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A tanú
A Körúti Színház társulata, Galambos
Zoltán igazgató úr vezetésével, évek óta
a rétsági Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtár vendégm´úvészei. Legutóbb
Bacsó Péter, A tanú cím´ú el´óadásával
repítették a közönséget a közelmúltba.
„Miért halad így a történelem? Hogy
az emberiség der´úsen váljék meg múltjától. Így fejez´ódik be az els´ó számú magyar
kultuszfilm, amit az egész ország ismer és
szinte minden második mondata szállóigévé vált. Amely kicsit sárga, kicsit savanyú,
de a mienk.
A darab egyfel´ól tanulságos és szórakoztató mementója az újkori magyar történelem egyik legnyomasztóbb periódusá-

nak, másrészt ett´ól a történelmi háttért´ól
megfosztva is érvényes mondanivalóval
bír a naiv, alapvet´óen jószándékú kisember
és az ´ót kénye-kedve szerint ráncigáló hatalom örök konfliktusáról.
A film méltó utódjaként, modern színpadképpel és a f´ószerepben két kiváló színész f´ószereplésével a Körúti Színházba
végre megérkezik A tanú. Kautzky Armandot a Körúti Színház több darabjában (Az
üvegcip´ó, A bolond lány) is láthatták és
megszerethették a néz´ók, most, mint Virág
elvtárs, egyszer majd kér valamit. Kerekes
József azonban új társulati tagként el´óször
mutatkozik be a néz´óknek, mint Pelikán
József, a jószándékú gát´ór.”
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Városházi tudósítások
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testületének soron következ´ó ülését a
helyi önkormányzatokról szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 44.§-a alapján
2022. május 05. napon a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság ülését
követ´óen a Polgármesteri Hivatal
tanácskozó termében tartotta.
1. 2021. évi költségvetés módosítása:
A 2021. évi költségvetés f´óösszegei 2.571.002.171 Ft -ra
módosultak.
Ebb´ól: (Forintban)
Bevételek
a) felhalmozási célú bevételt 128.497.867
b) m´úködési célú bevételt 1.202.059.568
c) finanszírozási bevételt 1.240.444.736
Kiadások: (Forintban)
Önkormányzat összesen:
Beruházás
546 949 810
Felújítás
241 667 647
Feljesztésre átadott pénzeszköz
5 136 603
Fejlesztési célú kiadás összesen
793 754 060
Személyi jelleg´ú juttatás
337 626 476
Munkaadót terhel´ó járulékok
48 705 063
Dologi kiadás
330 441 891
Támogatásérték´ú kiadás
1 820 000
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
22 857 56
Költségvetési szervek támogatása
326 275 688
Szociális ellátás
58 238 578
M´úködési kiadás
1 125 965 262
Tartalék
487 990 185
Finanszírozási kiadás
163 292 664
Költségvetési kiadások összesen 2 571 002 171

2. Kistérségi Járóbeteg-Szakellátó m´úködésér´ól, a Nonprofit Kft. taggy´úlésér´ól, illetve a 2021. évi mérlegbeszámolóról az intézmény vezet´ói adtak be tájékoztatót, melyet a Képvisel´ó-testület elfogadott. A Képvisel´ó-testület megköszönte az intézmény valamennyi dolgozójának az áldozatos
munkáját, különös tekintettel a koronavírus járványban nyújtott magas
színvonalú lakossági ellátásért
3. Megállapodás ivóvízközm´ú-vagyon
térítésmentes átruházásáról tárgyalt a
Képvisel´ó-testület. A Képvisel´ó-testület a Nemzeti Vízm´úvek Zártkör´úen
M´úköd´ó Részvénytársaság (a továbbiakban: NV Zrt.), a DMRV Duna Menti
Regionális Vízm´ú Zártkör´úen M´úköd´ó Részvénytársaság és Rétság Város
Önkormányzata között, a víziközm´ú
rendszer térítésmentes átadására vonatkozó szerz´ódést jóváhagyta.
4. „Rétság Város Önkormányzatának
közigazgatási területén belül közét-
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keztetési szolgáltatás ellátására, az önkormányzati f´óz´ókonyha és étkezde
üzemeltetésével, a bérleti díj megfizetésével” tárgyú közbeszerzés lebonyolítására érkeztek árajánlatok.
A Képvisel´ó-testület a Perfekt
Tender Kft. közbeszerzési
szakért´ó 3.000.000 Ft +
810.000 ÁFA árajánlatát fogadta el.
5. A Képvisel´ó-testület a központi konyha közbeszerzési
eljáráshoz megválasztotta a közbeszerzési bizottságot, melynek tagjai:
Kramlik Károly elnök, Kelemenné dr.
Zagyvai Zsanett - jogi szakértelem
Bulejsza Jánosné - pénzügy, szakmai
szakértelem, Ludányi Ákos, Kalapos
Attila - közbeszerzési szakértelem.
6. A VT55A csörl´ós harckocsi vontatóra vonatkozó, m´útárgy haszonkölcsön szerz´ódés jóváhagyásáról készített el´óterjesztést Mez´ófi Zoltán polgármester. A Képvisel´ó-testület az egy
évre szóló kölcsönadási szerz´ódést jóváhagyta, vállalta a Honvédelmi Minisztérium által megszabott karbantartási feltételeket.
7. A KRESZ parkban elhelyezésre kerül´ó mobil WC biztosításáról is döntés
született. 2022. június 1-t´ól - 2022. október 31-ig ismét kézmosós mobil WC
üzemeltetésére köt szerz´ódést az önkormányzat, havi 24.500 Ft+ 27%
ÁFA, összesen: bruttó 31.115 Ft/hónap összegben.
8. A Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtár t´úzivíz rendszerének átalakítására a Képvisel´ó-testület a SIBAL
INVEST Kft. (2654 Romhány, Aradi
u. 22.), bruttó 5.349.016 Ft-os árajánlatát fogadta el.
9. A Képvisel´ó-testület Dr. Gáspár
Zoltán ügyvéd, licittárgyalás levezetésére kötend´ó megbízási szerz´ódését
jóváhagyta. Az ügyvédi munkadíj fedezetét az ingatlanügyletekkel kapcsolatos bevétel terhére biztosítja.
10. Az egyes Nógrádi utcai területek tulajdonjogának, ingatlanvagyon kataszteri
nyilvántartásának rendezése érdekében a
Képvisel´ó-testület a Penta Kft. adásvételi
szerz´ódését jóváhagyta. Az utcarészletek
együttes vételára 344.000 Ft.
11. A Képvisel´ó-testület jóváhagyta
Dombai Gábor földmér´ó vállalkozási
szerz´ódését, a Nógrádi utca földrészleteinek határrendezésére. A geodétai
munkadíj fedezete 192.000 Ft.
12. A Képvisel´ó-testület jóváhagyta

Merész Bence egyéni vállalkozóval,
az Orgona közi fapótlások munkáinak
elvégzésére kötend´ó megbízási szerz´ódését. A 15 db díszfa pótlásának
költsége 496.800 Ft.
13. A KRESZ park, Ady utcai és a
Korányi utcai játszótereken lév´ó játékelemek cseréjére, illetve javítására a
Képvisel´ó-testület elfogadta a Woodwork Hungary Kft. bruttó 6.927.628 Ft
ajánlatát. A javítási munkák hamarosan megkezd´ódnek.
14. A Képvisel´ó-testület egyetértett a
Vis major munkacsoport döntésével,
melyben a GARDINO Kft-vel a lakosság részére természetbeni támogatás
céljára beszerzett komposztálókra
megkötött szerz´ódést, és Béke Viktóriával a Zöldváros pályázatban kialakított zöldterületek kezelésére kötött
szerz´ódéseket jóváhagyta. A lakossági
komposztálók 5.233.410 Ft +
1.413.021 Ft áfa fedezetét, valamint a
zöldterület gondozás éves maximum
3.000.000 Ft-os (AAM) fedezetét a
Képvisel´ó-testület biztosítja.
15. Az RRT Szabadid´ó és Motorsport
Sportegyesület a Bicaj Parádé Rétság
2022. rendezvény megszervezésére
nyújtott be szerz´ódést, melyet a Képvisel´ó-testület jóváhagyott. A rendezvény pályázati forrásból valósul meg,
várhatóan a nyár folyamán. A tervezett
programban szerepel például: biciklis
felvonulás gyerekeknek, arcfestés és
szórakoztató m´úsorok, tombola, bicikli kiállítás, biciklis ügyességi verseny,
KRESZ képzés, motoros bemutató. A
rendezvény
helyszíne:
Rétság,
KRESZ park.
16. A Képvisel´ó-testület a Központi Statisztikai Hivatal 2022. évi népszámlálásra vonatkozó együttm´úködési megállapodását jóváhagyta. A népszámlálási
munkák 2.758.758 Ft-os fedezetét többlettámogatás terhére biztosítja.
17. A Képvisel´ó-testület elbírálta a civil- és sportegyesületek pályázatát. A
Városi Nyugdíjas Klub részére
500.000 Ft támogatást, a Hunyadi
Nyugállományúak Klubja részére
500.000 Ft támogatást, a Rétsági Árpád Egylet részére összesen 1.100.000
Ft támogatást, a Kerepl´ó Néptánc Egyesület részére 600.000 Ft támogatást,
Mészáros Csaba egyéni vállalkozó által
szervezett, immár hagyományos Rock
Est rendezvény hangtechnikai és zenekari költségeire 150.000 Ft-ot biztosított.
18. A Körúti Színház által bemutatásra
kerül´ó „A tanú” c. el´óadással kapcsolatos megállapodást a Városi M´úvel´ó-
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dési Központ és Könyvtárral a Képvisel´ó-testület jóváhagyta.
19. Simon Katalin intézményvezet´ó
kapott jóváhagyást a Városi Gyermeknap rendezvénnyel kapcsolatos szerz´ódések aláírására, összesen 728.150
Ft összegben.
20. A Természet Kincsei 5. el´óadássorozat “Dísznövények és díszcserjék
gondozása, metszése közérthet´óen” el´óadással kapcsolatos szerz´ódést a
Képvisel´ó-testület jóváhagyta.
21. A Képvisel´ó-testület tulajdonosi
hozzájárulását adta a Rét Ing Kft.-nek
a 084/16 hrsz-ú ingatlanon vízvezeték
kiépítéséhez.
22. Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete tulajdonosi hozzájárulását
adja a 356/62 hrsz-on megvalósuló új
Ment´óállomás kivitelezési munkáihoz.
23. Mészáros András kérelmet nyújtott
be a Rákóczi út 49. szám alatt lév´ó
társasház keleti és nyugati oldalán lév´ó közterület, valamint a Rákóczi út
51. szám alatti társasház el´ótti, parkoló
célra használt közterület megvásárlására. A Képvisel´ó-testület úgy döntött,
hogy nem kíván közterületet értékesíteni, a város tulajdonában lév´ó közterületeket közhasználatú célra megtartja.
24. A Képvisel´ó-testület tulajdonosi
hozzájárulását adja a Mez´ó u. 1. szám
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el´ótt található 2 db veszélyes diófa kivágásához.
25. Társadalmi Kapcsolatok Bizottsághoz
érkezett két kérelem. A Rétsági Városi
Nyugdíjas Klub 2022. március 31-i színházlátogatását 127.400 Ft-tal, valamint a
Rétsági Általános Iskola Alapítványt a
gyermekek kirándulásának útiköltségére
és belép´ó jegyek vásárlására 750.000 Fttal támogatja a Képvisel´ó-testület.
26. Bölcs´óde intézményvezet´ó munkakör betöltésére érkezett pályázatot
bírált el a Képvisel´ó-testület. A szakértelemmel rendelkez´ó bizottság javaslata alapján a Képvisel´ó-testület a
bölcs´óde intézményvezet´ójének 2022.
június 1. napjától 2027. május 31. napjáig Rózsa Máriát nevezi ki.

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. 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.

Egy pletykarovat margójára...
Minap értesültünk arról, hogy a Facebook-on különböz´ó hírek keringenek a leend´ó bevásárlóközponttal kapcsolatban. A
cikkek írója szerint önkormányzathoz közeli személy a hírek kiszivárogtatója,
azért volt szükség erre a forrásra, mert a
nagy érdekl´ódés mellett az önkormányzat
nem ad tájékoztatást.
Több tárgyi tévedés van a cikkekben.
Kezdjük az eladásnál. Valóban a veszélyhelyzet alatt született meg a polgármesteri határozat a terület értékesítésér´ól.
Ugyanakkor a demokratikus elvek maximális betartásával, valamennyi döntés
meghozatala el´ótt egyeztetésre került a
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
tagjaival és a képvisel´ókkel. S´ót! A polgármesteri döntésekr´ól be is kellett számolni a Képvisel´ó-testületnek.
Az értékesített telek nem a Börzsönyi
utca végén van, hanem a Jászteleki út
végén. A Mindszenty szoborcsoportot és
közvetlen környezetét nem érinti a tervezett beruházás. Hogy milyen áruház
lesz? A befektet´ó felkérte képvisel´óket,
hogy err´ól még ne nyilatkozzanak, mivel
több áruházlánccal tárgyal. Miért nincs

tájékoztatás? Mert nincs konkrét információ! Amint lesz, boldogan megosztjuk
a lakossággal. Egy pozitív hírt minden
képvisel´ó boldogan oszt meg a választópolgárokkal. Mikor lesz kész az áruház?
A befektet´ó dolgozik a Jászteleki út kivezetésén a 2-es számú f´óútra. Sok az akadály, több hatósággal kell egyeztetnie. Eddig már több lehet´óséget láttunk, jelenleg
is van el´óttünk egy változat. Mi a garancia a megvalósulásra? Két terület megvásárlása (ebb´ól csak az egyik volt önkormányzati tulajdon), a 1,5 éven keresztüli tervez´ói díjak kifizetése, melyet
teljes egészében a vállalkozó fizet, valamint a befektet´ó kitartása, küzdelme.
Tisztelt Olvasók! Tisztelt Rétsági
Polgárok!
Hivatalos közleményt mindaddig nem
adunk ki, amíg olyan szavakat kell
használnunk, hogy lehet, talán, esetleg,
valószín´úsíthet´ó. Ez a pletykarovatok
stílusa. Felel´ósségteljes Képvisel´ó-testülett´ól konkrétumok, korrekt tájékoztatás
várható.
Mez´ófi Zoltán Varga Dávid Géza
polgármester
PVB elnöke

Ügyfélfogadás
Polgármesteri Hivatal
Cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
E-mail: hivatal @ retsag.hu
Telefonszám: 35/550-100, 35/350-630
Munkaid´ó után automata fax: 35/350-712
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadás:
Hétf´ó: 13:00-16:30 óráig
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-15:30 óráig
Péntek: 8:00-11:30 óráig
Fogadóórák
Mez´ófi Zoltán János polgármester:
minden hónap második hétf´óje 13:0016:30 óráig
Jávorka János alpolgármester:
minden hónap utolsó szerdája 16:3017:30 óráig
Fodor Rita Mária jegyz´ó helyettes:
minden hétf´ón 14:00-16:30 óráig

Képvisel´ó-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete munkaterv szerinti következ´ó ülését augusztus 25. csütörtök
16.00 óra tartja. Bizottsági ülés id´ópontja: augusztus 23. kedd 16.00 óra.
El´óterjesztések benyújtásának határideje:
augusztus 14. péntek 12.00 óra.
Tervezett napirendek: 1) 2022. évi
költségvetés módosítása. El´óterjeszt´ó:
Mez´ófi Zoltán polgármester. 2) Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének féléves teljesítésér´ól. El´óterjeszt´ó: Mez´ófi Zoltán polgármester. 3) Beszámoló a bels´ó ellen´ór 2022. I. félévi munkájáról. El´óterjeszt´ó: Mez´ófi Zoltán polgármester. 4) Beszámoló a helyi adók és
egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk helyzetér´ól. El´óterjeszt´ó:
Mez´ófi Zoltán polgármester. 5) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda m´úködésér´ól. El´óterjeszt´ó: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezet´ó. 6) Beszámoló a testület
lejárt határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott
döntésekr´ól, valamint a két testületi ülés
közötti id´ószakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról.
El´óterjeszt´ó: Mez´ófi Zoltán polgármester.
Fontos döntések meghozatala érdekében soron kívüli tanácskozásra is sor kerület. Ez esetben az id´ópont és a napirend a
www.retsag.hu oldalon lesz megtalálható.

Fénymásolási lehet´óség
A Városi M´úvel´ódési
Központban, a Könyvtárban
A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig
kicsinyítéssel, nagyítással.
A/4 oldal 30 Ft. A/3 oldal 60 Ft.
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Háziorvosok rendelése
I-es körzet
Rendel: Dr. Kramlik Annamária
Hétf´ó
8.00–12.00
Kedd
8.00–12.00
Szerda
12.00–16.00
Csütörtök
8.00–12.00
Péntek
8.00–12.00
Telefon: 35/350-686
II-es körzet
Rendel: Dr. Rádi László
Hétf´ó:
9.30–11.30
Kedd:
13.00–16.00
Szerda:
8.00–10.00
Csütörtök:
9.30–11.30
Péntek:
9.30–11.30
Telefon: 35/350-687

HANGADÓ

Óvodai életképek
Nap gyermeke pályázat
Óvodánk minden évben benevez a DM
Nap gyermeke pályázatra. A pályázat
célja, hogy szakemberek segítségével
felhívja a nyilvánosság, f´óleg a szül´ók,
pedagógusok figyelmét a napvédelem
fontosságára.
A pályázat témája: Van új kalap a Nap
alatt!
Minden csoport készült napvédelmi
fejfed´ókkel, melyek segítenek megóvni a
Nap káros sugaraitól. A pályázattal szeretnénk felhívni a gyermekek figyelmét a na-

pozás veszélyeire, melynek a nyári id´ószakban fokozottan ki vannak téve.
Kérjük, hogy június 05-ig szavazzanak csoportjainkra!
https://www.dm-egyuttegymasert.hu
/hu/nap-gyermekei/palyazatok/

A gyermekorvosi rendel´ó
Rendelési id´ó:
Hétf´ó: 8-12-ig
Kedd: 10-12-ig, 8-10-ig tanácsadás
Szerda: 10-12-ig, 8-10-ig tanácsadás
Csütörtök: 8-12-ig
Péntek: 8-12-ig

Fogorvosi szolgálat
Rendel: Dr. Bed´ó Gyöngyi fogszakorvos
Rendelési id´ó:
Hétf´ó:
7.00-13.00
Kedd:
7.00-13.00
Szerda:
7.00-13.00 13.30-19.30
Csütörtök: nincs rendelés
Péntek:
13.00-19.00
Telefon: 06-35-350-019
A rendelési id´ó vége el´ótt 1 órával új beteg
fogadására már nincs lehet´óség.
Kérjük a Kedves Betegeket, hogy a
járványügyi szabályokat a rendel´óben
betartani szíveskedjenek!

Tájékoztató
Fogorvosi ügyelet ellátásáról
Mint arról a képvisel´ó-testületi ülések anyagai között számot adtunk, az önkormányzat
megállapodást kötött a Semmelweis Egyetemmel a fogászati ügyelet ellátására. Sürg´ós esetben az alábbi helyen és id´ópontokban vehet´ó igénybe az ügyelet: Fogászati
és Szájsebészeti Oktató Intézet, 1088
Budapest, Szentkirályi utca 40. (Corvin
negyed metróállomástól kb. 450 méter)
Ügyeleti id´ó:
Hétf´ó-péntek: 20.00-07.00
Szombat:
08.00-13.00,
14.00-19.00, 20.00-24.00
Vasárnap:
00.00-07.00, 08.00-13.00
Hétf´ó:
00.00-07.00
Ünnepnapon a vasárnapi készenléttel
megegyez´ó.
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DIFER használata
Intézményünkben lehet´óség nyílt az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett Diagnosztikus Fejl´ódésvizsgáló Rendszer (DIFER)
használata és az erre alapozott fejlesztés
4-8 éves korban folyamatba ágyazott képzés elvégzésére.
A tesztrendszerrel nyomon követhet´ó
az elemi képességek fejl´ódése, valamint a
kritikus elemi készségek fejlesztése. A

programcsomag használata lehet´óvé teszi
az egyes gyermekek analitikus diagnózisát is. Résztvev´óként jó hangulatban, gyakorlati példákkal átsz´óve megismertük az
optimális elsajátítás jellemz´óit, kritériumát és az oda vezet´ó út fontosabb állomásait. A képzés lehet´óvé tette a saját tudás,
tapasztalat megosztását és az egymástól
való tanulást, így a három nap alatt nagyon jól éreztük magunkat, örülünk,
hogy részesei lehettünk ennek a továbbképzésnek.
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Anyák napját ünnepeltük
Május els´ó vasárnapja az egyik legszebb nap, amikor mindannyian köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat, dédiket.
A mi óvodánkban is ez mindig egy
kiemelten fontos és egy megható esemény, amelyre az óvodások saját kez´úleg készített ajándékokkal és m´úsorral
készülnek. Ilyenkor lehet´óség van minden csoportnak bemutatni a szül´ók számára a tanult verseket, énekeket, táncokat,
amelyet sok készül´ódés és izgalom el´óz
meg.

Föld Napja az óvodában
Óvodánkban régi hagyomány, hogy közösségünk együtt ünnepli a Föld napját.
Különféle programokkal, eseményekkel neveljük a gyermekeket a környezettudatos életmódra, felhívjuk figyelmüket a Föld természeti környezetének
megóvására.
Idén április 22-én is boldogan érkeztek
a gyerekek egy-egy cserép nyári virággal,
melyeket minden csoport közösen ültetett
el udvarunkon. Környezetünk zöldítése, a
különböz´ó növények megismertetése,
gondozása is hozzátartozik Zöld Óvodánk
mindennapjaihoz.
Köszönjük Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó Testületének támogatását,
örömmel fogadtuk az új és nagyszer´ú lehet´óséget, hogy komposztálót biztosított
intézményünk részére.

2022. MÁJUS-JÚNIUS
Ebben a nevelési évben hosszú id´ó
után, végre lehet´óségünk adódott a személyes bemutatásra is. Voltak olyan csoportok is, akiknek az els´ó olyan szereplése
volt, ahol a szül´ók is jelen lehettek, így
még lelkesebben és nagyobb örömmel
várták a gyerekek az ünnepségeket. Az
óvoda felújított teraszán és az aulájában
került sor az ünnepségekre, ahol esztétikus és hangulatos dekorációk adták meg a
hátterét a m´úsoroknak.
A saját kis kézzel készített ajándékokat lelkesen készítették a gyerekek, amit
sokan ügyesen titokban is tartottak az ünnepségig.

Az ünnepségek alatt a gyerekek fegyelmezetten, bátran viselkedtek, a tanult
mondókákat, énekeket, táncokat magabiztosan adták el´ó.
A m´úsorok alatt és után is nagyon megható volt látni az édesanyák, nagymamák
könnyes szemeit és hogy milyen szeretettel
ölelik át egymást gyermekükkel, megköszönve a saját készítés´ú kis ajándékokat.
„Anya, anya, édesanya,
Nem ölel úgy senki más,
Anyák nélkül mit sem érne
ez a kerek nagyvilág."
(Bartos Erika)

“A természet hatalmas, az ember parányi, ezért aztán az ember léte attól függ,
milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel...”
dr. Szent-Györgyi Albert
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Majális
Kedves Olvasók!
Rétság Város Önkormányzata több évtizeden keresztül, minden év május 1-én
hagyományosan megrendezte a városi
majálist. Sajnos, a COVID miatt kialakult helyzetb´ól ered´óen, az elmúlt két
évben ez a rendezvény elmaradt.
A bekövetkezett változásoknak köszönhet´óen, ebben az évben lehet´óség
adódott a hagyományos városi majális ismételt megrendezésére.
Az utóbbi években a rendezvény helyszíne a Hunyadi liget volt, sajnos objektív
körülmények miatt, az idei rendezvény
helyszínének a M´úvel´ódési Központ és a
mellette lév´ó Nagyparkoló bizonyult a
legalkalmasabb helynek.
A rendezvény sikerének érdekében a
szervez´ó munka már korábban elkezd´ódött, a M´úvel´ódési Központ vezetése és
szakdolgozói folyamatosan egyeztettek a
lehet´óségekr´ól az önkormányzattal, intézményekkel, civil szervezetekkel. Rétság
Város Önkormányzata biztosította az
anyagi feltételeket.
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A rendezvény lebonyolítására 2022.
május elsején került sor az említett helyszínen. Délel´ótt az OTP mögötti zöld területen f´óz´óversenyre került sor, négy csapat részvételével. A M´úvel´ódési Központ
udvara mellett felállított sátorban készült
a hagyományos, közel ötszáz adagos babgulyás, amelyet térítésmentesen biztosított az önkormányzat a rendezvényt megtekint´ók részére. A délutáni id´óben hirdettek eredményt a f´óz´óversenyben részt vett
csapatok részére. Els´ó helyezést ért el a
„Még jó, hogy benne vagyok” csapat, gratulálok a gy´óztesnek és a résztvev´óknek.
A délután és a kora este folyamán kulturális m´úsorok megtekintésére volt lehet´óség. Játszópark m´úködött a gyermekek
szórakoztatására, volt ugráló vár, lufihajtogató, kézm´úves lehet´óségek. A gyermekek részére a Pom-Pom együttes tartott
szórakoztató m´úsort. Néptánc kategóriában a helyi, nagy hagyományokkal rendelkez´ó, „Kerepl´ó-Zúgófa-Csillagvirág”
együttesek fellépése emelte a színvonalat.
Fellépett Nótár Mary, majd záró m´úsor-

ként Kasza Tibi él´ókoncerten szórakoztatta a közönséget. Sokan voltak kíváncsiak
a fellép´ókre, szakért´ók ezer f´ó feletti létszámot realizáltak.
A rendezvény szervezése és lebonyolítása érdekében tisztelettel köszönöm a
M´úvel´ódési Központ dolgozóinak, valamint a rendezvényszervez´ók lelkiismeretes munkáját.
Külön tisztelettel köszönöm azt az
el´ókészít´ó munkát, amelyet a nyugdíjas
klubok tagjai végeztek az ebéd el´ókészítése, elkészítése érdekében.
Köszönöm a Rétsági Polgár´ór Egyesület
tagjainak szorgos tevékenységét és fáradozásukat a rendezvény el´ókészítése, lebonyolítása, valamint biztosítása érdekében.
Külön tisztelettel köszönöm az önkormányzat dolgozóinak és a közmunkásoknak a munkáját az el´ókészítésben, valamint a rendezvény utáni „romeltakarításban” való közrem´úködésért.
Köszönet illeti Rétság Város Önkormányzatát az anyagi források biztosításáért.
Tisztelettel:
Jávorka János alpolgármester
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Tavaszi Néptánc Találkozó
a Csoóri Sándor Alap támogatásával
Kerepl´ó Néptánc Egyesület 2022. május
14-én várta vendégeit, hogy együtt töltsenek egy néptáncos délutánt, ahol
megszólalnak a különböz´ó tavaszi népszokások dalai, rigmusai, felcsendülnek
a különböz´ó tájegységek muzsikái, a
táncosok a színes viseletkavalkáddal
mutassák be táncaikat. Az egyesület
m´úvészeti vezet´óje, külön örömét fejezte ki azért, hogy ezen a napon több településr´ól tudtak fogadni vendégeket,
és a 4 éves korú táncosoktól a 70 éven
felüliek is részt vettek a találkozón.
Balassagyarmatról a Vadóka Néptánc
Együttes - Kovács Krisztián és Huszár
Krisztina vezetésével, Szendehelyr´ól a
Vadgerlice Néptánc Csoport - Dr Kovács
Henrik és, Pörög a Gyáli Szoknya Néptánc Egyesület - Velner Klára vezetésével,
Bánki Népdalkórus - Ivanicsné Hugyecz
Mária vezetésével, Kerepl´ó Néptánc
Egyesület óvodás, iskolás és ifjúsági csoportjai Simon Katalin vezetésével,, aszszisztens Sz´óke Gerg´ó, valamint Rétságról a Zúgófa és Csillagvirág táncegyüttesek szintén Simon Katalin vezetésével. A

találkozó zenei kíséretét a Salgótarjáni
Folt zenekar biztosította, akik több éve
közrem´úköd´ói a Kerepl´ónek.
A közönséget rimóci, somogyi, moldvai,
rábaközi, sárközi táncok, tavaszi népszokások varázsolták el, a Bánkról érkez´ó adatközl´ók szlovák és magyar nyelven el´óadott
népdalaikkal színesítették a m´úsort.
A színpadon a Csoóri Sándor Alap felirattal ellátott molinó jelezte a rendezvény támogatóját. A Kerepl´ó Néptánc Egyesület gondoskodott arról, hogy mindenki megvendégelve, egy apró kis ajándékkal térjen haza.
Mindenkinek köszönet, aki szereplésével, jelenlétével, támogatásával, mun-

kájával segítette a rendezvényt!
A Kerepl´ó Néptánc Egyesület következ´ó rendezvénye 2022. június 10-én lesz
- Néptáncos évzáró - melyhez anyagi támogatást a „SPORTEGYESÜLETEK ÉS
CIVIL
SZERVEZETEK
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA” pályázaton nyert a helyi Önkormányzattól.
Nyáron részben szünetel a Kerepl´ó
munkája, de a pihenés el´ótt a gyerekek
Néptánc Táborba mennek, melynek több
mint 15 éves hagyománya van, fellépés
meghívásoknak tesznek eleget, és ha lesz
rá lehet´óség nem marad el a nyári mesemondó délután sem.
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Iskola Jótékonysági Gála
A Rétsági Általános Iskola Jótékonysági Gála M´úsora - 2022. május 19-20.
Több éves kihagyással újra lehet´óvé
vált, hogy a Rétsági Általános Iskola
Gyermekeiért Alapítvány, a Rétsági Általános Iskola és az iskola Szül´ói Munkaközössége közösen Jótékonysági Gálam´úsort rendezzen.
A hagyományoknak megfelel´óen a
rendezvény helyszínét idén is a Városi
M´úvel´ódési Központ és Könyvtár biztosította. A néz´ótér mindkét nap megtelt. Május 19-én az alsós osztályok, míg 20-án a
fels´ósök és a tolmácsi tagintézmény tanulói szolgáltak vidám vagy éppen komoly
m´úsorral, s mutatták meg tehetségüket a
szül´óknek, hozzátartozóknak.
Elmondható, hogy minden osztály
örömmel vett részt a Gálán, és az osztályok teljes létszámmal álltak ki a színpadra, bizonyítva azt, hogy egy-egy ilyen
megmérettetésnek
közösségkovácsoló
ereje van; a néz´ók pedig a pedagógusaink
lelkes munkájának köszönhet´óen mindkét
nap min´óségi, látványos el´óadásokat tekinthettek meg.
A m´úsort az iskola intézményvezet´ó
asszonya, Nagyháziné Bacsa Mónika nyitotta meg. Az alsó tagozat gáláján els´óként a két második osztály közös produkciója, a Palotás tánc bájolta el a néz´óket.
Felkészít´ójük Ivanicsné Hugyecz Mária
és Pelle Margit tanítón´ók voltak. A szép
tánc okozta meghatottságot a nevetés
könnyei követték a 4. b. osztály fergeteges
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vígjátéka közben, akik a Mi kis falunk egy
jelenetét adták el´ó. A forgatókönyv és a
szereposztás Prajda Ágnes tanítón´ó ötlete
volt, a próbákon Belovainé Nacsa Henriett készítette fel a tanulókat. Hozzájárult
a sikerhez, hogy minden szerephez a megfelel´ó karakter´ú gyermeket sikerült párosítani, akik óriási beleéléssel játszották a
Polgi, Gyuri, Erika, Kati, Teca és a többi
kulcsfigura szerepét. Újabb táncos produkcióval az els´ó osztályosok léptek színpadra. Verebes Réka osztályf´ónök és Donkó Alexandra irányításával táncolták el a
kicsik az öltözködés minden nehézségét.
Külön elismerés illeti ´óket a fegyelmezett,
de önfeledt produkcióért. A harmadik osztályosok a Beatrice zenekar híres dalának
címét kölcsönözték, s mutatták be a hétköznapi emberek mindennapjait a 8 óránként váltakozó pihenés, munka és szórakozás körforgásaként.
Felkészít´ójük Barnuczné Földi Judit
osztályf´ónök-tanítón´ó volt. A napot Löffler Jánosné osztályf´ónök által betanított, s
a 4. a. osztály által el´óadott Zorba, a görög
tánca zárta.
Az esték színvonalát emelték a m´úsorszámok között fellép´ó zeneiskolások, kiknek felkészít´ó tanáraik Babicz Beáta, Baranyi Roland, Marótiné Drajkó Mónika,
Csiki Gáborné és Ember Péterné voltak.
Fellépett Lukács Cecília, aki Régi francia
dalt játszott zongorán, Durda Rebeka

moldvai dallal állt színpadra heged´újátékával, Szkubán Zalán magyar népdalt gitározott, Lukács Kamilla és Csóri Gerg´ó
pedig egy-egy népdalt adtak el´ó.
Másnap az intézményvezet´ó megnyitó
beszéde után stílusosan újra Palotás táncot
láthattak a néz´ók, ezúttal a 8. osztály tolmácsolásában. Ezzel a szép tánccal kell´ó
komolysággal búcsúztak az iskolától, az
eltelt nyolc évt´ól. Reméljük, örömmel és
jó szívvel fognak emlékezni intézményünkben való utolsó fellépésükre, a néz´ók szívében egészen biztos maradandó
élményt hagytak. A táncra Simon Katalin
készített fel ´óket.
A nagyok után a tolmácsi kisdiákok
mutatták meg tánctudásukat, s egy vidám
darabbal, a Don’t Worry cím´ú produkciójukkal örvendeztették meg a néz´óket
Biszku Rita és Zsiga Bianka tanító nénik
segítségével. Az 5. b. osztály egy tantermet varázsolt a színpadra, de láss csodát,
a tanóra itt (sem) volt zavartalan, a diákoknak mindenr´ól a tánc jutott eszükbe,
s végül közösen ropták, „ha buli, legyen
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buli” felkiáltással. Kovácsné Nagy Erzsébet osztályf´ónökük volt az ötletgazda és a
felkészít´ó egyaránt. Milyen jól ismeri tanítványait, sejtheti mire gondolnak egyegy valódi óra alatt! A 7. b. osztálynak is
táncolni támadt kedve, méghozzá a retro
zenére. Csakhogy a néz´ótéren ül´ók, gyerekek helyett - struccokat láthattak. Az ötletes, neonfényben világító jelmezeket és
a szükséges lámpákat a szül´ók és a pedagógusok közösen dobták össze erre a napra. A felkészítés Kapcsosné Varga Zsuzsanna tanárn´ó munkájának eredménye.
Német Máté nyolcadikos tanuló következett, aki Rideg Sándor: Indul a bakterház
cím´ú regényrészletét adta el´ó újra gondolva, és megnevettetve a hallgatóságot. “Tudom én jól, az a baja az iskolának, hogy
nem a diákok kormányoznak” mondta, és
ki tudja, nincs-e igaza. A nevetés után egy
komolyabb el´óadás, az 5. a osztályosok
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Árnyjátéka gondolkodtatta el a néz´óket.
Kreatív megoldásokkal varázsoltak saját
árnyékukat felhasználva különböz´ó életképeket Saliga Nikolett tanárn´ó segítségével a hátulról megvilágított leped´óre. A
szép jelenetek után végig kacagták a néz´ók a 6. osztály János Vitéz feldolgozását.
Fábiánné Csejk Erika tanárn´ó ötletét követve élvezhettük a tehetséges tanulók játékát, akik egy új perspektívából mutatták
be Jancsi és Iluska elválását, mozgalmas
kalandjait és egymásra találásukat. Színészi bravúrjuk az el´óadást megel´óz´ó szoros
osztályépít´ó munka következménye. Végül két mozgalmas tornajátékkal zárult a
Gála második napja: a 7. a osztály lány
tanulói step-aerobik bemutatóval, a fiúk
pedig er´ótánccal búcsúztak a néz´ókt´ól.
A zeneiskolai hallgatók ezen a napon
is elkápráztatták a kedves néz´óket felkészültségükkel, tehetségükkel. Bencsics

Bíborka a Parasztindulót furulyázta el,
Hanzi Levente, Robert de Visee Menüettjét adta el´ó gitáron, és zongorán játszotta
Hunyadkürti Anna Bartók Béla: Szegény
legény vagyok én darabját, Lukács Domonkos Schubert: Waltzer kering´ójét,
Pálmai Emília Kabalevszkij: Bohóc cím´ú
m´úvét, illetve Bergman Tamara Eric Satie
Gnossienne No.1. darabját.
A m´úsort mindkét nap Lukács Domonkos és Pálmai Róbert hatodik osztályos tanulók konferálták fel.
A m´úsorszámok között értékes tombolanyereményeket sorsolt ki a Szül´ói Munkaközösség. A sok-sok nyeremény a szül´ók, hozzátartozók, az iskola támogatóinak felajánlásából került ki.
A befolyt támogatói összeggel a Rétsági Általános Iskola Alapítványa az Iskola mindennapi m´úködéséhez, kulturális
programjaihoz, tárgyi beszerzéseihez fog
hozzájárulni.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a rendezvény minden támogatójának:
a Városi M´úvel´ódési Központnak és
Könyvtárnak és intézményvezet´ójének,
Simon Katalinnak, az adományokat felajánló cégeknek, intézményeknek és magánszemélyeknek, a rendezvényt lebonyolító Szül´ói Munkaközösségnek és vezet´ójének, Hriagyelné Kucsera Katalinnak. Szeretnénk továbbá gratulálni fellép´ó
kisdiákjainknak és felkészít´ó pedagógusaiknak.
Pap Anna

Növendékhangverseny
A Rózsavölgyi Márk Alapfokú M´úveszti Iskola rétsági tagozata, 2021/2022
tanév záró hangversenyét 2022. május
18-án tartotta. A tanulók sorba megmutatták hangszertudásukat, akadt, aki
több hangszeren is játszott. A gyerekek
felkészít´ó tanárai: Csiki Gáborné (furulya, heged´ú), Marótiné Drajkó Mónika (zongora), Baranyi Roland (gitár).
Gyerekeknek, tanároknak gratulálunk.
A különböz´ó hangszerek megszólaltaói:

Zongorán: Lukács Cecília, Szombati
Szofi, Rinkács Mira, Gál Georgina, Szunyogh Szonja, Varga Máté, Varga Luca,
Kmety Dorottya, Hunyadkürti Anna, Pálmai Emília, Juhász Adél, Kövi Flóra, Bergaman Tamara.
Gitáron: Lukács Kamilla, Sági Áron,
Szkubán Zalán, Csóri Gerg´ó, Szkubán Réka, Hanzi Levente, Okolenszki Zalán,
Tóth Jónás, Mátyus Adél.
Heged´ún: Gáspár Ambrus, Durda Rebeka.

Furulyán: Kovács Anna, Varga Luca,
Majnik Sára, Bencsics Bíborka, Kalocsai
Korina.
A zeneiskolai bizonyítványosztás és
felvételi meghallgatás (régi és új tanulók
beiratkozása) 2022. 06. 08-án, 15.00 17.00 óráig lesz a Rétsági Általános iskola
3-as termében.
Várunk mindenkit, akit érdekel a zenetanulás. Választható hangszerek: heged´ú, zongora, gitár.

9

2022. MÁJUS-JÚNIUS

HANGADÓ

Rétsági kalauz
Programajánló
Május 7-ig megtekinthet´ó
a m´úvel´ódési központ galériájában
Pusztai Ferenc (gyökérszobrok) és
Vigyinszki Attila (festmények)
közös kiállítása
Május 1. vasárnap
VÁROSI MAJÁLIS
a Nagyparkolóban
— 13 órától - Játszópark gyerekeknek
— 14.30 - Pom-pom együttes: Petike a
rosszcsont manó mulatságot szervez
— 15.45 - Néptánc
— 18.00 - Nótár Mary
— 19.00 - Kasza Tibi
Május 12. csütörtök, 19.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Körúti Színház bemutatja
A tanú
„Miért halad így a történelem? Hogy
az emberiség der´úsen váljék meg múltjától.” Így fejez´ódik be az els´ó számú
magyar kultuszfilm, amit az egész ország ismer és szinte minden második
mondata szállóigévé vált. Amely kicsit
sárga, kicsit savanyú, de a mienk.
Belép´ódíj: 3.500 Ft
Május 13. péntek, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központ galériájában
Nagy Julianna - Pontozott világom
cím´ú kiállítása
Megnyitja: Záhorszki Mónika, grafikus
Közrem´úködnek: Szájbely Zsolt vers, Ternyák Richárd - didzseridu
Megtekinthet´ó: 2022. június 11-ig.
Május 14. szombat, 14.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Kerepl´ós fesztivál
Május 18. szerda, 17.00 órától
a könyvtár olvasórészlegében
Mit olvasol Te?
E havi téma: Pilinszky János

Nyitvatartás
Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár
Könyvtár: (06-35) 550-163
Hétf´ó:
11.00-16.00
Kedd-péntek
9.00-18.00
Szombat
13.00-17.00
M´úvel´ódési Központ: (06-35) 350-785
Hétf´ó-csütörtök:
8.00-20.00
Péntek:
8.00-21.00
Szombat:
17.00-21.00

10

Május 18. szerda, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Rózsavölgyi Márk Alapfokú M´úvészeti Iskola rétsági tagozatának
tanévzáró növendékhangversenye
Május 19. csütörtök és 20. péntek, 17.00
órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Rétsági Általános Iskola
jótékonysági rendezvénye
Május 26. csütörtök, 8.00-12.00 óráig
a m´úvel´ódési központban
Állásbörze
Május 26. csütörtök, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központ el´óadótermében
A természet kincsei
Dísznövények és díszcserjék
metszésér´ól közérthet´óen
Posnyák Klára el´óadása
Részvétel ingyenes
Május 29. vasárnap, 13.00 órától
a Nagyparkolóban
GYEREKNAP
Ugrálóvár, játékok
Kézm´úveskedés
Fegyverbemutató
Rend´ór- és t´úzoltóautó-bemutató
Arcfestés, Csillámtetkó
13.00 A HelloKittit Boogie hip-hop
rétsági tánccsoportok bemutatója
14.00 Szép Bence b´úvészm´úsora
15.00 Lóci Színpad: Barátok a nagyvilágból - bábel´óadás
16.00 Játékos vetélked´ó, Aszfaltrajzverseny
18.00 Bergengóc-zenegóc koncert

El´ózetes
Június 3. péntek, 10.00 órától
a Templomkertben
Nemzeti Összetartozás Napja
Megemlékezés és koszorúzás
Ünnepi beszédet mond:
Jávorka János alpolgármester
Közrem´úködik: Varga-Bíró Tamás gitár, ének Szájbely Zsolt - vers
Június 7. kedd, 17.00 órától
a könyvtár olvasórészlegében
a 93. Ünnepi Könyvhét alkalmából
Pásztor Éva: A halhatatlan Mikszáth Kálmán
cím´ú könyv bemutatója
Közrem´úködik: Pásztor Sándor
“A könyv tudományos igényességgel
megfogalmazott ismereterjesztï alkotás. Törekedtem a közérthetïségre.

Minden korosztály találhat benne érdekességet. Kutatásra is alkalmas. tikönyvként is hasznos. Igyekeztem
összegyjteni mindent, ami Mikszáth
nevéhez fzïdik, így étel és sütemény is
bekerült a könyvbe. Jó szívvel ajánlom
mindenkinek, olvassák olyan szeretettel, mint ahogyan én írtam.” - válaszolja az írónï újságírói (szilágyi) kérdésre. (forrás: gyarmatihirek.hu)
Június 8. szerda, 10.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a 93. Ünnepi Könyvhét alkalmából
Rendhagyó irodalomóra
Nógrádi Gergellyel
Június 10. péntek
a m´úvel´ódési központban
Kerepl´ó évzáró
Június 15. szerda, 17.00 órától
a könyvtár olvasórészlegében
Mit olvasol Te?
E havi téma: József Attila
Június 18. szombat, 11.00 órától
az általános iskolában
Ballagás
Június 18. szombat, 18.00 órától
Flamo Rock Est
Június 29. szerda, 14.30-18.30-ig
a m´úvel´ódési központban
Véradás
A szervez´ók várják új véradók jelentkezését is. Különösen számítanak a
fiatalokra!
facebook.com/VarosiMuve
lodesiKozpontesKonyvtar
Retsag

Beiratkozás a könyvtárba
Könyvtárunk 2022-ben is sok új könyvvel
várja olvasóit. A beiratkozás díja idén sem
változott: 16 év alatti és 70 év feletti látogatóink, illetve érvényes pedagógus igazolvánnyal rendelkez´ók díjmentesen, érvényes diákigazolvánnyal rendelkez´ók
400 forintért, feln´óttek 1000 forintért lehetnek könyvtárunk tagjai.
Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár
2651 Rétság, Rákóczi út 26., Pf. 24.

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.

HANGADÓ

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´úvel´ódési központban
és a könyvtárban
Hétf´ó:
Vessz´ófonás. (Magyarország Kormányának támogatásával, az NMI koordinációjában) 17.00-19.00; Vezeti: Simon Katalin.
Hip-hop dance. (1-2. csop.). 16.00-18.00;
Vezeti: Kugli Kitti.
Kedd:
Kerepl´ó Néptánc Együttes (4-5-6.o.).
16.30-18.00; Vezeti: Simon Katalin.
Csillagvirág Néptánc Együttes. 18.0019.00; Vezeti: Simon Katalin.
Alakformáló n´ói torna. 18.40-19.40; Vezeti: Bagyinszki Anikó.
Szerda:
Kerepl´ó Néptánc Együttes (1-2-3.o.).
16.30-18.00. Vezeti: Simon Katalin.
Rétsági Férfi Kórus 18.30-19.30-ig. Vezeti: Simon Katalin.
Gerinctorna 18.15-19.15-ig. Vezeti: Rottenbacher Mónika.
Csütörtök:
´´
Oszirózsa
Tánccsoport. 15.00-16.00; Vezeti: Putyer Gyuláné.
T´úzzománc Kör. 17.00-19.00.
T´ú-Cérna Szakkör 17.00-19.00-ig. Vezeti:
Koczúr Judit.
Hip-hop dance. (3-4. csop.). 17.00-19.00.
Vezeti: Kugli Kitti.
Péntek:
Kerepl´ó Néptánc Együttes (7-8.o.+ifi).
17.30-19.00. Vezeti: Simon Katalin.
Zúgófa Néptánc Együttes. 19.00-20.00; Vezeti: Simon Katalin.

Naponta 24 órában képújság,
hirdetésekkel, aktuális információkkal.
2022 . JÚNIUSI M ´ÚSOR
Június 9. csütörtök
18:00 A doktor 49/52
18:07 A doktor 50/52
18:14 A doktor 51/52
18:20 A doktor 52/52
Ismétlések: június 10. 18:00 órától, június 11. 10:00 és 16:00 órától, június
12. 10:00 órától
Június 30. csütörtök
18:00 Híradó
18:10 Kultszoba
19:00 KonkRétság
Ismétlések: július 1. 18:00 órától, Július
2. 10:00 és 16:00 órától, július 3. 10:00
órától
A Hiradó régebbi adásai megtalálhatók a
www.youtube.com/rétsági televízió csatornáján.
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Rendhagyó irodalomóra a könyvtárban
2022. május 5-én, csütörtökön, a könyvtár olvasórészlege megtelt az ifjúság
hangjaival. Ivanicsné Hugyecz Máriával, a rétsági általános iskola pedagógusával megannyi kultúrára szomjazó diák látogatott el a tudás fellegvárába.
Ezen a der´ús napon, az általános iskola
2. osztályának tanulói vehettek részt egy
rendhagyó irodalomórán.
A délel´ótt egy szívderít´ó téma irodalmi példázatainak felolvasásával telt: a
könyvtári dolgozók által már el´óz´óleg
összekészített verseskötetekb´ól, a tanulók
egymásnak adva a szót, felolvastak több,
a tavasszal, a természet megújulásával
kapcsolatos költeményt. Ezen túl, fel is
jegyzetelték maguknak a felolvasott versek szerz´óit és címeit. Öröm volt látni,
hogy az ifjú generáció képvisel´ói nyitott
szívvel fogadták a költészetet, és láthatóan átszellemülten tolmácsolták társaiknak
a költ´ók sorait. A diákok jókedv´úen, élve-

zettel ízlelgették a költészet gyümölcseit.
A délel´ótt gyorsan eltelt, köszönhet´óen a tehetséges ifjaknak és nem utolsó sorban „Manyi néninek”, aki szívvel-lélekkel
tanítja diákjait a versek, az irodalom, a
kultúra szeretetére. Nemes feladat az övé,
hiszen az irodalmi kincsek megismertetése által, magára az életre tanítja diákjait.
Továbbra is sok szeretettel várunk
minden iskolás csoportot rendhagyó
irodalomórákra, illetve könyvtárbemutatásra!

Mit olvasol Te? Kerekasztal beszélgetés Pilinszky Jánosról
„Egyetlen reményem, hogy semmit
se várok, s így kaphatok valamit.
Ami, ha kevés is, messze felülmúl
engem.” - Pilinszky János, 1978
Könyvtárunk kulturális életének egyik
visszatér´ó és színvonalas eseménye, a
„Mit olvasol Te?” elnevezés´ú irodalmi kerekasztal beszélgetés, melynek házigazdája, Varga Nándorné „Julika”.
Bátran mondhatjuk, hogy ez a nemes
kezdeményezés, mely az olvasást hivatott
népszer´úsíteni, az id´ók folyamán egy igazi kis „klubbá” n´ótte ki magát, amelyhez
bárki csatlakozhat. A programon való
részvétel ingyenes! Témáit tekintve, minden foglalkozás egy adott költ´ó, író életér´ól, munkásságáról szól, s´ót, megtudhatunk megannyi érdekességet, háttérinformációt is az aktuális témául választott irodalmi szerepl´ór´ól.
Május havában, a huszadik század
egyik legkiválóbb és legjelent´ósebb magyar költ´óje, a Baumgarten-díjas, József
Attila-díjas, Kossuth-díjas, valamint posztumusz Magyar Örökség-díjas költ´ó, Pilinszky János volt a téma, akinek m´úvészete megkerülhetetlen adaléka a huszadik századi magyar irodalomnak.
A kötetlen beszélgetés során sok érdekességet, sokunk számára, eladdig ismeretlen információt tudhattunk meg a neves
költ´ór´ól. Az este résztvev´ói is készültek,
így az el´óadás egy valódi, interaktív irodalmi eseménnyé n´ótte ki magát. A költ´ó

vers-részletein kívül életbölcsességeknek
számító idézetek is elhangoztak, továbbá
Pilinszky élettörténete is felidézésre került. Megtudhattuk, hogy költészete az ötvenes években tiltott irodalmi anyagnak
számított, mivel akkor is kiállt katolikus
hite mellett, amikor a vallás kevésbé számított erénynek. Ahogy ´ó fogalmazott:
„Költ´ó vagyok és katolikus.” Ekkor, megélhetése miatt, gyermekek részére írt verses meséket, amelyeknek felesége volt az
illusztrátora.
A sors furcsa fintora, hogy a végzet
akkor ragadta el ´ót az életb´ól, mikor második szívinfarktusa után, kórházi vizit alkalmával, épp a vizitel´ó orvossal tréfálkozott, és jöv´óbeni terveir´ól mesélt. A beszélgetés a költ´ó és orvosa között egy hangos nevetéssel ért véget, mely kacaj után
Pilinszky, örök álomra szenderült. Ötvenkilenc és fél évet élt. E rövid földi lét
során költészete által már életében halhatatlanná vált.
Hogy jobban megismerkedhessenek a
jelenlév´ók Pilinszky költészetével, a
könyvtár olvasórészlegén kihelyezésre kerültek a költ´ó könyvei, melyeket bárki fellapozhatott. Köszönhet´óen a jelenlév´óknek,
az este folyamán, több írása is felolvasásra
került, így a kerekasztal beszélgetés, egyfajta tiszteletadássá nemesült.
Következ´ó alkalommal József Attila
és költészete lesz a téma. Minden érdekl´ód´ót szeretettel várunk, Június 15-én, 17
órakor, a könyvtár olvasórészlegébe!
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Sporthírek

Ügyfélszolgálati iroda
DTkH. Nonprofit Kft.
tájékoztatója
Társaságunk az alábbi helyeken is megnyitja az ügyfélkapcsolati pontokat a szolgáltatási területen él´ó lakosok és közületek részére. Rétság: minden hónap harmadik péntek 10:00-16:00 (Rétság, Rákóczi út 20., földszinti díszterem) A következ´ó id´ópontok: 2022. június 17-én, július 15-én.
Az ügyfélkapcsolati ponton lehet´óségük van a teljeskör´ú ügyintézésre a hulladékszállítással kapcsolatosan. DTkH
Nonprofit Kft. által biztosított zöldhulladék gy´újtésre alkalmas zsákok kiosztása is ebben az id´ópontban folytatódik.
A zöldhulladék gy´újtésére alkalmas zsákot, 32 db-os kiszerelésben, egyszeri alkalommal minden hulladékszállítási közszolgáltatási szerz´ódéssel rendelkez´ó háztartás vehet át.
DTKH Ügyfélszolgálat

A Duna-Ipoly Sportegyesület sportolói
2022 májusában 13 versenyz´óvel vett
részt a Kadler Gusztáv Maraton Magyar
Bajnokság versenyén Gy´órben, amin a
Rétsági Iskola két diákja is érmet szerzett.
Makara Zorka az U10 korosztály 5 km
távon VI., valamint Csósza Áron az U11
korosztály 5 km távján V. helyezést ért el.
További pontszerz´ó helyezést ért el:
Juhász Levente, Hodur Danka, Hodur Zalán, Poncsák Vill´ó
Üdvözlettel
Hidvégi Vince
Ügyvezet´ó Alelnök
Duna-Ipoly Sportegyesület

Csomagolási hulladékgy´újtés

Anyakönyvi hírek
Tisztelt Rétsági Lakosok!
Következ´ó lapszámainkban továbbra
is szeretnénk anyakönyvi hírekr´ól tájékoztatni Önöket (születés, elhalálozás, házasságkötés).
A megjelenés el´ótt a hozzátartozóknak, érintetteknek, az anyakönyvvezet´ónél vagy a szociális ügyintéz´ónél nyilatkozniuk kell a megjelenés beleegyezésr´ól.
Beleegyez´ó nyilatkozat szükséges
— születés esetén mindkét szül´ót´ól
— házasságkötés esetén a házasulandó
személyekt´ól,
— elhalálozás esetén a temetésr´ól gondoskodó személyt´ól.
Nyilatkozat nyomtatványok a www.retsag
.hu weboldalról is letölthet´ók.
Együttm´úködésüket köszönjük!

Elhalálozás
Szilveszter Géza szül. 1944.10.20 elhalálozott 2022.04.15.
Polgári Lászlóné szül. 1953 elhalálozott 2022.04.04.
Szabó István szül. 1933 elhalálozott 2022.04.02.
Harangozó József Mihály szül. 1961 elhalálozott 2022.05.25.
´´
Oszinte
részvétünk! Nyugodjon békében!

Csomagolási hulladékgy´újtésre háztól elszállítással kerül sor. A tiszta állapotú papír, m´úanyag és fém italos dobozok, csomagoló anyagok bármilyen átlátszó zsákokban elhelyezhet´ók kéthetente a hulladékgy´újt´ó edények (kukák) helyein. A
csomagolási hulladékot feldarabolással,
palackokat összenyomással tömöríteni
kell. Zsákot a szolgáltató - DTkH - a továbbiakban nem ad. Az elszállításra kéthetente kerül sor, az alábbi id´ópontokban:
2022. június 9., 23. csütörtök
2022. július 7., 21. csütörtök

Hulladékudvar
Rétságon kiegészített nyitvatartási nappal
üzemel a hulladékudvar. Hétf´ó - 10:0018:00, Kedd - 8:00-12:00. Részletes ismertetés a https://w1.dtkh.hu/Pages/ hulladekudvarok oldalon.

Tájékoztató változásról
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.

A hulladékszállítási szolgáltatást átvette a
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. A szolgáltatásban több változás történt január 1-jét´ól. Err´ól részletesen a decemberi Hangadó 16. oldalán olvashatnak, illetve aktuális információkat a
www.dtkh.hu honlapon találhatnak.

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: Simon Katalin igazgató.
Felel´ós szerkeszt´ó: Simon Katalin.
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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