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1956 emlékezete
Városunkban a hagyományoknak megfe-
lel´́oen került megrendezésre az 1956-os
forradalom és szabadságharc tiszteletére
szervezett ünnepség.

A m´́uvel´́odési központ színháztermében,
az alkalomhoz ill´́o díszlet ölelésben Kele-
men Ágnes köszöntötte a megjelenteket, és
a továbbiakban is konferálta a m´́usort. A
Himnusz elhangzása után Heged´́us Ferenc
polgármester tartott ünnepi beszédet. Fel-
idézte a forradalom f´́ovárosi és országos tör-
ténéseit.

A megemlékezést méltóságteljessé emel´́o
m´́usorban el´́oször Szájbely Zsolt adott el´́o
egy szavalatot, amely az október 23-i esemé-
nyeket idézte.

Majd a Kerepl´́o Néptánc Együttes egy
gyermekcsoportja adott el´́o m´́usorösszeállí-
tást. A produkció két részb´́ol állt. Az els´́o egy
árnyjáték, felidézve a forradalmi eseménye-

ket, a tépett zászló köré seregl´́o lelkes töme-
get, a nem tagadható áldozatoknak is emlé-
ket állítva. A függöny legördülése után egy
erre az alkalomra koreografált táncprodukci-
ót mutattak be az együttes tagjai. Az el´́oadást
színpadra állította: Simon Katalin néptánc
oktató, és Vigyinszki Attila pedagógus.

A tapsra felsorakozott szerepl´́ok gy´́ur´́ujé-
ben léptek el´́o az Ékes Énekegyüttes tagjai,
az el´́oz´́o m´́usorhoz kapcsolódó dalok el´́oadá-
sával.

Tekintettel arra, hogy Rétságnak van sa-
ját 56-os történelme és h´́osei, az emlékezés-
nek lesz más alkalma is. A Szózat felcsendü-
lése el´́ott a m´́usorvezet´́o felhívta a figyelmet,
hogy október 29-én kerül megrendezésre a
Mindszenty-Pallavicini emléknap a Börzsö-
nyi út végi szoborcsoportnál, és a laktanyai
emlékm´́unél, amelyre ezennel is invitált min-
den érdekl´́od´́ot. 

1    



Városházi tudósítások novemberre

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett
ülését október 27-én tartotta. A képvise-
l´́ok 25 napirendet vitattak meg és hoz-
tak döntéseket.

Els´́oként a 2018. évi adómértékek
megállapítása került megtárgyalásra.
A képvisel´́o-testület az eddigi adóter-
heket nem kívánta emelni. A bizottsági
összefoglalóban és a vitában két téma
került kiemelésre. Egyrészt törvény ír-
ja el´́o, hogy a képvisel´́o-testületeknek
rendeletet kell alkotni arról, hogy a
2018. január 1-t´́ol az építménya-
dó hatálya alá tartozó reklám-
hordozókra milyen összeg´́u he-
lyi adót vessen ki egy-egy tele-
pülés. A fels´́o határ 12.000
Ft/m2/év. A bizottság javaslata
alapján a rendeletben feltünte-
tésre kerül az új adótárgy, azon-
ban az mentes lesz az építményadó
alól, így Rétság területén a reklámhor-
dozók után nem kell adót fizetni. Dr.
Szájbely Ern´́o, a PVB elnöke ismertet-
te a bizottsági ülésen elhangzottakat,
mely szerint törvényi változások alap-
ján az önkormányzatok szabadon vet-
hetnek ki  önkormányzati adókat, pl.
ingatlan-, telek-, ebadó és másféle cí-
meken. Az Önkormányzat városunk-
ban ezzel nem kíván élni, mert nem
kívánja növelni sem a lakosság sem a
vállalkozások terheit. A rendelet vég-
leges szövegét, mely szerint ne legyen
új adóteher és ne növekedjenek a je-
lenlegi adómértékek 4 képvisel´́o sza-
vazta meg, 2 nem ellenében.
A viziközm´́u rendszerre vonatkozó bér-
leti-üzemeltetési szerz´́odés megújításá-
ról szólt a következ´́o téma. (A vízveze-
ték hálózat a város tulajdona, az üzemel-
tetést a DMRV látja el.) Valójában lé-
nyegi változás nem történt, a korábbi
megállapodás kisebb részletekben került
módosításra és jóváhagyásra.
Vagyonkezelési szerz´́odés címen a Ba-
lassagyarmati Tankerületi Központtal
2012-ben megkötött megállapodás
módosítása volt a következ´́o téma. A
PVB összefoglalóban elhangzott, hogy
néhány ponton módosítani kellett a
megállapodás szövegét, illetve a Pol-
gármesteri Hivatalban meglév´́o átadá-
si leltárral ki kell azt egészíteni. A tes-
tület a szerz´́odést jóváhagyta és felha-
talmazta a polgármestert az aláírására.
Korábbi testületi ülésen döntés szüle-
tett, hogy az eddig társadalmi munká-
ban elkészített, mára jelent´́osen meg-

rongálódott Betlehem helyett önkor-
mányzati támogatással készüljön egy
ilyen. A Városüzemeltetési Csoport új,
szétbontható, tartós építmény kialakí-
tását tervezi. Ennek anyagi fedezetére
kért támogatást, amelyet a testület
megszavazott.
Több ülésen téma volt a hétvégi és az
ünnepnapok alatt biztosítható fogor-
vosi ügyelet. Rétság Salgótarjánhoz
csatlakozhatna, de ezért az ellátásért
jelent´́os összeget kellett volna fizetnie
az önkormányzatnak. Dr. Szájbely Er-

n´́o javaslatára és közrem´́ukö-
désével kidolgozásra került
egy Feladat-ellátási szerz´́odés
tervezet a Semmelweis Egye-
temmel. Ennek alapján a rét-
sági betegek, illetve a megál-
lapodáshoz csatlakozó más te-
lepülések betegei jóval köze-

lebb, Budapesten vehetik majd ingye-
nesen igénybe ezt a lehet´́oséget, a
szerz´́odés aláírását követ´́oen. Ráadá-
sul ezt az ellátást az Egyetem a szer-
z´́odés szerint az önkormányzatoknak
is térítésmentesen biztosítja.  Az ügye-
let helyszíne: Budapest, VIII. ker.
Szentkirályi u. 40. Ügyeleti id´́o: hétvé-
gén és ünnepnapokon 8-14 óráig. A
testület a szerz´́odés szövegét jóvá-
hagyta, és felhatalmazta a polgármes-
tert annak aláírására.
Az önkormányzatoknak a szabályos
gazdálkodás és a törvényes m´́uködés
biztosítása érdekében kötelez´́o kont-
rolling tevékenységet biztosítani. Rét-
ságon eddig is ezt küls´́o vállalkozó
bels´́o ellen´́orrel oldotta meg a testület.
2018-tól továbbra is ebben a formában
kívánja biztosítani a bels´́o ellen´́orzést,
ezért a feladat ellátására pályázatot ír
ki. A pályázatot minél szélesebb kör-
ben kell terjeszteni, hogy a legfelké-
szültebb és legjobb ajánlatot adó meg-
bízottat lehessen kiválasztani. A fel-
adat megpályáztatását és az iratokhoz
csatolt kiírás szövegét a testület elfo-
gadta.
Korábbi bizottsági ülésen a PVB küls´́o
szakért´́oje szóvá tette, hogy a tanács-
kozó terem függönyei évek óta nem
voltak tisztítva, ez elfogadhatatlan, és
a termekben tartott rendezvényekre te-
kintettel is szégyent jelent a városnak.
Ebben kért intézkedést. A most be-
nyújtott el´́oterjesztésben szerepelt,
hogy a függönyök már nem moshatók,
széthullanak. Ezért új beszerzését ja-
vasolta Heged´́us Ferenc a téma el´́oter-

jeszt´́oje. A PVB összefoglalóban sze-
repelt, hogy az új függönyök beszerzé-
sével, karnisok cseréjével és ezáltal a
termek szebbé tételével mindenki
egyetért, azonban az el´́oterjesztésben
szerepl´́o árajánlatot túlzónak tartották.
Mint az összefoglalóban is elhangzott,
a környéken lév´́o üzletekben is lehet
lényegesen olcsóbban függönyanya-
got kapni, amelyet díjmentesen szab-
nak és be is szegnek. A testület úgy
döntött, hogy a függönycserét meg
kell valósítani, de ehhez pontos felmé-
rés alapján több szállítótól (szolgálta-
tótól) kell árajánlatot kérni. A beérke-
zett ajánlatok alapján döntenek a kép-
visel´́ok, hogy melyik forrásból szerzik
be a textíliát.
Az iskolai  körzethatárokról készült
el´́oterjesztést a testület elfogadta. Lé-
nyegi változás a korábbiakhoz nincs.
Tekintve, hogy az érvényben lev´́o ren-
delet alapján szerz´́odést kötni csak
képvisel´́o-testületi jóváhagyással le-
het, a Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár terjesztett be 3 szerz´́odést
kiállítás rendezéssel és író-olvasó ta-
lálkozóval kapcsolatban. Ezeket a meg-
állapodásokat a testület jóváhagyta.
A Balassagyarmati Tankerületi Köz-
pont benyújtotta a 2017-2022-ig terje-
d´́o id´́oszakra vonatkozó fejlesztési ter-
vét. A képvisel´́o-testület a tervhez nem
kívánt észrevételt tenni, azt elfogadta.
A Polgármesteri Hivatal bútorcseréjé-
re nyújtott be el´́oterjesztést Heged´́us
Ferenc polgármester. A dokumentum-
ból kiderül, hogy egyetlen ajánlat be-
kérésére került sor, melynek során az
el´́oterjeszt´́o, két iroda kivételével, a hi-
vatal valamennyi irodájának bútorait
egységes megjelenés´́u, új bútorokra
kívánná cserélni, mintegy 6 millió fo-
rint értékben. A PVB ülésen és azt kö-
vet´́oen a testületi tanácskozáson is e
tárgyban vita alakult ki, melynek  f´́o
részét az képezte, hogy talán nem kel-
lene minden bútort kicserélni, függet-
lenül attól, hogy azok milyen állapot-
ban vannak. Elhangzott a vítában,
hogy ha vannak sérült, cserére szoruló
darabok, akkor ezek helyett újak be-
szerzését senki nem vitatja. Ugyanak-
kor az is elhangzott, hogy a képvisel´́o-
testület a költségvetés jóváhagyásakor
erre a célra 2 millió forintot (+ÁFA)
helyezett tartalékba. Ez az összeg a
szükséges cserékre elegend´́o. A testü-
let végül 4 szavazattal úgy döntött,
hogy pontos felmérés alapján több
cégt´́ol, új ajánlatokat kell bekérni. Ezt
követ´́oen a testület ismét napirendre
t´́uzi a témát.
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A Polgár´́or Egyesület nyújtott be ké-
relmet, melyben az éves költségvetés-
ben a szervezet számára tervezett tá-
mogatási összeg részletes, tételes fel-
használását adták meg. A testület az
el´́oterjesztést megszavazta, és felhatal-
mazta a polgármestert a támogatási
szerz´́odés megkötésére. A napirend
kapcsán szóba került, hogy b´́ovíteni
kellene a polgár´́orség által kezdemé-
nyezett és fenntartott kamerarendszert
új megfigyel´́ohelyek bevonásával, ka-
merák felszerelésével, a város egyes
pontjainak ellen´́orzésére. Jávorka Já-
nos válaszában elmondta, hogy a kö-
vetkez´́o évi fejlesztési tervekben ezt
figyelembe veszik, és a konkrét he-
lyekre javaslatokat kérnek.
Két napirendben is közterületi nevek
felülvizsgálatát tárgyalta a testület, te-
kintettel a változó jogszabályi el´́oírá-
sokra. Ennek kapcsán 2 közterület el-
nevezést megszüntetett (Berkenye
köz, Gáz telep), a 312 hrsz-ú közútnak
pedig Boróka köz elnevezést adott.
Másik napirendben a meglév´́o közte-
rületi elnevezéseket ki kellett egészíte-
ni a jelleg meghatározásával, ezért a
Nagyparkoló új neve Nagyparkoló tér,
Pusztaszántó pedig Pusztaszántói út
elnevezést kapott. Az utcanévtáblákat
december 31-ig kell kihelyezni. A tes-
tület a módosításokat elfogadta.
Két kérelem is érkezett helyi lakosok-
tól, akik önkormányzati tulajdonú te-
rületeket használnak mez´́ogazdasági
(kiskert) céljára. ´́Ok korábban is bér-
l´́ok voltak, ezért a testület 2018-ra is
megszavazta a bérleti szerz´́odés meg-
kötését, a vonatkozó rendelet szerinti
bérleti díjjal.
A képvisel´́o-testület negyedévente tá-
jékoztatót kér a pénzügyi követelések
állományáról. (Adóhátralék, egyéb be
nem fizetett kötelezettségek.) A bizott-
sági összefoglalóban elhangzott, hogy
követelésállomány 2017. július 31-hez
képest 5,7 millió forinttal n´́ott. A hát-
ralék helyi adókban (építményadóban,
ipar´́uzési-, kommunális-, gépjárm´́ua-
dóban) n´́ott, talajterhelési díjban csök-
kent. Az elmaradásnak az is az egyik
oka, hogy az adóbefizetések folyamat-
ban vannak, a késedelmes befizet´́ok
teljesítésével csökkenni fog a kintlé-
v´́oség. A felszólítások kiküldése folya-
matban van.  A testület a tájékoztatót
elfogadta, de a határozatban továbbra
is rögzítette, hogy a követelésállo-
mány csökkentése érdekében vala-
mennyi törvényes lehet´́oséget igénybe
kell venni, a testület továbbra is szá-
mokban kimutatható eredményt vár.

A Társadalmi Kapcsolatok Munkacso-
porthoz egy kérelem érkezett színház-
látogatás támogatása címen. Mez´́ofi
Zoltán elmondta, hogy a kérelem a
szabályoknak megfelel, ezért támoga-
tását javasolta. A bekerülés maximáli-
san 75%-a adható, így a Színházláto-
gatók Baráti Köre igényét 146.500 Ft
támogatásban részesítette, melyet a
testület jóváhagyott.
Korábban tárgyalt a képvisel´́o-testület
a város által támogatott és megvalósí-
tandó karácsonyi létesítményekr´́ol.
(Betlehem és adventi koszorú.) A ko-
szorú elkészítésére benyújtott vállal-
kozói szerz´́odést a testület elfogadta.
Ugyancsak korábbi téma a tanuszoda
építésének el´́okészítése. Mint a koráb-
bi tájékoztatókból kiderült, a kormány
minden járási székhelyen ilyen létesít-
ményt tervez létrehozni, saját kivitele-
zésben és üzemeltetéssel. Ehhez a
szükséges eddigi döntéseket a testület
minden alkalommal támogatta. Most
arra van szükség, hogy a kijelölt terü-
let beépíthet´́oségi százalékát megvál-
toztassák, illetve hogy a szükséges te-
lekalakítás megtörténjen. A telekalakí-
tásra Dombai Gábor ajánlatát fogadta
el a testület, a Helyi Építési Szabályzat
módosításának el´́okészítéséhez szük-
séges intézkedésekre felkérték a pol-
gármestert. E döntéseket a testület
egyhangúlag elfogadta.
Gázenergia ellátási szerz´́odésr´́ol is
döntött a testület. Erre azért volt szük-
ség, mert a Polgármesteri Hivatal f´́uté-
si rendszere - korábbi döntések alapján
- leválasztásra került a Járási Hivatal-
tól. Így a város épületrésze önálló mé-
rést kapott, erre kell új szerz´́odést köt-
ni. Hozzászólások között elhangzott,
hogy ez nem csak a megosztási vitákat
el´́ozi meg tiszta viszonyok teremtésé-
vel, hanem így valamivel kedvez´́obb
díjcsoportba kerül a Polgármesteri Hi-
vatal, mert így kisfogyasztóvá válik. A
testület a szerz´́odést jóváhagyta, felha-
talmazta a polgármestert az aláírásra.
Rétság város pályázatot nyújtott be
szociális t´́uzifa juttatásra, amelyet a
BM kedvez´́oen bírált el, és 96 (erdei)
m3 tüzel´́o beszerzéséhez biztosított
központi támogatást. A t´́uzifát az Ipoly
Erd´́o Zrt-t´́ol szerzi be a város, az erre
vonatkozó szerz´́odést a testület egy-
hangúlag jóváhagyta és felhatalmazta
a polgármestert annak aláírására. A
szerz´́odés létrejötte, és a helyi telep-
helyre szállítás lebonyolítása után, az
október 31-ig beérkezett igények alap-
ján, a Szociális Bizottság döntését kö-
vet´́oen kerül sor a tüzifa kiszállítására.

A lejárt határidej´́u határozatok végre-
hajtásáról szóló beszámolót a testület
elfogadta. 
A testület - korábbi döntésének meg-
felel´́oen, szavazás nélkül - tudomásul
vette Heged´́us Ferenc polgármester
két ülés közötti munkájáról szóló be-
számolóját.
Az egyebek napirend során Rétságon
kialakítandó telkekr´́ol, illetve a fut-
ballpálya használatáról volt szó.

Rendeletek jegyz´́okönyvek

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

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

Képvisel´́o-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képlvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o közmeghallgatással egybekö-
tött  ülésére november 24-én péntek
16.00 órakor kerül sor. (PVB. ülés id´́o-
pontja: november 21. kedd 16.00 óra) El-
´́oterjesztések benyújtásának határideje:
novemberber 13. hétf´́o 12.00 óra. 

Tervezett napirend: 1.) Beszámoló
az Önkormányzat 2017. évi költségvetése
id´́oarányos teljesítésér´́ol. 2.) Tájékoztató
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbí-
rálásának eredményér´́ol. 3.) 2018. évi
földhaszonbér megállapítása. 4.) Beszá-
moló a testület lejárt határidej´́u határoza-
tainak végrehajtásáról és az átruházott ha-
táskörben hozott döntésekr´́ol. 5.) Tájékoz-
tató a két testületi ülés közötti id´́oszakban
az önkormányzat érdekében végzett pol-
gármesteri munkáról. 

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2017. NOVEMBER

Heged´́us Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Novemberben 6-én.

Mez´́ofi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00
óráig. Novemberben  29-én.

Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´́o: Minden
hétf´́on 14.00-17.00 óráig. November-
ben   6., 13.,  20., 27.
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Pályázati felhívás 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testületet pályázatot ír ki bels´́oellen´́ori te-
vékenység ellátására. Foglalkoztatás jelle-
ge: polgárjogi szerz´́odés 

Ellátandó feladatok: Bels´́oellen´́ori fel-
adatok ellátása A költségvetési szervek
bels´́o kontrollrendszerér´́ol és bels´́o ellen-
´́orzésér´́ol szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendeletben (Bkr.) rögzített bels´́o
ellen´́orzési feladatok ellátása, így különö-
sen a vonatkozó jogszabályok, nemzetkö-
zi és magyarországi bels´́o ellen´́orzési
standardok, módszertani útmutatók és
Rétság Város Önkormányzat Bels´́o Ellen-
´́orzési Kézikönyve szerinti bels´́o ellen´́or-
zés elvégzése, a bels´́o kontrollrendszer
m´́uködésének és jogszabályi megfelel´́osé-
gének vizsgálata, elemzése, értékelése, a
vizsgált folyamatokkal összefüggésben
megállapítások, következtetések, javasla-
tok megfogalmazása és jelentésbe foglalá-
sa, az ehhez kapcsolódó egyéb ellen´́ori
feladatok elvégzése, a Bkr. szerinti nyil-
vántartások vezetése. A bels´́o ellen´́ori te-
vékenység kiterjed Rétság Város Önkor-
mányzatára, intézményeire és a nemzeti-
ségi önkormányzatok tevékenységére. 
Pályázati feltételek: 
— Magyar állampolgárság, vagy Ma-

gyarországon bejegyzett vállalkozás 
— az Áht. 70. § (4) bekezdésében foglalt

feltételeknek való megfelelés 
További feltételek és infromációk a
www.retsag.hu honlapon.

A pályázatok beérkezési határideje:
2017. november 30. 

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

kicsinyítéssel, nagyítással.

Változások a recepteknél 
 gyógyszer felírásnál és kiváltásnál

A gyógyszervásárlás hosszú ideig meg-
´́orizte papír alapú jellegét. 2017. no-
vember 1-jét´́ol jelent´́os változás várha-
tó. Bevezetésre kerül az e-recept, amit
nem is kell kinyomtatni, mégis bárme-
lyik gyógyszertárban kiváltható.
(Elektronikus személyi igazolvánnyal!)

Az új rendszer el´́orelépés lehet, de
számtalan gondot is felvet. Ebben a cikk-
ben nem elemezzük a nehézségeket és a
bevezetés tapasztalatait. Tény, az átállás-
nak vannak átmeneti szabályai, ami segít-
séget nyújthat a bevezetés gondjainak át-
vészelésében.

Arra vállalkozunk, hogy a beteg szá-
mára legfontosabb információkat tegyük
közzé. A többire úgyis fény derül, vagy az
internetes keres´́ok igen b´́oséges írásokat
dobnak fel, pro és kontra.

Tájékoztató
2017. november 1-jéig minden egész-
ségügyi intézménynek, így a gyógyszertá-
raknak (és háziorvosoknak) is kötelez´́o az
EESZT-hez (Elektronikus Egészségügyi
Szolgáltatási Tér) való csatlakozás. A la-
kosságot, betegeket érint´́o változások mi-
nimálisak, valamint szinte minden eleme
választható, azaz a megszokott módon
történhet továbbra is a gyógyszerellátás.
— Háziorvosnál 2018 végéig mindenki

kap hagyományos papír alapú “recep-

tet”, aminek 2017.11.01-t´́ol Felírási
igazolás lesz a neve (ennek a felírás
pillanatában keletkezik egy elektroni-
kus megfelel´́oje is a számítógépen, ez
az eRecept, ezt bármelyik gyógyszer-
tár elérheti a beteg jelenlétében, és en-
gedélyével, az azonosítást követ´́oen)

— A Felírási igazoláson az eddig meg-
szokottól eltér´́oen 3 darab vonalkód
lesz nyomtatva (az új vonalkód közé-
pen lesz található, ahogy az illusztrá-
cióként csatolt képen látszik).

Lényeges eltérések a gyógyszer kiváltásá-
nál lesznek, melyek a következ´́ok:
— Felírási igazolás (papír alapú recept)

birtokában bárki kiválthatja a gyógy-
szert, akkor is, ha nem a saját nevére
szól. (2018 végéig)

— Amennyiben saját névre szóló gyógy-
szert váltunk ki, nem szükséges a Fel-
írási igazolást (papír receptet) ma-
gunkkal vinni a patikába, hanem ott,
az azonosítást követ´́oen az eReceptet
(amely a gyógyszer felírásakor, az or-
vosnál keletkezett a számítógépen) le
tudja kérdezni a gyógyszerkiadó sze-
mélyzet. 

Az azonosítás kétféleképpen történhet:
1. Hagyományos Személyi igazolvány és

TAJ kártya együttes bemutatásával
2. eSzemélyi igazolvány és az ahhoz tar-

tozó PIN kód megadásával egy kártya-
leolvasó terminálon (bankkártyához

hasonló módon)
— eRecept kiváltásakor a gyógyszertár-

ban nyomtatnak egy átvételi elismer-
vényt (amin szerepelnek a gyógyszert
kiváltó adatai, és az általa kiváltott
gyógyszerek), amit alá kell írni.

Kiegészítés:
— A 2017. november 1. el´́ott felírt recep-

teket ki lehet váltani a lejárati id´́on
belül (3 hónap). 

— Nem kötelez´́o az eRecept átállás miatt
mindenkinek eSzemélyit igényelnie,
készíttetnie. (Ez esetben a hagyomá-
nyos személyi mellett a TAJ kártyát is
be kell mutatni.)

További, hiteles információ az EESZT In-
formációs portálon: https://e-egeszseg-
ugy.gov.hu/e-recept  .
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Szüret
Bár Rétság és közvetlen környéke nem
sz´́ol´́okultúrájáról ismert, de az ´́oszi nép-
szokásokat felelevenítve idén is megren-
dezésre került a színpompás felvonulás,
m´́usor és bál. Általában a városban ezen
id´́oszak végefelé szervez´́odött eddig is ez
a program, így most is talán azon telepü-
lések között lehetne felsorolni, akik az ok-
tóber els´́o napfényes szombatját használ-
ták ki a b´́o termés örömére rendezett vi-
dámságra.

A menetrend valójában a szokásos
volt. Gyülekez´́o színes viseletben, vagy
“civilben” a Nagyparkolóban, jöttek gya-
log és hintóval. Aztán elindult a népes so-
kaság, hogy végigjárja a városban ismert
útvonalat, miközben a kisbíró pattogó
dobszólóval és éles hangjával hívta fel a
figyelmet a mulatságra, invitálta a m´́usor-
ra és az esti bálra a “népeket”.

Igen változatos felvonulás állt össze.
Némi változás is szembet´́un´́o a korábbiak-
hoz képest. Lovat csak a két hintóba fogva
láttam. No ha ló nincs ... gondolták többen
a nézel´́od´́ok ... Igen akkor jó a szamár is.
Mert volt egy szamár is.  Ez ugyan nem
volt elegend´́o azon feladatokra, amelyek-
hez korábban lovaskocsisok, utánfutós
vontatók segítettek be. Ha már a 21. szá-
zadot írjuk, szinte mindenki mobiltelefon-
nal filmezett, fotózott, a felvezet´́o autóról

er´́osít´́ovel szólt a zene, és a technika
egyéb vívmányai is jól megfértek a ha-
gyományos viselettel együtt, akkor miért
is ne lehetne egy nagyot gondolva olyat
újítani, ami még nem volt. Sikerült meg-
lepetést okozni, f´́oként a kisebbeknek,
meg a látványban gyönyörköd´́oknek. Egy
egész vonat állt a menetre készen. Valódi
élmény volt, még a felvonulás befejezté-
vel is tett pár kisebb kört, a kicsik szóra-
koztatására. Jó ötlet volt, nyert az elkép-
zelés. És így talán egységesebben haladt a
menetoszlop, mint amikor betyárok által
ült négylábúakhoz kellett alkalmazkodni.

Indulás, Zrínyi, Takarék, Mez´́o, Jókai,
Pet´́ofi utcák, majd Rákóczi út és végül
újra a Nagyparkoló. Több helyen volt
megálló, a kisbíró ismét felmondta a ve-
retes versikéjét, a bíró, bíróné táncra per-
dült, és többen követték ´́oket pár perc ere-
jéig, majd továbbindultak. Visszaérve a
parkolóban újra pár percnyi tánc, majd a
nap eseményei a m´́uvel´́odési központban
folytatódtak.

A színházteremben Tóth Ferenc espe-
res úr áldotta meg az ´́osz büszkeségét, a
gazdag termésb´́ol összeállított kosarat és
a kenyeret. Az egyházi áldás után kenyér-
szelés, majd aki kívánta megkóstolhatta.
Következtek a színpadi m´́usorszámok. A
táncot most is a bíró és bíróné nyitotta,

majd az óvodások adtak el´́o szüreti jele-
netet. ´́Oket a Kerepl´́o Néptánc Egyesület
ifjúsági csoportja követte, majd Irk Bence
és barátai táncoltak. Vendégként a Legén-
di Népdalkör énekelt.

Az el´́ocsarnok is igencsak benépesült.
Volt “süteményes, üdít´́os” büfé. A fellép´́o-
ket, résztvev´́oket megvendégelték egy tál
étellel. Az aula egy kicsit elcsendesedett,
de csak arra az id´́ore, hogy este 8-kor kez-
d´́od´́o bálra hangolódjanak. Ott aztán tar-
tott a mulatság, ha nem is kivilágos virra-
datig, de ameddig a jókedvvel bírta a tán-
cos lábú közönség.

Új színekkel, jó rendezvénynek lehet-
tünk tanúi.

Foto: GiK és Potyecz Enik´́o, 
Menczeleszné Dénes Mónika
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Mindszenty-Pallavicini emléknap
Az 1956-os forradalom legmeghatáro-
zóbb eseményei legf´́oképp Budapest-
hez, és a nagyvárosokhoz kapcsolód-
nak. De Rétságnak is van saját 56-os
történelme. Szomorú mártíromság, di-
cs´́oséges tettekért.

Nem idézve itt a történelemkönyvek
vaskos oldalait, de a tényszer´́uség kedvé-
ért megemlítjük, hogy a Fels´́opetényben
fogva tartott Mindszenty József bíborost -
miután ottani ´́orzésére hivatottak elhagy-

ták ´́orhelyüket - október 30-án Pálinkás
(Pallavicini) Antal ´́ornagy szállította Rét-
ságra, ahol a parancsnoki épületben töltött
egy éjszakát, majd Budapestre szállították.
Ezért a tettéért az ´́ornagyot kivégezték. 

Városunkban október utolsó vasárnap-
ján évtizedek óta megemlékeznek ezekr´́ol
a napokról és emberekr´́ol. Így történt most
is, hogy emléknapot rendezett a város a
bíboros és a katona emlékének ápolására.

Az események az el´́oz´́o évben felava-
tott és felszentelt Mindszenty-Pallavicini
emlékm´́unél kezd´́odtek. Itt a harang meg-
szólalását követ´́oen Szájbely Zsolt szava-
lata után az Egmont nyitány hangjaira he-
lyezték el virágaikat szervezetek képvise-
l´́oi és magánemberek.

A néma f´́ohajtást követ´́oen a résztve-
v´́ok átvonultak a laktanyába, ahol az em-
lékparkban áll a két személyiség emlék-
m´́uve.

A Himnusz hangjai után Kelemen Ág-
nes köszöntötte a megjelenteket. Az ese-
mény méltóságát Simon Katalin néptánc-
pedagógus el´́oadóm´́uvész éneke emelte,
majd Heged´́us Ferenc polgármester mon-
dott beszédet.

Majd koszorúzásokra került sor, ahol
a járás és a város virágai mellett ország-
gy´́ulési képvisel´́o, pártok, társadalmi szer-
vezetek és magánszemélyek is elhelyez-
ték a tisztelet virágait mindkét emlékm´́u-
nél. A Szózat hangjai után a megjelenteket
a m´́uvel´́odési központba, egy szerény ven-
déglátásra, szeretevendégségre invitálták.

Az aradi mártírokra emlékezve
Október 6. szomorú napja történelmünk-
nek. Bár sok más tragikus esemény is fel-
lelhet´́o a magyarság ezer éves Kárpát-me-
dencei életében, az 1848-49-es szabad-
ságharc leverése, és a tábornokok bosszú-
álló kivégzése - még történelmi közelség-
ben - a legnagyobb igaztalan áldozat amit
a nemzet elviselni kénytelen.

Október 6. 2001 óta nemzeti gyász-
nap. Az emlékezés napja. Városunkban
hagyományosan az iskolai megemléke-
zéshez kapcsolódnak érdekl´́od´́ok, és a
m´́uvel´́odési központ falán lév´́o emléktáb-
láknál helyeznek el koszorúkat, virágokat.
Így történt ez ebben az évben is.

10 órakor fegyelmezett csoportokban
érkez´́o tanulók foglalták el az intézmény
el´́otti teret. 

A Himnusz elhangzása után Heged´́us
Ferenc polgármester olvasta fel beszédét.
Majd az iskolások irodalmi összeállítással
emlékeztek Arad h´́os mártírjaira, felidéz-
ve a gyászos nap szörny´́uségeit, a tábor-
nokok h´́osiességét.

Majd koszorúkat helyeztek el az em-
léktáblánál, az Önkormányzat, a Járási
Hivatal, civil szervezetek és intézmények
nevében. A Szózat hangjai el´́ott a diákok
helyezték el a magukkal hozott virágokat
az emlékfal lábazatánál.
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Csalogányok vetélkedtek
A Kerepl´́o Néptánc Egyesület immár 7.
alkalommal rendezi meg népdalénekl´́o
versenyét. A m´́uvel´́odési központ kister-
me ideálisnak bizonyult a rendezvény-
hez, igaz a néz´́oként résztvev´́ok teljesen
megtöltötték a termet.

A megjelenteket Simon Katalin nép-
táncoktató, az egyesület m´́uvészeti veze-
t´́oje köszöntötte és bemutatta a zs´́uri tag-
jait. Megyeriné Busai Krisztina énektanár,
Irk Bence néptáncoktató értékelte az el-
hangzottakat. A zs´́uri elnöke Havay Viktó-
ria népdalénekes volt.

A program elején Viktória közös ének-
lésre invitálta a versenyre jelentkezetteket
és a hozzátartozókat. Majd elkezd´́odött a

nemes versengés, bár - mint kés´́obb is ki-
derül - nem egymás legy´́ozése volt a cél.
Azért szervezik már hetedik alkalommal
ezeket a programokat, hogy a kis dalosok
színpadi, szereplési rurtinra tehessenek
szert, baráti segítséget kapjanak tudásuk
fejlesztéséhez. El´́oször a kisebbek, majd
egyre nagyobbak “léptek dobogóra” illet-
ve álltak a bírálók és a közönség elé.

Miután mindenki el´́oadta dalait, egy
csoportkép készítésére összeálltak a fellé-
p´́ok, és a zs´́uri. Simon Katalin ajándékkal
is szolgált, egy erre az alkalomra készült
tortával lepte meg a jelenlév´́oket. Amíg a
felvágott süteményt fogyasztották a részt-
vev´́ok, a zs´́uri külön teremben értékelt.

Majd az eredményhirdetésre került sor.
Mint említettük, itt nem helyezésekért folyt
a dalok minél szebben cseng´́o el´́oadása. A
bírálók min´́osítéseket adtak át. Az idei szin-
vonal olyan jónak mondható, hogy ebben az
évben bronz min´́osítést nem tudtak kiadni.
A 17 résztvev´́o többsége arany min´́osítést
vehetett át, a többiek ezüst oklevéllel térhet-
tek haza, és készülhetnek a jöv´́o évi hasonló
versenyre. Mert szinte biztosra lehet ven-
ni, hogy lesz ilyen jöv´́ore is. Szükséges
megemlíteni, hogy a rétságiak mellett a
környék településeir´́ol, pl. Nagyorosziból,
Diósjen´́or´́ol, Borsosberényb´́ol, Tereskér´́ol
is érkeztek nevez´́ok. Többségük Simon
Katalin tanítványa.

Az ördög nem alszik
A m´́uvel´́odési központ színházi évadá-
nak els´́o el´́oadása egy kisérteties bohó-
zat volt. Telt ház várta a színészeket -
akik közül többen már visszatér´́o ven-
dégek nálunk - és nem is csalódtak. Ki-
váló szórakozásban volt része a két ré-
szes el´́oadás során a közönségnek.

Ha a prózai színpadi m´́ufajokat asze-
rint próbálnánk sorba rendezni, hogy me-
lyik az amelyik számtalan elemében a
szórakoztatást t´́uzi zászlajára, minden bi-
zonnyal a bohózat vinné el a pálmát. A
Pesti M´́uvész Színház m´́uvészei nem csak
a szövegekkel, hanem számtalan beépített

helyzetkomikummal is színesítették a da-
rabot. Az már csak hab a tortán - amire
kevesen gondoltak - hogy a felcsendül´́o
betétdalok szerz´́oi Fényes Szabolcs és
Szenes Iván. Igen, Fényes Szabolcs, aki-
r´́ol ritkán emlékezünk meg, hogy köt´́odik
Rétsághoz, ifjúkorát itt töltötte. E szerz´́o-
párosnak köszönhet´́oen t´́untek ismer´́osnek
a dalok.

A történet röviden arról szól, hogy a
lord két fiatalt szeretne összeboronálni
úgy, hogy a kapcsolatot ne az örökölhet´́o
vagyon motiválja. Szellemes történet,
szellemes megoldásokkal. S´́ot két szelle-

mes, mert a darab vége felé válik érdekes-
sé a sok fordulattal tarkított szellemesdi,
amikor a két fehér lepelbe bújt “kísértet”
egymással is összefut. Persze ahogy lenni
szokott a fiatalok - minden érdek nélkül is -
egymásba szerettek, és együtt akarnak élni.

Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a m´́u-
vel´́odési központ 2017/18-as színházi so-
rozatában még további 3 el´́oadásra kerül
sor. Legközelebb november 15-én. (Rész-
letek a 10. oldalon a Kalauzban.) A továb-
bi 3 el´́oadásra bérlet is váltható. Érdemes
élni az el´́ovételi lehet´́oséggel, hiszen mint
az októberi m´́usornál tapasztaltuk pótszé-
keket is igénybe kellett venni, ezek száma
pedig korlátozott.
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Id´́osek és véradók napja

Régi szép hagyomány Rétságon, hogy
az Id´́osek Világnapjához közel a rétsági
tisztesebb kort megért korosztályt is
köszöntik. Ez az alkalom nyújt lehet´́o-
séget arra is, hogy a sokszoros véradó-
kat elismerjék. A szervezés most is a
helyi vöröskeresztes aktivisták érdeme
és munkája.

Az ENSZ 1991-ben október 1-jét nyil-
vánította az id´́osek világnapjává. Habár Rét-
ságon ez el´́ott is voltak olyan programok,
ahol a település nyugdíjas korosztályát invi-
tálták egy közös programra, az utóbbi két és
fél évtizedben ehhez a nemzetközi id´́opont-
hoz közel szervezik ezt a megemlékezést.

Városunkban több mint 200 f´́o 65 év
feletti személy él. Több mint 100-an ér-
keztek, ami - sokféle gondot és tapasz-
talatot figyelembe véve - igen szép szám.

Az érkez´́oket Szlezák Istvánné, Eszter
köszöntötte, mint az elmúlt években min-
den alkalommal. Majd az óvodások adtak
egy szép énekes verses m´́usort a megje-
lenteknek. Heged´́us Ferenc polgármster
köszönt´́oje után. A Dalos Ajkak Kara
adott rövid, de megható koncertet. Majd
Szilágyi Leonóra, a Vöröskereszt Nógrád
Megyei igazgatója köszöntötte a megje-
lenteket.  Mindkét beszédben kitértek a

helyi szervez´́ok szorgos munkájára és ál-
dozatvállalására, az évr´́ol évre történ´́o
színvonalas programért, valamint a vér-
adóknak köszönetet mondtak életment´́o
áldozatvállalásukért. Tekintettel arra is,
hogy ezen alkalommal hívják meg a járás
véradói közül azokat, akik többszörös -
kerek számú - véradók. Szilágyi Leonóra
sorra szólította a 10, 20, 25, 30 szoros
véradókat, akiknek emléklappal és aján-
déktárggyal tették emlékezetessé ezt a na-
pot. Voltak azonban egészen nagyszámú
véradáson résztvev´́ok is. (Tudni kell, hogy
a férfiak évente maximum 4-szer, a n´́ok
3-szor adhatnak vért.) Így bizony igen
szép szám, hogy voltak akik 40-szer ke-
resték fel a meghirdetett alkalmakat. Talán
érdemes ´́oket név szerint is megemlíteni:
Szombati Józsefné és Berkó Margit. Már
ez is igen magas szám, de ebben az évben
volt aki 60-szoros véradó elismerésben ré-
szesült. ´́O Gyenes László. De úgy látszik
ezt is lehet fokozni, mert Sábler Ágnes
eddig - a nyilvántartások szerint - 70 alka-
lommal adta vérét, hogy másokon segít-
hessen.

Elhangzott a támogatók felsorolása is,
akiket köszönet illet a segít´́o adományo-
kért. De azt is tudjuk, hogy a legfontosabb

anyagi bázisát ennek a rendezvénynek a
télvégi Vöröskeresztes bál bevétele terem-
ti meg, amit ugyancsak a helyi aktivisták
lelkes csapata szervezett, ebben az eszten-
d´́oben 41. alkalommal.

Igen kiváló m´́uvészek vették át a mik-
rofont és a “színpadot”. Dr. Fehér Eszter
háziorvos, de most nem rendelésre érke-
zett. ´́Ot sokan illetik a “daloló háziorvos”
megtisztel´́o elnevezéssel, mert komoly hi-
vatása mellett szívesen énekel. Igen kivá-
lóan, mert az el´́oadóm´́uvészet ezen ágát is
tanulta, színvonalasan m´́uveli. Szeret örö-
met szerezni a közönségnek és különösen
az id´́osebb korosztálynak. ´́O járt már Rét-
ságon, és a sikerének mércéje, hogy ismét
meghívták. Nem volt egyedül, mert Zsu-
zsa Mihály el´́oadóm´́uvész, szinész és nó-
taénekessel együtt állítottak össze m´́usort.
Volt, hogy egyikük, majd másikuk szóló-
ban aztán együtt.

Majd kis szünet következett, ahol a
fehér blúzos, vörösmintás nyakkend´́os he-
lyi aktivisták felszolgálták az uzsonnát, és
ajándékkal kedveskedtek a megjelentek-
nek. Ezután újra kezd´́odött, vagy inkább fo-
lyatódott a dalos múltidézés, hiszen ezek az
énekszámok nem mai szerzemények, Min-
denkinek fiatalkorát juttatja eszébe. Voltak
akik együtt énekeltek a m´́uvészekkel.

Igazán kellemes délutánt szereztek a
meghívottaknak a szervez´́ok.
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Könyvtári napok helyi eseményei
Több éve már minden ´́osszel az ország
könyvtárai összehangoltan rendeznek
eseményeket egy hét leforgása alatt. Ta-
vasszal az ünnepi könyvhét az irodalom
nagy ünnepe, ami inkább az írókat és a
megjelent könyveket tekinti középpont-
nak.  Az  Országos Könyvtári Napok
pedig az érdekl´́od´́o olvasókra koncent-
rál. 

Az országos statisztikába belelapozva
azt látjuk, hogy 1876 település intézmé-
nyei csatlakoztak a sorozathoz, melynek
keretében összesen több mint 7200 ren-
dezvényre került sor. Rétságon október el-
s´́o hetében 4 kiemelt programot kínált a
bibliotéka, más-más témakörben, több
korosztálynak. Ezekr´́ol együtt készült be-
számolónk. 

Október 3-án délután Fodor László
tartott el´́oadást “Múltunk forrásai” - Íjá-
szat tegnap és ma címmel. Az el´́oadást a
bemutatott kellékek tették érdekessé. 

Október 3-án este Girasek károly el´́o-
adására került sor “Információforrások,
tudásforrások” - Az informatika evolúció-
ja címmel. A rendezvényt vetítettképes
prezentáció kísérte és betekintést nyújtott
az informátika nem is olyan távoli jöv´́ojé-
be. 

Október 5-én Kada Anna által veze-
tett programon vehettek részt az érdekl´́o-
d´́ok “A boldogság forrásai” - Belülr´́ol fa-
kadó boldogság címmel, jógára épül´́o, és
egyszer´́uen elsajátítható gyakorlatokat is
tartalmazó bemutatóval. 

Október 6-án pénteken Szenthe Ist-
ván el´́oadására került sor “A víz az élet
forrása” - Van-e fénysugár egy földtani
katasztrófában? címmel. Ez az el´́oadás a
bánki víznyel´́o történetér´́ol, a feltárás je-
lenlegi helyzetér´́ol szólt. Bizonyára nem
véletlen, hogy ez a program vonzotta a
legtöbb látogatót. Mondhatjuk úgy is,
hogy felavatásra került a könyvtár új kö-
zösségi tere, mert a polcrendszer között 50
f´́ot is befogadni képes új olvasótermi rész
bizony kicsinek bizonyult. Nem is alapta-
lan ez az érdekl´́odés, hiszen az el´́oadó, aki
szerényen csak egyszer´́u geológusnak val-
lotta magát, nagy felkészültséggel, rend-
kívül élményszer´́u beszámolót tartott, b´́o-
ségesen illusztrálva vetített képekkel a
Bánk határában a közelmúltban víznyel´́o-
ként elhíresült képz´́odményt, amir´́ol igen
sokat megtudtunk. A geológiai viszonyok-
ról, a mérési ellen´́orzési módszerekr´́ol és
a feltárás állásáról. No meg arról, hogy a
föld mélye itt minden mérés és tudo-
mányos ismeret szerint komoly kincset
rejt, amit reményeik szerint hamarosan el-
érnek. Mert azt is tudni kell, hogy Szenthe
István társaival együtt társadalmi munká-
val, sok-sok lelkes támogató közrem´́ukö-
désével lépésr´́ol lépésre - vagy inkább la-
pátról lapátra - mélyítik a 2x2 méteres ak-
nát, ami jelenleg mintegy 20 méternél tart.
Id´́oközben a bejáratot véd´́o sátor helyett -
ugyancsak adományból - egy takaros kis
házacska is létesült.

Izgalmas, szép el´́oadás volt, melyet
Ivanics András polgármester vezetett be,
a végén is köszönetet mondott a bemuta-
tóért és a támogatók segítségéért is. Mint
megtudtuk, hét közben folyamatos munka
folyik, de hét végén szívesen fogadnak
látogatókat, akik megtekinthetik a munká-
latok állásását.

Mi is arra biztatjuk az érdekl´́od´́oket,
hogy ezt tegyék meg, de el´́otte fontos isme-
retekhez lehet jutni az el´́oadás anyagából.
Aki személyesen nem tudott eljönni, szá-
mukra közöljük, hogy egy lelkes bánki vi-
deós jóvoltából már látható videófelvételen,
a vetített képekkel együtt minden, ami ok-
tóber 6-án este ott elhangzott, bemutatásra
került. https://www.youtube.com/watch?v
=b9SWbPfvVXE&t=1706s

B´́oséges kérdéseket és javaslatokat is
kapott az el´́oadó. Voltak javaslatok arra
vonatkozóan, hogyan lehetne alapítvá-
nyon keresztül támogatásokhoz jutni. ´́O
elmondta, hogy ´́o inkább a geológiai mun-
kával foglalkozna a jöv´́oben is, de minden
segítséget megköszön. Temészetben,
anyagban és akár kétkezi munkában is.
Bánk polgármestere tájékoztatott róla,
hogy az önkormányzat ennek a projektnek
a segítésére egy elkülönített számlát ho-
zott létre. OTP 11741031-15452362. Te-
hát aki anyagiakkal tud és kíván segtíteni,
oda utalhat pénztámogatást.

Képeink a sorozat el´́oadásairól tudósí-
tanak id´́orendben egy-egy fotóval, két fel-
vétellel a bánki barlangról szólóról.

 Foto: GiK és Potyecz Enik´́o
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Rétsági kalauz

Programajánló
November 7. kedd, 17.00 órától

a m´́uvel´́odési központ kistermében
TKM megbeszélés
Téma: Intézmények, civil szervezetek
2018. évi programterve
Az összejövetelre ezúton is tisztelettel
hívjuk az érintett csoportok képvisel´́oit!

November 9. csütörtök, 9.30-11.00 óráig
a rétsági katolikus plébánián
Baba - Mama Klub
Szeretettel hívunk minden anyukát és 3
év alatti gyermeket kéthetenkénti jóked-
v´́u és érdekes közös id´́otöltésre, hogy
megosszuk egymással gyermeknevelés-
sel, családdal kapcsolatos tapasz-
talatainkat, kérdéseinket, ötleteinket;
hogy tematikus témákban beszélgessünk;
kisközösségben együtt játszunk, énekel-
jünk, mondókázzunk, tornázzunk.
facebook: Baba-Mama Klub, Rétság

November 11. szombat, 8.30-11.30 óráig
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Bababörze
Kin´́ott, megunt, feleslegessé vált baba-
és gyermekholmik, cip´́ok, játékok, ba-
bafelszerelések börzéje.
Információ, asztalfoglalás: 30/461-9559

November 15. szerda, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Körúti Színház bérletes sorozatának
els´́o el´́oadása:
Oli Peagen: Az ajándék gésa
cím´́u   vígjáték
“Ismerik a régi viccet? A kisfiú boldo-
gan megy haza: - Apa ma átsegítettünk
öten egy nénit a zebrán! - Dicséretes,
de miért öten? - kérdi az apja. - Mert
a néni nem akart átmenni.
Így jár a darabban f´́oszerepl´́onk, Fisby
kapitány is, akit felettese - az enyhén
üt´́odött - Purdy ezredes Japán legki-
sebb falujába, Tobikibe küld az ameri-
kai megszállás idején, hogy teremtse
meg az amerikai álmot és a demokrá-
ciát. Sajnos azonban a helyiek nem
tudják, mik ezek a fogalmak - ´́ok nem
szép új iskolát, hanem teaházat akar-
nak az ajándék gésának."
A szereposztásból: Sakini - Beleznay
Endre, Fisby kapitány - Lipták Péter,
Purdy ezredes - Esztergályos Cecília,
Lótuszvirág - Placskó Emese, Mac Le-
an ´́ormester - Oroszi Tamás, Grego-
vich ´́ormester - Galambos Zoltán, Hi-
ga Yiga kisasszony - Gyebnár Csekka,

Seiko - Pecsenyiczki Balázs, Hokaida
- Kozel Dániel, Omura - Karaivanov
Lilla, Oshira - Lehel Kata
További el´́oadások: B. Török Fruzsi-
na: Jelenetek két házasságból (Móricz
Zsigmond nyomán), Galambos-Tur-
csán-Meskó: Kell egy színház. (Id´́o-
pontok pontosítást követ´́oen a követ-
kez´́o Kalauzokban lesz közzétéve.)
A három el´́oadásra szóló bérlet ára: 5.900
Ft. Belép´́odíj el´́oadásonként: 2.300 Ft

November 17. péntek 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
Író-olvasó találkozó
Borsa Brown írón´́ovel,
Az Arab fia cím´́u könyvének bemutatója

November 22. szerda, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Walcz Beáta (üvegfestés) és 
Balázs Bernadatt (grafika) 
közös kiállítása
Közrem´́uködik: Bene Annamária (fu-
vola) és Cselényi Noémi (gitár)
Megtekinthet´́o: december 23-ig.

November 23. csütörtök, 9.30-11.00 óráig
a rétsági katolikus plébánián
Baba - Mama Klub
facebook: Baba-Mama Klub, Rétság

November 25. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Kerepl´́o Néptánc Egyesület
András-havi mulatsága

November 28. kedd, 15.00 órától
a m´́uvel´́odési központ kiállítótermében
Pálinkásné Eigen Éva r. ´́ornagy
b´́unmegel´́ozési el´́oadása
Minden érdekl´́od´́ot tisztelettel várunk!

El´́ozetes
M´́usorváltozás lehetséges!

December 3. vasárnap
A Templomkertben
Advent 
1. gyertya meggyújtása a koszorún
kiegészít´́o programmal

December 5. kedd, 16.00 órától
a m´́uvel´́odési központ kistermében
a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Mikulás napi ünnepsége

December 6. kedd, 16.30 órától
a Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület
Mikulásjárata

December 8. péntek, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ társalgó termében
Senior egészségügyi fórum

a Rétsági Egészségfejlesztési Iroda
közrem´́uködésével, az Emberi Er´́ofor-
rások Minisztériuma támogatásával
14.30 órától
Egészségügyi sz´́urés és tanácsadás
- kérd´́oíves állapotfelmérés
- testsúly és testmagasság mérés
- testtömeg-index meghatározás
- haskörfogat mérés
- vérnyomás mérés
- koleszterin szint mérés
- triglicerid szint mérés
- ultrahangos csonts´́ur´́urég mérés

December 9. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Városi Nyugdíjas Klub
évzáró összejövetele

December 10. vasárnap
Advent 
2. gyertya meggyújtása a koszorún
kiegészít´́o programmal

December 10. vasárnap
a Börzsönyi úti emlékm´́unél
A Hunyadi Baráti Kör szervezésében
Megemlékezés Pallavicini Antal 
kivégzésének 60. évfordulója alkal-
mából

December 17. vasárnap
Advent 
3. gyertya meggyújtása a koszorún
kiegészít´́o programmal

December 22. péntek
a m´́uvel´́odési központban
Mindenki Karácsonya
(részletes program a következ´́o Hang-
adóban)

December 24. vasárnap
Advent 
4. gyertya meggyújtása a koszorún
kiegészít´́o programmal

December 30. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Hunyadi Nyugdíjas Klub
évzáró összejövetele

December 31. vasárnap
a m´́uvel´́odési központban
a Zúgófa Néptánc Együttes 
zártkör´́u évzáró összejövetele

Nyitvatartás
Könyvtár:

Hétf´́o: 11.00-16.00
Kedd-péntek  9.00-18.00
Szombat: 13.00-17.00

M´́uvel´́odési Központ:
Hétf´́o-csütörtök:   8.00-20.00
Péntek:   8.00-21.00
Szombat: 17.00-21.00
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rtv.retsag.net

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Hétf´́o:
Suli jóga 16.15-17.00-ig Vezeti: Évinger

Boglárka
Gerincjóga 18.00-19.00 óráig Vezeti: Ka-

da Anna
Kedd:
Kerepl´́o Gyermek Néptánc Együttes

15.30-18.30 Vezeti: Simon Katalin
Csillagvirág Néptánc Együttes 18.30-

19.30-ig Vezeti: Simon Katalin
Szerda:
Gyermek balett 16.45-17.45-ig Vezeti: Ja-

lits Eszter
Alakformáló n´́oi torna 18.30-19.30-ig Ve-

zeti: Béke Viktória
Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport 15.00-16.00 Veze-

ti: Putyer Gyuláné
Ovis jóga 16.15-17.00-ig Vezeti: Évinger

Boglárka
T´́uzzománc szakkör 17.00-19.00 Vezeti:

F. Nógrády Ildikó
Péntek:
Kerepl´́o Ifjúsági Néptánc Együttes 17.00-

18.00 Vezeti: Simon Katalin
Zúgófa Néptánc Egyesület 19.00-20:30

Vezeti: Simon Katalin

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

2017. NOVEMBERI m´́usor

November 7. kedd 18:00 
Olasz-magyar örökség: A Casa Bou-
narroti igazgatója,  Csoda Milánó-
ban és Rómában. 
(11 részes dokumentumfilm-sorozat 1.
és 2. rész) Ismétlések: November 8-9.
18:00 órától, 11-12. 10:00 órától.

November 24. péntek  15.55 órától
Él´́o közvetítés a képvisel´́o-testület
Közmeghallgatással egybekapcsolt
novemberi ülésér´́ol

November 28. kedd 18:00 és 21.00 
RTV Hiradó - Riportok, tudósítások
Ismétlések: November 29. december
1-ig 18.00 és 21.00, december 2-3,
szombat-vasárnap 10.00

Sörök és mozdonyok
Hogyan kerül a sör és a mozdony egy
asztalra? Miképpen kapcsolódik egy
gondolatkörbe? Nem is olyan nagy rej-
tély. Aki eljött a m´́uvel´́odési központ-
ban ilyen címen meghirdetett program-
ra, semmi kétsége nem maradt, hogy itt
és most - értsd Rétságon - ezen fogal-
mak összekapcsolódása természetes.

Közel másfél éve indult egy magán-
vállalkozás, amely “üzemében” min´́oségi
söröket készítenek. A hely elnevezése is
jellegzetes: Sörváróterem.

A m´́uvel´́odési központ kisterme
ugyancsak benépesedett érdekl´́od´́okkel.
Kelemen Ágnes bevezet´́oje után igen jeles
el´́oadó tartott élvezetes, humoros, de na-
gyon alapos felkészültségre valló, prezen-
tációval kísért ismertet´́ot. Erre persze szá-
mítani is lehetett, hiszen a meghívott ven-
dég Katona Csaba, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia BTK Történettudományi
Intézetének tudós munkatársa. Egyben ar-
ról is tanúságot tett, hogy a történelemmel
való ismerkedés nem minden esteben szá-
raz kronológiai, térképeszeti, harcászati
tények sorolása, hanem a mindennapi élet
részét képez´́o ételeknek, italoknak ugyan-
úgy megvan a maga históriaja.

Az el´́oadás 3 részre tagolódott. Els´́o
részben a sör történetér´́ol hallottunk izgal-
mas tényeket, a sörf´́ozéssel kapcsolatos
szokásokról, szabályozási és gazdasági vi-
szonyokról. A második rész a mozdonyok
múltjába engedett betekintést, ugyancsak
látványos prezentációval.

És itt került újra a sör az asztalra.
Mint az el´́oadó elmondta, megszámlálha-
tatlanul sok kisüzemben el´́oállított, úgy-
nevezett kézm´́uves sör létezik. Hazánk-
ban is, a világban meg különösen. Ahhoz,
hogy egy márkát alig másfél év alatt fel
lehessen futtani, kell valami zseniális
szikra, amely jól megjegyezhet´́ové pro-
mótálhatóvá, különlegessé teszi a termé-
ket. Ez az ötlet maga az egyes italok moz-
donyokról való elnevezése, és az ehhez
kapcsolódó elemek megjelenítése.

A harmadik részben a tulajdonos, Ha-
va István mutatta be egy kisfilm segítsé-
gével a F´́ut´́oház létrejöttét és elmúlt évét.
Itt tudtuk meg, mi adta az alapötletet. Ist-
ván édesapja mozdonyvezet´́o volt. Ez adta
az alapötletet, hogy a sörök a síneken gör-
dül´́o különböz´́o gépekr´́ol kapják nevüket.
Ügyelve arra is, hogy a képviselt lóer´́ok
egyben utaljanak a sör erejére is.

Márpedig az asztalon is látható sörök
igencsak er´́osek, különlegesek. Csak ter-
mészetes anyagból precíz receptúra alap-
ján készülnek. Kérdésre elhangzott, hogy
nem olcsók ezek a termékek, de a min´́o-
séget meg kell fizetni. A kiválóságot per-
sze nem csak a gazda állítja, hanem nem-
zetközi zs´́uri is elismerte. Nem is akármi-
lyen medálokkal, oklevelekkel, ami egy
olyan cégnél, ami a verseny id´́opontjában
még egy esztendeje sem termelt, szinte
egyedülálló a világban. Ez év februárjá-
ban Dublinban a 327-139-es mozdonyt
megjelent´́o ital aranyérmet, míg a Bulldog
ezüstérmet nyert. Májusban pedig Lexing-
tonban 1 arany és 2 ezüstérmet vívtak ki
a Rétságon készült italok. Nem véletlen
hát, hogy egyre több exkluzív vendéglátó-
helyen, neves fesztiválon találkozunk
ezekkel a jellegzetes címkét visel´́o pa-
lackban felszolgált ned´́ukkel.

Természetesen ennyi érdekes beszéd
után torkok nem maradhattak szárazon. A
koronát az estre az ízlelés tette fel.

A Sörváróterem egyébként felkereshe-
t´́o, vásárolni is lehet a termékekb´́ol.
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Szelektív hulladékgy´́ujtés

Szelektív hulladékgy´́ujt´́o szigetekre csak
üvegpalackok elhelyezése lehetséges!

Szelektív hulladékgy´́ujtésre a jöv´́oben
háztól elszállítással kerül sor. A tiszta álla-
potú papír, m´́uanyag és fém italos dobozok
az erre a célra rendszeresített, díjmentes zsá-
kokban helyezhet´́ok el kéthetente a hulla-
dékgy´́ujt´́o edények (kukák) helyein. Zsákot
a Zöld Híd szakemberei osztanak ki, kihe-
lyezett telt zsákok helyett újat hagynak a
helyszínen, illetve díjmentesen beszerezhe-
t´́o Rétságon a Paletta Trade (Sipos bolt) üz-
letben. Az elszállításra kéthetente kerül sor,
az alábbi id´́opontokban és azt követ´́oen:

2017. november 9., 23. csütörtök
2017. december 7, 21. csütörtök

Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a továb-
biakban a szelektív hulladékgy´́ujt´́o szige-
teken - üvegen kívül - semmilyen más
hulladék nem helyezhet´́o el. 

A közrend és a tisztaság meg´́orzése
érdekében ezen helyszíneket a térfigye-
l´́o kamerák rögzített felvételekkel is el-
len´́orizhet´́ové teszik!

Zöldhulladék gy´́ujtés

Ezúton tájékoztatjuk a rétsági lakoso-
kat a zöldhulladék gy´́ujtéssel kapcsolat-
ban az alábbi fontos adatokról.

Az ingatlan tulajdonosok biológiailag
lebomló anyagból készült zöldhulladék
gy´́ujt´́o zsákokban gy´́ujthetik a kisebb
mennyiség´́u komposztálható zöldhulladé-
kokat. A zöldhulladékok közé különösen a
f´́ufélék, falevelek, fás és lágyszárú kerti nö-
vények és azok részei, gallyak, ágak maxi-
mum 60 mm vastagságig sorolhatóak. A
zsákokat 40 Ft + Áfa áron vásárolhatják
meg az alábbi helyszínen: 2651 Rétság,
Rákóczi út 29. Paletta Trade Kft. (Sipos
bolt). Egy szállítási nap alkalmával maxi-
mum 10 db zöldhulladékot tartalmazó
zsák helyezhet´́o ki ingatlanonként! Társa-
ságunk kizárólag az ebben a zsákban ki-
helyezett zöldhulladékot szállítja el. 2017.
évi zöldhulladék gy´́ujtési rend tervezett
id´́opontjai áprilistól minden páros héten
csütörtökön. Tehát:

2017. november 2., 16., 30. csütörtök
Továbbiakban csak tavasszal!

Felhívás!
A téli id´́ojárásra tekintettel felhívjuk a
Tisztelt Lakosság figyelmét a köztisztasá-
gi és környezetvédelmi feladatok ellátásá-
ról szóló rendelet alapján az ingatlanok
el´́otti járdák tisztántartását, síkosságmen-
tesítését, hóeltakarítását az ingatlan tulajdo-
nosa, illetve használója köteles elvégezni.

A szórakoztató-, vendéglátó és árusítá-
si helyek, üzletetek el´́otti járdaszakaszt a
használó köteles folyamatosan tisztán tar-
tani. Az ingatlan el´́otti közterület, illetve
járdaszakasz hóeltakarításának elmulasz-
tásáért 30.000 Ft-ig terjed´́o pénzbírság
szabható ki. Kérjük, hogy az önkormány-
zati rendelet alapján folyamatosan szíves-
kedjenek gondoskodni a tulajdonukban,
illetve használatukban lév´́o ingatlan el´́otti
járdaszakasz hóeltakarításáról, tisztításá-
ról, síkosság mentesítésér´́ol. 

Polgármesteri Hivatal

Felhívás
Az ´́oszi id´́ojárás okán is várható kerti
munkákkal összefüggésben felhívjuk a
Tisztelt Ingatlantulajdonosok (használók)
figyelmét a 19/2013. (XI.26.) rendelet a
közösségi együttélés alapvet´́o szabályai-
ról, valamint ezek elmulasztása, meg-
szegése jogkövetkezményeir´́ol szóló he-
lyi rendeletben, a kerti hulladékok égeté-
sével kapcsolatos el´́oírások betartására. 

A jogszabály szerint kerti hulladék,
nyesedék (nem ünnepi) hétf´́oi napokon
égethet´́o 6.00 órától, 20.00 óráig. Fontos
betartani az égetéssel kapcsolatos egyéb
szabályokat is.

Irodalmi pályázat
A rétsági Spangár András Irodalmi Kör
pályázatot hirdet a vers és prózaírók ré-
szére. A pályázaton korhatár és a témakör
megkötése nélkül, minden alkotó részt ve-
het. Kizárólag máshol meg nem jelent
írásm´́uvekkel lehet pályázni! Az írásokat
digitálisan (CD, DVD) is kérjük mellékel-
ni. A pályázatok terjedelme nem haladhat-
ja meg az öt gépelt oldalt. (Word, Times
New Roman, 12 pont, 1,5 sortáv) A jeligés
pályázatok mellé, zárt borítékban kérjük
mellékelni annak feloldását. A pályázat-
ból kizárásra kerülnek a kés´́on beérkez´́o

és a digitálisan nem beküldött, valamint
nem a kiírásban megjelent feltételeknek
megfelel´́o pályam´́uvek. Egy jeligéhez ma-
ximum három írásm´́u tartozhat. Az írásm´́u-
vek feladási határideje: 2018. január 31.

Cím: Spangár András Irodalmi Kör
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár
2651 Rétság, Rákóczi út 26., Pf.: 24. A
legjobbnak ítélt alkotás elnyeri a díszes
kivitel´́u Spangár András emlékplakettet és
a hozzá járó oklevelet. Az arra érdemes
írásokat megjelentetjük a Kör 2018. évi
antológiájában és a Kör honlapján is.

Hirdessen a Hangadóban!
Lakossági apróhirdetések közzététele 100
bet´́uig 300 Ft. Ugyanebben a díjban sze-
repel, hogy a Hangadó digitális változata
megjelenik a városi honlapokon is. 

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

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,

matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´́oségi

munkavégzés, korrekt árakon!

Hangadó – Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan.
Kiadja a Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/350-785 

 Felel´́os kiadó: Varga Nándorné igazgatóhelyettes.     Felel´́os szerkeszt´́o: Varga Nándorné
Nem kért kéziratokat nem ´́orzünk meg és nem küldünk vissza! Programajánlóban a m´́usorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A lap levélcíme: 2651 Rétság, Pf.: 24.  Készült Rétságon a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. nyomdájában. 
 Felel´́os vezet´́o: Pál György. Lapterv és tipográfia Girasek Károly munkája. ISSN 1216–2914. 

Apróhirdetés
Termel´́oi méz eladó! Kotroczó Balázs,
Rétság, Mez´́o út 4. Telefonszám: 06-35-
350-282, 06-20-4282-480

Legyen a munkatársunk!
Tisztelt Olvasóink! Újságunkat színesí-
tend´́o azt szeretnénk, ha minél többen vál-
lalkoznának arra, hogy kisebb-nagyobb
írásaikkal jelentkeznének a Hangadó ha-
sábjain. A szerkesztés során egyetlen ren-
dez´́oelvet tartunk fontosnak magunk szá-
mára, mégpedig azt, hogy az írások Rét-
ságról szóljanak, az itt él´́ok számára íród-
janak. Tájékoztatásul közöljük: lapzárta
minden hónap 20-án. Ha tehát kedvet érez
arra, hogy egy-egy téma megírásával gaz-
dagítsa a Hangadó számait. ragadjon tol-
lat!        Legyen a munkatársunk!
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