HANGADÓ
RÉTSÁG VÁROS LAPJA

A Nemzeti Összetartozás Napja
Városunkban a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából, a templomkertben, a városi kopjafánál került sor a
Trianoni megemlékezésre. A délel´ótti program a Himnusszal vette kezdetét, majd Varga Bíró Tamás leny´úgöz´ó zenei el´óadása tette emelkedetté az emlékezés meghitt perceit.
Ezt követ´óen Jávorka János, városunk alpolgármestere mondott alkalomhoz ill´ó beszédet, rávilágítva, hogy
mennyire fontos emlékeznünk arra a nemzeti tragédiára,
amely a trianoni békeszerz´ódés megkötésekor érte hazánkat.
A beszédet követ´óen egy újabb zenei betét következett, majd a jelenlév´ók elhelyezték a megemlékezés koszorúit.
„Mindegy, hol vagy, merre sodort az élet,
ha magyar vagy,a hazaszeretet éltet.”
Farkas Anna: Nemzeti Összetartozás Napja (részlet)
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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 30. napon a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság ülését követ´óen a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartotta.
1. A 2021. évi zárszámadás kapcsán
érkezett részletes anyag, mely tükrözte, hogy az el´óz´ó évben szabályozott
és fegyelmezett gazdálkodás
volt. Kötelezettségvállalással
nem terhelt pénzmaradvány kerekítve 570 millió forint. A
Képvisel´ó-testület a rendelettervezetet elfogadta, a pénzügyi
dolgozók precíz munkáját megköszönte.
2. A volt honvédségi területen lév´ó ingatlanok vételére érkeztek ajánlatok. A
356/44, 356/45, 356/46 és a 356/47
helyrajzi számú ingatlanokra az Elypsum Group Kft. által benyújtott pályázatról a Képvisel´ó-testület a vállalkozás képvisel´ójének meghallgatását követ´óen dönt, a 356/41 sz. ingatlanra
pedig az Urbán Ingatlanfejleszt´ó Kft.
vételi ajánlatát fogadta el, és az értékbecslés
során
meghatározott
13.400.000 Ft-os áron kíván adásvételi
szerz´ódést kötni.
3. A bölcs´óde villamosenergia ellátásának megvalósításához szükséges
föld alatti elektromos vezeték kiépítéséhez a Képvisel´ó-testület az Al-Roti
2 Kft. részére tulajdonosi hozzájárulást adott.
4. A bölcs´óde csatornarákötés kiépítésére érkezett árajánlatokból a Képvisel´ó-testület a GREEN-GOES Kft.
2.350.134 Ft összeg´ú ajánlatát fogadta
el. A DMRV Zrt. részére a közm´úbekötés 130.374 Ft-os költségét a Képvisel´ó-testület tudomásul vette, a csatorna- rákötési munkákra a Képvisel´ótestület 2.480.508 Ft többletel´óirányzatot biztosított.
5. A Képvisel´ó-testület az ágdarálásról
szóló szerz´ódést a Misik Kft.-vel jóváhagyta. Az aprítógépet teljes felel´ósségvállalással, átadás-átvételi jegyz´ókönyvvel használatra átadja.
6. A Vis Major Munkacsoport döntéseir´ól készült el´óterjesztéssel a Képvisel´ó-testület egyetértett: a 02/4 helyrajzi számon lév´ó 5 db hangár ismételt
meghirdetését; a GREEN-GOES Kft.vel megkötött, a temet´ói munkákra
szóló szerz´ódést, valamint a Perfekt -
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Tender Kft.-vel a központi konyha
közbeszerzési eljárásáról szóló szerz´ódéseket utólag jóváhagyta.
7. A Képvisel´ó-testület jóváhagyta a
Polgármesteri Hivatalban lév´ó személyfelvonó karbantartására szóló
szerz´ódés módosítását a Marton Szakért´ó Kft.-vel.
8. A Képvisel´ó-testület a József Attila
út 13. sz. alatt lév´ó, 2-es számmal jelölt 14 m2-es megüresedett önkormányzati tulajdonú garázst
bérleményként kívánja hasznosítani, melyr´ól hirdetményt
tesz közzé. A bérlemény induló
bérleti díja 8.810 Ft/hó.
9. Határozat született az önkormányzat és intézményei számára a foglalkozás-egészségügyi szerz´ódések megkötésér´ól. A
Képvisel´ó-testület az aktuális dolgozószám szerinti 5.000 Ft/f´ó/év összeg´ú
szerz´ódések aláírását elfogadta.
10. A Képvisel´ó-testület jóváhagyta a
DTkH Nonprofit Kft.-vel kötend´ó
adatfeldolgozói szerz´ódést.
11. A Képvisel´ó-testület megtárgyalta
a Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtár (VMKK) el´óterjesztését a
2022. augusztus 19-20. Szent István
Napok rendezvénnyel kapcsolatos
szerz´ódések tervezetér´ól. A Képvisel´ó-testület az aug. 20-i szerz´ódéstervezeteket jóváhagyta.
12. A Képvisel´ó-testület - a Vis Major
Munkacsoport döntésével egyetértve jóváhagyta a VMKK szerz´ódéskötését
kiállításmegnyitón közrem´úköd´ó Ternyák Richárddal.
13. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót a Képvisel´ó-testület elfogadta.
14. Az önkormányzat követelésállományáról készített tájékoztatót a Képvisel´ó-testület tudomásul vette, a kintlév´óség csökkentése érdekében valamennyi érintett´ól továbbra is aktív
közrem´úködést és számokban is kimutatható eredményes munkát vár.
15. A Képvisel´ó-testület a Városüzemeltetési Csoport 2021. évben végzett
munkájáról szóló beszámolót és az azt
kiegészít´ó tájékoztatót elfogadta.
16. A SEARCH AND RESCUE SPE´´ Közhasznú AlapítCIÁLIS MENTO
vány területhasználati kérelmet nyújtott be a 0200 hrsz.-ú, kivett sportpálya m´úvelési ágú, 3 ha 9.883 m2 összterület´ú ingatlanból 4.000 m2 terület
bérbevételéhez kutyaiskola m´úködte-

tésére. A Képvisel´ó-testület a bérleti
szerz´ódést jóváhagyta.
17. Hesz Henriette rétsági lakos
058/10 hrsz.-ú, 6.815 m2, szántó besorolású földterületet érint´ó földvásárlásra és földhasználatra nyújtott be kérelmet. A Képvisel´ó-testület az érintett
területet nem kívánja eladni, annak
haszonbérbeadását támogatta.
18. Kugli Szabina Kitti kistornaterem
használatára vonatkozó bérleti szerz´ódését, moderntánc oktatás céljára, a
Képvisel´ó-testület jóváhagyta.
19. Lakossági egyedi kérelmek érkeztek a bölcs´óde melletti kerítések kialakítására vonatkozóan Pfaff Milán és
neje, valamint Miklián Enik´ó részér´ól,
melyekr´ól a Képvisel´ó-testület a kimérési adatok ismeretében dönt. A
munkák elvégzésére árajánlatot és
szerz´ódéstervezetet Dombai Gábor
földmér´ó mérnökt´ól kell kérni.
20. A Tolmács 02/4 hrsz.-ú területen
lév´ó 5 db hangár bérlésér´ól szóló, a
DM Concept & ZSEMBERIKER konzorciummal kötend´ó szerz´ódést a
Képvisel´ó-testület jóváhagyta.
21. A Képvisel´ó-testület megtárgyalta
a Napköziotthonos Óvoda intézményvezet´ói pályázat kiírása tárgyában készült el´óterjesztést. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján Rétság Város Önkormányzata pályázatot hirdet a
Napköziotthonos Óvoda intézményvezet´ói beosztásának ellátására. A pályázati
felhívás
megtekinthet´ó:
https://retsag.hu/hi/intvez_ovi22.pdf
22. Az Egészségügyi Szolgálatok beszámoltatásának kezdeményezésér´ól
kapott szóbeli el´óterjesztést a Képvisel´ó-testület. A Képvisel´ó-testület
egyetértett azzal, hogy valamennyi önkormányzati fenntartású egészségügyi
szolgálat számoljon be szakmai munkájáról, megnevezett szempontok szerint. A beszámolók benyújtási határideje: 2022. június 30.
23. A lejárt határidej´ú határozatok
végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekr´ól, valamint a
két testületi ülés közötti id´ószakban az
önkormányzat érdekében végzett
munkáról Mez´ófi Zoltán polgármester
tájékoztatóját a Képvisel´ó-testület tudomásul vette.
24. Egyebekben tájékoztatás hangzott
el a játszóterek jelenlegi m´úszaki állapotáról, felülvizsgálatáról. A hivatalosan el´óírt javítások elvégzése kb.
két hónapot vesz igénybe, a Képvisel´ó-testület kérte a lakosság megért´ó türelmét.
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Polgármesteri tájékoztató
a fejlesztésekr´ól, közterületi karbantartásokról
Tisztelt Rétsági Polgárok!
Többen érdekl´ódnek, hogy az uszoda
mikor nyílik meg, miért állt le a beruházás.
Azt a tájékoztatást
kaptam, hogy az épít´óipari árak elszabadulása miatt a jóváhagyott költségvetés kimerült. Ha a Kormány augusztus 15-ig dönt a többletforrásról, akkor év végére fejez´ódhet be a
beruházás. Téves információ terjedt el a
városban, mégpedig az, hogy az önkormányzat nem fizetett ki egy kett´ószázezer
forintos összeget. Ez nem igaz. Valóban
van rendezés alatt lév´ó illetékességi vitánk, de ez távolról sem érinti a beruházást.
Az uszoda környéke, a Radnóti utca
egy szakasza katasztrófálisan néz ki. Felszólítottam a kivitelez´ót, hogy állítsák
helyre az eredeti állapotot. Azt a választ
kaptam, hogy természetesen mindent
helyre fognak állítani, amikor visszatérnek az építkezéshez.
A 32 ha-os terület kaszálásáról és az
uszoda környezetének kaszálására hamarosan születik testületi döntés. Vállalkozó
bevonásával kívánjuk a füvet levágatni.
A Rákóczi út és József Attila utca
torkolatában a vízelvezet´ó árok ráccsal
kerül lefedésre, mely munkákra a kivitelez´ó a felszólítást megkapta.
Szintén felszólításra került a kivitelez´ó
a temet´óben lév´ó út padkájának rendezésére.
A bölcs´ódei beruházás az ütemezés
szerint halad, 70 % feletti a készültségi
foka. Több konzultáció folyt már a bölcs´ódei telekhatár kérdésében. A Képvisel´ótestület felkérte Dombai Gábor földmér´ó
mérnököt a telekhatár kijelölésére. A
munka a közeljöv´óben elvégzésre kerül.
A játszóterekr´ól:
A játszótéri eszközök felülvizsgálatát
id´ószakosan kötelez´ó elvégeztetni. Március els´ó napjaiban (március 3-án!) kért fel
a Képvisel´ó-testület szakért´ót a munka elvégzésére. A felmérés elkészült. Majd kötelez´ó gyakorlatként kértünk három árajánlatot akkreditált vállalkozástól a munkák elvégzésére. A javításokat végz´ó vállalkozás május 5-én kiválasztásra került, a
szerz´ódést aláírtuk. A kivitelez´ó 2022. augusztus 25-ig vállalta a munkák elvégzését. Már rendelkeztünk aláírt kivitelez´ói
szerz´ódéssel, amikor a Nógrád Megyei

Kormányhivatal eljárást indított az Önkormányzat ellen, és el´óírta a hibás játékok lezárását. Tisztelettel kérek mindenkit
– bár értem én, hogy itt van a nyár, mikor
menjen a gyerek játszótérre, ha nem most
– t´úrjük meg a szalagokat, ellenkez´ó esetben több millió forintos bírságot kaphat az
önkormányzat. Jómagam is értetlenül állok a határid´ók el´ótt. Februárban kezd´ódött a szakért´ó felkérése, március elején
kezdtük meg a felülvizsgálatot és augusztus végére várható a munka. Nincsenek
jelent´ós hibák. Alpolgármester úr kedvenc
példája az, hogy a rugós dínó egyik csavaráról leesett a m´úanyag burkolat.
A munkák elvégzésére (szakért´ó + kivitelez´ó) az önkormányzat 7,1 millió forintos kötelezettséget vállalt.
A leend´ó bevásárlóközpontot épít´ó
vállalkozás vezet´ójével részleteiben átbeszéltem az elkövetkez´ó id´ószak feladatait. Részletesen tájékoztattam,
hogy a Jászteleki út kivezetéséhez szükséges területcseréhez milyen dokumentumokat, hogyan kell benyújtania. Várjuk a tervez´ó és a geodéta által készített
anyagokat a korrekt testületi el´óterjesztéshez.
A volt honvédségi ingatlanok hasznosítása folyamatos feladat. A volt telephelyen lév´ó, Rétság közigazgatási határán
maradó 5 db hangár bérbeadása megtörtént. A volt parancsnoki épület meghirdetése eredményes volt, a licittárgyaláson
megjelent egy pályázó vásárolhatja meg
az épületet. A 356/44, 356/45, 356/46,
356/47 hrsz-ú ingatlanok (volt tisztiétkezde, gyengélked´ó, törzsparancsnoki és f´óépület) esetében a Képvisel´ó-testület az ismételt meghirdetés mellett döntött.
Tolmács Község önkormányzatával
kötend´ó közigazgatási határrendezés
ügyében el´órelépés történt. Tolmács Képvisel´ó-testületének a kérése az volt, hogy
a repül´ótér felé lév´ó 2 db hangárt (melyb´ól egyet az Extrém Légisport Egyesület
bérel jelenleg Rétság várostól) értékbecsült áron adjuk át Tolmácsnak, cserébe
megkapjuk a Rétság tulajdonában lév´ó, de
Tolmács közigazgatási határán lév´ó telephelyrészt. Az Extrém Légisport Egyesülettel megállapodott a tolmácsi önkormányzat, bérelhetik tovább a jelenleg is
használatukban lév´ó hangárt. Jelenleg a
közigazgatási szerz´ódés el´ókészített példányának az egyeztetése folyik.
Benyújtott pályázataink az alábbiak:
— Templom utca útburkolatának felújítása,

— a Sz´ól´ó utca és a Takarék út közötti
400 m-es szakasz aszfaltozása,
— rekortán futópálya kialakítása a sportkombinátban,
— illegális hulladéklerakó felszámolása a
Kölcsey utcában,
— szociális tüzel´óanyag pályázat.
Tisztelt Rétsági Polgárok!
Tudjuk, hogy a hivatalos honlap tartalmával sokan nem vagyunk megelégedve. Tájékoztatom Önöket, hogy ami
munkatársaimtól telik, megteszünk mindent a honlap tartalommal történ´ó feltöltése érdekében. Már olvasható a honlapon
a napközikonyha étlapja, felkerült a Helyi
Építési Szabályzat (HÉSZ) és módosításai. A testületi és partnerek hivatalos hirdetményei (pl. garázsbérlés felhívás)
mind olvashatók.
Kérem Önöket, hogy böngészéseik alkalmával látogassanak el a www.retsag.hu
honlapra is.
Rétság, 2022. június 22.
Tisztelettel:
Mez´ófi Zoltán polgármester

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

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.
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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
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
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Felhívás

Ebek összeírása

Rétsági Polgármesteri Hivatal
felhívása
Tájékoztatom az ingatlantulajdonsokat,
hogy Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testületének a helyi környezet védelmér´ól szóló 7/2003 (III. 21.) rendelet 3.§
(3) bekezdése alapján
„Az ingatlan tulajdonosa (kezel´óje,
használója) köteles gondoskodni a házhoz vagy telekhez kapcsolódó járdaszakasz és nyílt vízelvezetés´ú árok, vagy a
zöld sáv teljes területének a tisztán tartásáról, a járda (járda hiányában 1,5 m
széles sáv) hó eltakarításáról és síkosságmentesítésér´ól továbbá a járda és a járm´úsáv közötti kiépített vagy kiépítetlen
terület gondozásáról, tisztán tartásáról,
szemét- és gyommentesítésér´ól.”
Több ingatlan el´ótt tapasztalható, hogy
a f´ú ebben az évben még nem volt levágva, máshol építési törmelék került az ingatlan el´ótt elhelyezésre, tárolásra.
A rendelet be nem tartása bírság kiszabását vonja maga után!
Rétsági Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ebtartó!
Az állatok védelmér´ól és kíméletér´ól
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a
alapján
„A tartás helye szerint illetékes települési, f´óvárosban a kerületi önkormányzat,
illetve a f´óvárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a
f´óvárosi önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a
veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három
évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.”
Az eb tulajdonosa, vagy az ebtartója
az ebösszeíráskor köteles az adatlapon
feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Kérem, hogy az adatlapot 2022. július
31. napjáig a Rétsági Polgármesteri Hivatal (2651 Rétság, Rákóczi út 20.)
visszajuttatni szíveskedjen. Amennyiben
nem ebtartók, kérem a nyilatkozat rész kitöltését.
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat
maga után.
Felhívom figyelmét, hogy az ebösszeíró adatlap bármely adatában bekövetkezett változásokat az összeírást követ´óen is
haladéktalanul a Rétsági Polgármesteri
Hivatalba be kell jelenteni.
Az Ebösszeíró adatlap letölthet´ó a
www.retsag.hu honlapról.
Tájékoztatom, hogy az adatszolgáltatás valódiságát a Rétsági Polgármesteri
Hivatal és a társhatóságok munkatársai ellen´órizhetik.
Rétság, 2022. június 22.
Fodor Rita Mária
jegyz´óhelyettes
(Az adatszolgáltatási lap a Hangadó mellékleteként megtalálható.)

Fogorvosi szolgálat
Képvisel´ó-testületi ülés
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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Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete munkaterv szerinti következ´ó ülését augusztus 25. csütörtök
16.00 órakor 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 kerülhet. 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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Rétsági civil szervezetek hírei
Tisztelt Olvasók!
A Rétsági Árpád Egylet elnöksége javaslatára, 24 évvel ezel´ótt szervezte meg
általános és középiskolás tanulók részére
az els´ó katonai jár´órversenyt. Az elmúlt
24 év alatt ez a rendezvény, az egyesület
életében hagyománnyá vált. Így került ismételten megrendezésre 2022. május 20án a l´ótéren a 24. katonai jár´órverseny a
tanulók részére. Az általános iskolás 5-6.
osztályos korcsoportban 5 csapat, a 7-8.
osztályos korcsoportban 13 csapat, a középiskolás korcsoportban 2 csapat indult.
Egy csapat létszáma 4 f´ó volt. Összesen
20 csapat érkezett megfelel´ó számú kísér´ókkel.
A pálya távolsága 2000 méter volt, a
feladatokban szerepelt szellemi TOTÓ
történelmi témájú kérdésekkel, légpuska
lövészet, íjászat, kézigránát dobás, csatacsillag dobás, kötélmászás, térkép tájolás,
futás.
Az értékelés, pontszámok és a teljesített id´ó alapján kerültek megállapításra.
A versenyz´óket, egy helyben készült
finom gulyásleves ebéddel vendégelte
meg az egyesület.

Eredmények:
I. korcsoport:
1. Rétsági általános Iskola „Indiánok”
csapata
2. Palotási általános iskola „Nagykutyák”
csapata
3. Berceli Általános Iskola „Kanárik” csapata
II. Korcsoport:
1. Szügyi Általános Iskola csapata
2. Dorogháza Általános Iskola „Mórások”
csapata
3. Nógrádi Általános iskola csapata
Középiskolák:
1. Balassi Bálint Gimnázium csapata
2. Pásztói Gimnázium csapata
Az egyesület nevében gratulálok a
résztvev´óknek és a helyezetteknek.
Jávorka János

Sporthírek
RVSE eredménye 2021/2022
Rétság Város labdarúgó csapatának
véget ért a 2021/2022-es szezon. A Rétság
VSE a 15 csapattal induló, de 13 csapattal
befejez´ó Megyei 3. osztály nyugati csoportját az ötödik helyen zárta. 24 mérk´ózésb´ól 13-at gy´ózelemmel, 3-at döntetlennel és nyolcat vereséggel tudhat maga mögött a csapat 52 l´ótt és 40 kapott góllal. A
házi gólkirályi címen ketten, Molnár Dávid
és Ragács Richárd osztoztak meg 10-10
szerzett góllal. Az elért eredményhez gratulálunk, a következ´ó szezonra pedig hasonlóan izgalmas mérk´ózéseket és legalább
ugyanilyen jó teljesítményt kívánunk

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
Nagy Sándorné – Születési év:1936
Elhalálozás 2022.06.03.
´´
Oszinte
részvétünk! Nyugodjon békében!

Kitüntetett pedagógusaink
A közelmúltban három rétsági pedagógus
vehetett át kitüntetést. Az évzáró rendezvényen ´óket külön köszöntötte az intézmény igazgató asszonya. Bánkuti Éva Pedagógus szolgálati érdemérmet kapott 40
éves tanári pályafutásának elismeréseként. Bánkúti Évától az évzáró rendezvényen érzelmes búcsút is vettek, hiszen június 22-ét´ól befejezi sikerekben és eredményekben gazdag tanári munkásságát.
Saliga Nikolett Miniszteri elismer´ó oklevelet vehetett át június 8-án. Magyar
nyelv és irodalom, illetve történelem szakos tanárként mindig kiemelt figyelmet
fordított a tehetséges gyermekekhez kapcsolódó feladatok ellátására. Munkáját
lelkesedés, elhivatottság, szakmai hozzáértés jellemzi. Pap Anna a ballagó nyolca-

dikosok osztályf´ónöke a Balassagyarmati
Tankerületi Központ Elismer´ó oklevelét
vehette át munkája elismerésének eredményeként. Biológia - földrajz szakos tanárként munkáját a szakmai igényesség

jellemzi. A tanítás mellett rendszeresen
részt vett szabadid´ós programok, táborok
szervezésében, lebonyolításában. Gratulálunk az elismerésekhez és további sok sikert kívánunk a kitüntetetteknek!
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Óvodai hírek
Katica csoport kirándulása
A szül´ók anyagi támogatásával a Katica
csoport buszos kirándulást szervezett a
Nógrádi Vadasparkba. A Madarak és fák
napja alkalmából a gyermekek megismer-

Ballagtak az óvodások
Május végén a Katica és Méhecske csoport nagycsoportos korú óvodásai búcsúztak az óvodától.
Délel´ótt a szül´ók által szépen feldíszített óvoda termeiben és udvarán köszöntek el a kispajtásoktól, dolgozóktól. Megható volt látni, ahogy a kisebbek felnéztek
a ballagókra, - néhányan a testvérükre, és
átadták kis ajándékaikat nekik. Elhangzott
sok szép búcsúzó vers és dal. A vezet´ó
óvón´ó kedves szavakkal búcsúzott el a
gyerekekt´ól. A ballagók szép tortát kaptak
meglepetésként. Nagy volt az öröm, min-

6

hették tágabb környezetüket és az erd´ó
él´óvilágát. Mindannyiunk számára felejthetetlen élményt jelentett, hogy ballagás
el´ótt utoljára együtt túrázhattunk. Beszéljenek helyettünk a képek.

denki vidáman ünnepelt. A délután folyamán az udvaron a családtagok és meghívott vendégek el´ótt minden ballagó óvodás megkapta a tarisznyát és az oklevelet.
A gyerekek megillet´ódve álltak, szavaltak
és énekeltek. Most érezték igazán, hogy
az óvodai életük ezennel véget ér és egy
új, izgalmas világ vár rájuk a nyári szünid´ó után. Mi óvón´ók is meghatódva néztünk végig a csoportunkon, hiszen 3 éves
koruktól kézen fogva vezettük ´óket az
óvodai életen át. Sok közös élményt, kedves vidám pillanatot éltünk meg együtt.
Szívünkhöz n´óttek, megszerettük ´óket.
Köszönjük a szül´óknek a támogatást,

Fagyizás
Óvodánkban az évek során hagyománnyá
vált, hogy a nevelési év végén közösen megyünk fagyizni a gyerekekkel. A csoportok
az óvó nénikkel és dajkával elsétálnak a
helyi cukrászdák egyikébe, ahol a sokféle
íz´ú, h´úsít´ó finomságból választhatnak.
Mindig szívesen látnak minket, kedvesen fogadnak bennünket az ott dolgozók,
hiszem ´ók is átérzik micsoda öröm, milyen különleges ez a mai nap.
Mikor mindenki elfogyasztotta a maga
gombócát egy nagyobb sétára és játszóterezésre indul a csapat.
Még napokig halljuk az ismétl´ód´ó kérdést: Holnap is megyünk?

segítséget és hogy mindig számíthattunk
rájuk a 4 év alatt.
Sok sikert, jó tanulást kívánunk a leend´ó kis nebulóknak az iskolában!
Geletei Lívia, Zatykóné Bach Lívia
óvón´ók
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Gyereknap Rétságon
2022. május 29-e egy vidám, eseményekben gazdag, gyerekeknek szóló nap volt,
ugyanis ezen a napsütéses vasárnapon került megrendezésre Rétságon, a városi
Gyereknap.A délutáni színpadi programokat a rétsági HelloKitti Boogie hip-hop
tánccsoport el´óadása nyitotta meg. Az els´ó bemutatkozás fergetegesre sikeredett.
Ezt követ´óen Szép Bence humorista,
b´úvész szórakoztatta m´úsorával a közönséget, aki ügyesen sz´ótte össze a b´úvészetet a gyermekeknek és feln´ótteknek egyaránt szóló humorral. A kicsik örömmel segítették a magát, a „világ legügyetlenebb
b´úvészének” nevez´ó mágust, aki nevével
ellentétben, leny´úgöz´ó trükkökkel csalt
mosolyt a közönség arcára.
A folytatásban egy bábel´óadást élvezhettek a jelenlév´ók. A Lóci Színpad hozta
el „Barátok a nagyvilágból” cím´ú bábel´óadását. A „bábmester” régi mesék világát
idéz´ó öltözékben lépett a színpadra, és
keltette életre zsinórokon lógó „társait”.
Nem csupán bábel´óadással készült,
hanem egy színvonalas zenei produkció-

val is: énekeit pedig egy hatalmas könyv
illusztrációival kísérte.
Végezetül a Bergengóc Zenegóc zenekar hozta el „Zenebona vásárát”, egyenesen Bergengóciából. Az el´óadók hamar
megtalálták a közös hangot a gyerekekkel,
akik élvezettel figyelték el´óadásukat.
A nap folyamán egyéb szórakoztató
programokat is találhattak a gyerekek, hiszen volt kézm´úveskedés, arcfestés és
csillámtetkó készítés, t´úzoltó és rend´órautó bemutató, vetélked´ók, ugrálóvár és
fegyverbemutató is!
A nap végére mindenki maradandó élményekkel gazdagodva térhetett haza a
napsütéses délutánról! Itt ragadjuk meg az
alkalmat, hogy megköszönjük Hibácskó
Ferenc nyugállományú alezredes úrnak Jávorka János közrem´úködésével a fegyverbemutatót - leny´úgöz´ó volt, mindenkit
elvarázsolt a gy´újtemény. A Városi Nyugdíjas Klub önzetlen segítségét - nagyon
finomat sütöttek mint mindig, köszönjük.
A helyi Polgár´ór Egyesület munkáját - köszönjük, hogy mindig számíthatunk segít-

ségükre! Köszönjük Pfaff Kincs´ó, Hriagyel Linetta, Hriagyelné Kucsera Katalin,
Tóth Anikó, Terényi Zsuzsanna, Szalai
Lacika közrem´úködését, a gyerekek minden foglalkozásnak nagyon örültek, Kugli
Szabina Kitti csoportjainak HeloKitti Boogie hip-hop tánccsoportnak a nagyszer´ú
fellépést, a városgondnokságnak az
együttm´úködést, a helyi T´úzolt´ó Egyesület és a helyi Rend´órkapitányság közrem´úködését, továbbá a Szép Bence, Lóci
Színpad, Bergengóc Zenegóc produkciót,
az ugrálóvárasok munkáját. Köszönjük a
Fazekas Cukrászda segítségét, a Balla
családnak a finomságokkal való kitelepülését!
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Kerepl´ós hírek
A Kerepl´ó Néptánc Egyesület idei táborát 2022. június 11 napjától tartotta immáron 17. alkalommal.
A tábor helyszíne az utóbbi 15 évben
Ver´óce Csattogóvölgyi Üdül´óházak, ahol
van táncfoglalkozásra alkalmas közösségi
ház, játékra alkalmas szabadtéri helyszínek, csodálatos hely, ahol az erd´ó, mez´ó
és a Duna teszi színesebbé a programokat.
Az örömteli öt napot a délel´ótt-délután
tartott táncórák, kézm´úves foglalkozások,
játékok, az esti közös programok, közös
fagyizás, pizzás-búcsúest tette felejthetetlenné. A táborzárón a gyerekek a szül´óknek „Szent Anna Tó legendája tánccal
elmesélve” bemutatóval, énekekkel, vidám bemutatkozókkal kedveskedtek. Köszönjük Rétság Város Önkormányzatának, néptáncos szül´óknek, hogy hozzájárultak a tábor megvalósulásához.
A tábor els´ó programja 11-én a délutáni órákban kezd´ódött, mivel a kerepl´ós
gyerekek a kora reggeli órákban egy ran-

gos eseményre indultak Salgótarjánba. A
Csoóri Sándor Népm´úvészeti Fesztivál
eddig sohasem látott, a Kárpát-medence
harminc helyszínén egyid´óben, azonos
programpontokkal megvalósuló nagyszabású rendezvény. A fesztivál célja, hogy a
nagy nyilvánosság el´ótt megmutassa az öt
évvel ezel´ótt elindult Csoóri Sándor Program eredményeit, a népm´úvészeti mozgalom kiemelked´óen magas színvonalát,
résztvev´óinek sokaságát. A fesztivál idején, Csíkszeredától Körmendig, a Kárpátmedence harminc helyszínén, azonos id´ópontban, sok ezer népviseletbe öltözött
néptáncos részvételével zajlott istentisztelet, majd közös tánc. A közel 20 000 táncos, zenész és kézm´úves részvételével létrejöv´ó páratlan rendezvényen az érdekl´ód´ók megláthatták, hogy miként ´órzi, éli
meg és teremti ujjá a Kárpát-medence
egyedülálló, csodálatos népm´úvészetét
sokezer id´ós és fiatal, határainkon innen
és túl. Büszkén mondhatjuk, hogy a gye-

rekek öregbítették Rétság város hírnevét a
színpadi fellépésükkel, a fegyelmezett
magatartásukkal, melyet határtalan jókedvük tetézett.

Egyházi hírek
Tudósítás a Rétsági Evangélikus Leányegyházközség felújított imaházának átadásáról
2021.04.19-én Hajduk Hajnalka, az evangélikus imaház pénztárosa pályázatot
nyújtott be a Magyar Falu program keretében meghirdetett „Egyházi közösségi terek fejlesztése - 2021” felhívásra. A támogatási kérelem sikeres elbírálásban részesült, az energetikai küls´ó és bels´ó felújítási munkálatok 18.541.584 Ft projekt támogatással 2022. júniusában befejez´ódtek. A megújult imaház átadására
2022.06.12-én került sor Hálaadó Istentisztelet keretében.
Az ünnepélyes, meghitt esemény rangos vendége volt Dr Fabiny Tamás a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke, aki igét hirdetett ebb´ól a megkülönböztetett, jeles alkalomból.
A tervezett munkálatok lebonyolítása
2022. januárjában kezd´ódött a projektben
megjelölt feladatok sorrendiségének betartásával. A munkafolyamatok koordinálását a projektek benyújtója, a felel´ósségteljes posztot betölt´ó munkájára igé-
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nyes Hajduk Hajnalka saját feladatának
tekintette.
Megbízható szakemberek és aktív támogatói csapat biztosított optimális hátteret a munkálatok gördülékeny elvégzéséhez, akikre minden helyzetben számítani
lehetett.
Hajni igazi logisztikai bravúrral szervezte a szakemberek és a támogatók munkáját. A projekt keretében megvalósult a
küls´ó felületek szigetelése. A homlokzati
felirat és a Luther rózsa újra képzése, festése Vigyinszki Attila fest´óm´úvész figyelemfelhívó alkotása. Az épület bels´ó terében bontásra kerültek a régi padló- és falburkolatok, megtörtént a padló h´ószigetelése, ezt követ´óen új padlóburkolat, gipszkarton álmennyezet készült. Ehhez kapcsolódott a szobafestési, mázolási munka.
Kicserélésre került az épület régi gázvezeték hálózata és f´útési rendszere, új melegvíz termelésre is alkalmas kombi gázkazán beépítésével. Megújult az épület teljes

bels´ó villany vezetékrendszere, új mér´ók
és elosztók telepítésével együtt. Az imateremben új elektromos orgona került beállításra, amely a 11 éve kántori státuszt
betölt´ó Koplányi Márton büszkesége lett.
A konyha is új köntöst kapott, néhány berendezés kicserélésével. A kisteremben az
oltárterít´ók tárolására készített szekrény
Tóth Csaba kreatív alkotómunkáját dicséri.
Hajni pozitív személyisége és a gyülekezet érdekei melletti elkötelez´ódése
összehangolt csapatmunkára motiválta a
segít´óket, akik a gyülekezeti tagok, helyi
vállalkozók és rétsági lakosok voltak, önzetlenül támogatták a projekt megvalósulását. Rengeteg munkával, kitartással, fáradhatatlan energiával, állandó „imaházra
koncentrálással”, Hajni lelkesítésével tette a dolgát az egyre összetartóbb csapat!
A projekt 2022. júniusában megvalósult,
ezzel valóra vált a gyülekezet régóta dédelgetett álma. A 100 éves múltra visszatekint´ó, küls´ó és bels´ó környezetében
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megújult imaház átadására június 12-én
került sor Hálaadó Istentisztelet keretében.
A lelket, szemet gyönyörködtet´ó látvány mindenkit elkápráztatott. Az esztétikusan, ízlésesen kialakított imateremben
Füke Szabolcs, a gyülekezet lelkésze köszöntötte a megjelenteket. Az igehirdet´ó
Dr. Fabiny Tamás a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspökét, Szabó
Andrást a Nógrádi Egyházmegye lelkész
esperesét, Tóth Ferencet a rétsági katolikus gyülekezet esperesét, Molnár Melindát a rétsági református gyülekezet lelkészét, Zsugyel Kornélt korábbi lelkészünket, jelenleg a zalaegerszegi egyházközség lelkészét, Sz´ócs Dénest a romhányi
baptista gyülekezet presbiterét, gyülekezet vezet´ójét, Kaliczkáné Csorba Juditot a
bánki evangélikus gyülekezet felügyel´ójét, Balla Mihály országgy´úlési képvisel´ót, Mez´ófi Zoltán polgármestert, Tácsik
Bálint járási hivatalvezet´ót, Bakó Mónika
képvisel´ót.
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A zavarba ejt´óen szép, megújult környezetben mindenki áhítattal hallgatta Dr
Fabiny Tamás lélekemel´ó, feltölt´ódést
nyújtó igehirdetését, a lelkészek áldását,
az istentiszteletet köszönt´ó, gitárzenével
kísért, elkápráztató gyermekkoncertet és a
csodálatos orgona játékot.
A felújítás eredményeként létrejött
korszer´ú közösségi tér értékes kincs a
gyülekezet számára, de városunk büszkesége is, hiszen a nevében is 100 éves múltjához h´ú imaház megújulva, ünnepélyes,
rangos eseményével együtt méltón illeszkedik a város legrangosabb értékeinek,
eseményeinek sorába.
„Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke,
ott a szabadság. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az
Úr dics´óségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dics´óségr´ól dics´óségre.” (2Kor 3,17-18)
Nagy tisztelettel köszönjük Rétság
Város Önkormányzat képvisel´ó-testületének az imaház korszer´úsítéséhez biztosított anyagi támogatását 311.933 Ft-ot,
amelyb´ól a bejárati ajtó és a konyha ablak
cseréjét, valamint el´ótet´ó építését valósítottuk meg.
Köszönjük a projekt kivitelezéséhez
nyújtott nélkülözhetetlen segítséget, önzetlen támogatást minden kedves adományozónak, támogatónak.
Hálás, tiszteletteljes köszönet Dr. Pesti
Fruzsinának, a baráti együttm´úködésért és
Hajduk Hajnalkának a projekt sikeres,
gondos lebonyolításáért.

Tisztelettel köszönjük a református
gyülekezetnek, hogy a felújítás ideje alatt
helyszínt biztosítottak számunkra, hogy
az istentiszteleteket a szokott rendben
megtarthassuk!
Külön köszönettel tartozunk Füke
Szabolcs lelkészünk támogató biztatásáért
és a Hálaadó Istentisztelet színvonalas
el´ókészítéséért!
Az istentiszteletet szeretetvendégség
követte, ahol a zenei szolgálatot a
romhányi baptista gyülekezet biztosította.
Reményik Sándor: Templomok
„Én csak egy kis fatornyú templom vagyok
Nem csúcsíves dóm,
égbeszökken´ó
a szellemóriások fénye,
rámragyog,
De szikra szunnyad bennem is:
Er´ó.
S bár irigykedve holtig bámulom
A dómok súlyos, drága titkait,
Az én szívem is álmok temploma
És Isten minden templomban
lakik.”
A sikeres projekt, a hatékony csapatmunka és Hajduk Hajnalka ´ószinte elhivatottsága, igazi „RÉTSÁGI HUNGARIKUMOT” varázsolt az imaházból. Áldásos munkájával, az ökomenikus hálaadó
istentisztelet keretén belül kiválóan debütált, ezt bizonyította a szívb´ól jöv´ó örömteli gratulációk sora.
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Rétsági kalauz
Programajánló
Június 27. hétf´ó, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ galériájában
„ASzakkör” - Tudásunkkal kezén fogva
A rétsági vessz´ófonó szakkör
kiállítása
A tárlatot megnyitja: Kelemen Ágnes
Közrem´úkodik: Vigyinszki Attila
Megtekinthet´ó: 2022. július 11-ig
Július 12. kedd, 9.00-12.00 óráig
a m´úvel´ódési központban
Csuhéj! Szünid´ó!
Mi minden készülhet kukoricacsuhéból?
Kézm´úves foglalkozás Dobos Éva vezetésével
Részvételi díj: 500 Ft
Július 13. szerda
a könyvtár olvasó részlegében
Mit olvasol Te?
E havi téma: Madách Imre
Július 14. csütörtök
a KRESZ-parkban
17.00 órától
Kreatív foglalkozás Dobson Zsófiával
18.00 órától
Csernik Szende: Székely Népmesék
Szeretettel vár mindenkit a Kerepl´ó
Néptánc Egyesület
Július 22. péntek, 19.00 órától
„Kisudvari koncert”
Latte Maffiato
Július 26. kedd, 9.00-12.00 óráig
a m´úvel´ódési központban
Csuhéj! Szünid´ó!
Mi minden készülhet kukoricacsuhéból?
Kézm´úves foglalkozás Dobos Éva vezetésével
Részvételi díj: 500 Ft
Július 30. szombat
a m´úvel´ódési központ aulájában
Annabál
A Hunyadi Nyugdíjas Klub
zártkör´ú rendezvénye.

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.

10

Július 31. vasárnap, 14.00 órától
a RRT Szabadid´ó és Motorsport Sportegyesület szervezésében
a KRESZ Parkban
Bicajparádé
felvonulás, ügyességi versenyek, m´úsorok-programok, bemutató, kiállítás,
tombola... (Es´ónap: augusztus 7.)

El´ózetes
Augusztus 4. csütörtök, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ el´óadótermében
A természet kincsei sorozat 6.
Fest´ónövények erd´ón, mez´ón
Dobson Zsófia
el´óadása, gyakorlati bemutatóval
Augusztus 9. és augusztus 23. kedd, 9.0012.00 óráig
a m´úvel´ódési központban
Csuhéj! Szünid´ó!
Mi minden készülhet kukoricacsuhéból?
Kézm´úves foglalkozás Dobos Éva vezetésével
Részvételi díj: 500 Ft
Augusztus 20. szombat, 15.00 órától
a Nagyparkolóban
Szent István Nap
A programból: Játszósarok gyerekeknek, Masni és Pocó - Mihályi Réka
gyerekkoncertje, Dívák: Détár Enik´ó
és Ladinek Judit, Kelemen Kabátban
él´ó koncert

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.
Kedd:
Kerepl´ó Néptánc Együttes (4-5-6.o.).
Nyári szünet.
Csillagvirág Néptánc Együttes.
Nyári szünet.
Alakformáló n´ói torna 18.40-19.40; Vezeti: Bagyinszki Anikó.
Szerda:
Kerepl´ó Néptánc Együttes (1-2-3.o.).
Nyári szünet.
Gerinctorna 18.15-19.15. Vezeti: Rottenbacher Mónika.
Rétsági Férfi Kórus 18.30-19.30-ig. Vezeti: Simon Katalin.
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.
Péntek:
Kerepl´ó Néptánc Együttes (7-8.o.+ifi).
Nyári szünet.
Zúgófa Néptánc Együttes.
Nyári szünet
facebook.com/VarosiMuve
lodesiKozpontesKonyvtar
Retsag

Augusztus 29. hétf´ó
a m´úvel´ódési központ galériájában
a Magyar Fotográfia Napja alkalmából
kiállítás

Nyári nyitvatartás
Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár
Könyvtár: (06-35) 550-163
Hétf´ó:
11.00-16.00
Kedd-péntek
9.00-17.00
Szombat
Zárva
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

Apróhirdetés
Tökmagolaj és termel´ói méz eladó!
Kotroczó Balázs, Rétság, Mez´ó út 4. Telefonszám: 06-35-350-282, 06-20-4282-480

Naponta 24 órában képújság,
hirdetésekkel, aktuális információkkal
2022 . augusztusi m´úsor
Augusztus 25. csütörtök 15:55
Él´ó közvetítés Rétság Város soron következ´ó képvisel´ó-testületi ülésér´ól
Augusztus 26. péntek
18:00 Híradó
18:10 Kultszoba
19:00 KonkRétság
Ismétlések:
Augusztus 27. szombat 10:00 és 16:00 órától
Augusztus 28. vasárnap 10:00 és 16:00 órától
A Hiradó régebbi adásai megtalálhatók a
www.youtube.com/rétsági televízió csatornáján.
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Ünnepi könyvhét

Ajándék könyvtárunknak

Rendhagyó megemlékezés Mikszáth Kálmánról

Pet´ófi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából a Magyar Országgy´úlés
Pet´ófi Sándor - emlékévvé nyilvánította a
2022. és 2023. évet, hozzájárulva ezzel a
magyar nemzet kulturális emlékezetének
fenntartásához és gazdagításához itthon és
a Kárpát-medencében.
Az emlékév kapcsán eddig elkészült
köteteket – Pet´ófi 200 program – keretén
belül a KELLO juttatta el a könyvtáraknak, intézményünknek immár második alkalommal.

A 93. ünnepi könyvhét alkalmából, Pásztor Éva mutatta be a „A halhatatlan Mikszáth Kálmán” c. könyvét. Vendégünk
volt Pásztor Sándor, a Mikszáth Kálmán
Társaság alelnöke, aki bemutatta a kulturális társaságot, annak munkásságát és
céljait.
Pásztor Sándorné, Bosák Éva, nyugdíjas középiskolai tanár, sokoldalú tevékenységének köszönhet´óen énekkart és
színjátszó csoportot vezetett, mai napig
aktívan részt vesz Balassagyarmat város
kulturális életében.
Szabadidejében fontosnak tartja a kutatást és írást, melynek eredményeképpen,

Mikszáth Kálmán születésének 175. évfordulója alkalmából jelent meg, a „A halhatatlan Mikszáth Kálmán” c. könyve. A
m´úben a szokásostól eltér´ó módon, nem a
neves író életére, m´úveire koncentrál, hanem az író emlékét ´órz´ó helyeket, m´úalkotásokat mutatja be.
A könyv megírásának gondolata több
mint tíz éve foglalkoztatta már a szerz´ót.
Az évek során összegy´újtött információk
2021-ben érték el végleges formájukat.
Nagy érdekl´ódés övezte az eseményt,
amely sokban hozzájárult ahhoz, hogy
átfogóbb, szélesebb képet kaphassunk a
„híres palóc” író kivételes örökségér´ól.

Ünnepi könyvhét
Rendhagyó irodalomóra Nógrádi Gergellyel
2022. június 8-án egy rendhagyó irodalomóra résztvev´ói lehettek a rétsági általános iskola 5-8. osztályos tanulói. Nógrádi Gergely író személyében egy sokoldalú
m´úvészt ismerhettünk meg aki operaénekes, kántor, író, újságíró. Írói bíztatást els´óként édesapjától Nógrádi Gábor írótól
és tanítóitól kapott.
Az író fantasztikus el´óadást tartott a
jelenlév´ó kicsiknek és nagyoknak egyaránt, felhívva a figyelmet az irodalom fontosságára a mai virtuális világban!
Az interaktív délel´ótt folyamán az alkotó mesélt m´úvészetér´ól, írásról, vála-

szolva a gyerekek által feltett kérdésekre.
A tanulók érdekl´ód´óen, kíváncsian várták
a válaszokat, a jó kérdésekért kis jutalmat
is kaptak. Legtöbb kérdés a m´úvek születéséhez vezet´ó útról, írás szeretetér´ól
szólt.
Az általános iskola tanulói, könyvtárukat egy ajándékkönyvvel gyarapíthatták. Befejezésként Simon Katalin intézményvezet´ó, felhívta a gyerekek figyelmét arra, hogy Nógrádi Gergely írótól, az
intézmény könyvtárában sok könyv megatalálható, szeretettel várják az érdekl´ód´óket.

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.

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.
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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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