiatalok Rétságért Egyesület.
Belép´́ojegy és támogatói jegy 500 Ft.

Május 13. szombat, 15.00 órától
a m´́uvel´́odési központban
Hunyadi katonai találkozó

Május 16. kedd 19.00 órakor
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Hargita Nemzeti Székely Népi
Együttes bemutatja:
TÁNCOLJATOK!
cím´́u produkcióját
“Táncoljatok! Ennél tömörebben, egy-
szer´́ubben és tisztábban aligha lehetne
megfogalmazni egy táncegyüttes fel-

adatát. A Hargita Együttes ezzel a
címmel készítette el azt a m´́usorát,
amelyben táncosok vallanak a táncról.
Irodalmi szövegekkel, versekkel, nép-
dalokkal színesített alkotásukat termé-
szetesen a mozgás, a tánc fogja össze
egységes egésszé.”
Belép´́odíj: 2.200 Ft

Május 22. hétf´́o, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Gyermeknap alkalmából
a m´́uvel´́odési központ 
rajzszakkörének
alkotásaiból rendezett kiállítás

Május 25. csütörtök, 17.00 órától
a könyvtár olvasórészlegében
Az Ünnepi Könyvhét keretében
Könyvbemutató
Dr. Habil. Seregi János: Az én Erdélyi-
eim, Erdélyeim és egyebek...

Május 27. szombat
V. Extrém-nap
GPS: É 4755’49.782" K 197’41.9844"

Május 28. vasárnap, 12. 30 órától
Gyereknap
Ügyességi és szórakoztató programok:
aszfaltrajz-verseny – kreatív bütyköl-
dék és bemutatók – arcfestés, csillám-
tetoválás, henna – rend´́orkutyás bemu-
tató –  lovaglás – büfé – t´́uzoltó és
rend´́orségi bemutató – ugrálóvár, játé-
kok, versenyek, nyeremények
13.00 órától Fábián Éva gyermekm´́u-
sora

El´́ozetes

Június 2. péntek, 10.00 órától
a Templomkertben
Megemlékezés és koszorúzás
Nemzeti Összetartozás Napja alkal-
mából

Június 2. péntek, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ nagytermében
Színházi el´́oadás:
a Pet´́ofi Musical Stúdió fellépése
Belép´́odíj:1.500 Ft

Június 9. péntek
a m´́uvel´́odési központban
Kerepl´́os évzáró

Június 10. szombat
a m´́uvel´́odési központban 
Szlovák Nemzetiségi Nap

Június 10. szombat
Megyei Ment´́osnap

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Hétf´́o:
Szociális munkás tanfolyam (Munkaügyi

központ által támogatott hallgatók ré-
szére) Hétf´́ot´́ol péntekig naponta 8.00-
13.30 óráig

Gyermek rajzszakkör 16.30-17.30 óráig
Vezeti: Nagy Gabi

Gerincjóga 18.00-19.30 óráig Vezeti: Ka-
da Anna

Kedd:
Kerepl´́o Gyermek Néptánc Együttes

15.30-18.30-ig Vezeti: Simon Katalin
Ovis jóga 17.00-18.00-ig Vezeti: Évinger

Boglárka
Csillagvirág Néptánc Együttes 18.30-

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

zeti: Sz´́oke Johanna
Gyermek balett 16.45-17.45ig Vezeti: Ja-

lits Eszter
High Voltage Crew - Popping/Dubstep

17.00-18.30-ig Vezeti: Szeri Gyögy
Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport 14.00-15.00 Veze-

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

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

Vezeti: Simon Katalin

2017. májusi m´́usor

Május 16. kedd 18.00 órától
A Cosa Bounarotti igazgatója
18.24-t´́ol Csoda Milánóban
Az Olasz-magyar örökség cím´́u doku-
mentumfilm-sorozat 1. és 2. rásze
Ismétlések: Május 17-19 18.00 órától,
Május 20-21. 10.00 órtól

Május 26. péntek 15,55 
Él´́o közvetítés Rétság  Város soron
következ´́o képvisel´́o-testületi ülésér´́ol

Május 30. kedd 18,00 
Híradó - riportok, tudósítások
Híradó ismétlések: Május 30. 21,00, 
Május 31-július 2. (szerdától péntekig)
18,00 órától és 21,00 órától, Június 3-4.
(szombat, vasárnap) 10,00 órától .

rtv.retsag.net

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

Mese habbal
A Körúti Színház vendégszereplésével
zárta a színházi évadot a m´́uvel´́odési
központ. Mondani sem kell, hogy (pót-
székes) telt ház fogadta a darabot, vagy
talán éppen a színészeket. 

Egy köny´́u, csavaros vígjátéknak tap-
solhatott a közönség. Alan Ayckbourn
szerzeménye igazi remekm´́u. Nem vélet-
len, hogy több színház is m´́usorára t´́uzte
már, és újra meg újra játsszák országszer-
te. Ezt az el´́oadást Koltai Róbert rendezte,
aki az egyik szerepet is alakította. 

Majdnem azt írtam, hogy a f´́oszerepet,
de valójában az a darab egyik zsenialitása,
hogy a mind a négy játékos szerepe f´́osze-
rep. A téma természetesen a szerelem, az
emberi kapcsolatok, így aztán a fiatalabb,
és id´́osebb korosztály, férfi és n´́o szemszö-
géb´́ol is megfigyelhet´́o a különféle félre-
értéseken alapuló helyzetekhez való hoz-
záállás. Számtalan komikus pillanatot
nyújtottak a színészek, a poénoknál fel-
csattanó tapsból is erre lehetett következ-
tetni. A szerepl´́ok: Lehel Kata, Lipták Pé-
ter, Maronka Csilla és Koltai Róbert. 

A darab hivatalos ismertet´́oje a követ-
kez´́oképpen foglalja össze az események
indulását: “Ginny, a nem túl erkölcsös fia-

tal lány szerelmét, Greget hátrahagyva vi-
dékre utazik, hogy meglátogassa szeret´́o-
jét. 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´́ol a nem rossz alaphelyzetb´́ol indu-
lunk, és nem kell csalódnunk. Félreértett
beszélgetések, magyarázkodó férj, gya-
nakvó, de bölcs feleség..."

Igazán kellemes szórakozást nyújtott
az el´́oadás. Láthatóan a közönség meg-
kedvelte a városban rendezett hasonló
m´́usorokat, így biztosra vehetjük, hogy a
2017/2018-as évadban ismét lesz bérletes
színházi sorozat.  Valószín´́u, hogy újra a
Körúti Színház vendégjátékával, akik ed-
dig is remek darabokat hoztak, ismert szí-
nészekkel.

Természetesen szinikritikára itt nem
vállalkozhatunk, a történteket pedig az el-
´́obbi rövid összefoglalónál jobban amúgy
sem lehetne elmesélni, hiszen egy olyan
darabot láthattunk, amelynek a szöveg-
könyvét olvasva messze nem jutnánk
olyan élményhez, mint a remek színészi
alakításokon keresztül. Pár képpel azon-
ban felidézzük az est hangulatát.

Énekverseny

A Kerepl´́o Néptánc Egyesület ebben az
évben is megrendezi a 

Csalogány Népdalénekl´́o versenyt.
Jelentkezni a hrfolk@gmail.com címen,
vagy Simon Katalin néptáncpedagógusnál
lehet. A versenyz´́ok 2-3 dallal készüljenek
és a dalok egy tájegységb´́ol legyenek.

Ebben az évben a gyerekek mellett fel-
n´́otteket is szívesen várunk!

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.

További hirdetési lehet´́oséget kínálunk
a Rétsági Televízió napi 24 órás képújság
felületén is.

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

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 rendelkezésére.
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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. 

Rétság Egészségügyéért
 Alaptvány

Tájékoztató az Alapítvány 
2016.évi tevékenységér´́ol

Az alábbiakban közzétesszük a Rétság
Egészségügyéért Alapítvány 2016. évi te-
vékenységér´́ol szóló tájékoztatót.

Az Alapítványnak 2016. évben össze-
sen 104.748 Ft bevétele volt.

Az Alapítványnak 2016. évben össze-
sen 986.578 Ft kiadása volt, ebb´́ol
969.119 Ft volt az Alapítvány által nyúj-
tott támogatások összege, a banki költsé-
gek összege pedig 17.459 Ft volt.

Egyéb kiadás az év folyamán nem
volt, az Alapítvány m´́uködésével kapcso-
latos egyéb költségeket (posta, nyomtat-
vány, telefon stb.) a kuratórium elnöke fi-
zette. A kuratórium tagjai tevékenységükért
semmilyen juttatásban nem részesültek.

Az Alapítvány állami pénzalapból, köz-
ponti 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 Rét-
sági Ment´́oállomás részére vásárolt GPS
készülékeket, Veinlite LED vénakeres´́o
készüléket táskával, RedVAC gyermek
vákuumos rögzít´́o szettet, Halley vákuum-
sín készletet, a Fogorvosi Szolgálat részé-
re pedig Sirona kézi darabokat. Az eszkö-
zök átadásáról átadás-átvételi jegyz´́o-
könyvek készültek.

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

A 2015. évi személyi jövedelemadók
1%-ból befolyt 104.748 Ft-ot az Alapít-
vány a fent említett egészségügyi szolgál-
tatások  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       

A Szili, a Nohab és a két díjnyertes...
Kedves Olvasó! Örömömre szolgál,
hogy a F ´́UT ´́OHÁZ SÖRF ´́OZDE újabb
fontos eseményér´́ol tájékoztathatom!

Ha Budapesten járva betér a Food
Truck Udvarba, ott felkeresi az Éleszt´́o
Söröz´́ot, most már nyugodtan mondhatja
a pultosnak: - Kérek egy korsó Nohabot
(vagy Szilit, Bulldogot, 327-139-et...)!
Ugyanis immár csapolt formában is kós-
tolható mind a négy keser´́u ned´́u.

Az ünnepélyes els´́o csapoláson a moz-
donyokról elnevezett italokat látványosan
egy modell vasúton, kisvonattal szolgál-
ták fel a szomjazóknak, miközben Katona
Csaba akadémikus, történész méltatta a
söröket, Hava István rétsági sörf´́oz´́omes-
ter pedig bennfentes sztorikkal szórakoz-
tatta a megjelenteket.

Ellátogatni az Éleszt´́obe, inni a F ´́U-
T ´́OHÁZAS folyékony kenyérb´́ol = han-
gulatos környezetben, jókedv´́u estén, kel-
lemes kikapcsolódás!               ÁG

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 tartunk
fontosnak magunk számára, mégpedig azt,

hogy az írások Rétságról szóljanak, az itt
él´́ok 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!
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