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Megemlékezés nemzeti ünnepünkön 
A hagyományoknak megfelel´́oen, méltóságtel-
jes ünnepi m´́usorral és koszorúzással emlé-
keztünk az 1848-as forradalom 170 éves évfor-
dulójára. Az esemény a m´́uvel´́odési központ
színháztermében, illetve az épület falán elhe-
lyezett emléktábláknál valósult meg. 

A Himnusz elhangzása után Kelemen Ág-
nes köszöntötte a megjelenteket a szervez´́o in-
tézmény szóviv´́ojeként, majd felkérte Heged´́us
Ferenc polgármestert beszédének megtartásá-
ra. ´́Ot Barna János, a Megyei Közgy´́ulés alel-
nökének megemlékez´́o el´́oadása követte. 

A továbbiakban a plakátokon meghirdetet-
tek szerint folytatódott a program. Az iskola
m´́usorában Bálint Magdolna betanításában az
iskola 4. osztályos csoportja mutatott be ver-
ses, zenés, táncos összeállítást (Tulajdonkép-
pen az iskolai ünnepségen is látott produkció

került most a szélesebb közönség elé.) Majd
Szájbely Zsolt szavalata vezetett át a követke-
z´́o m´́usorblokkhoz.

A Kerepl´́o Néptánc Egyesület Ifjúsági Cso-
portja mutatta be Simon Katalin néptáncoktató
által színpadra álmodott, erre az alkalomra ké-
szített, zenés, táncos koreográfiát. Majd az
Ékes Énekegyüttes vette át a “szót” a korábban
fellép´́ok gy´́ur´́ujében az eseményhez kapcsoló-
dó dalokkal.

A rendezvény az intézmény el´́ott folytató-
dott, ahol a márványtáblákkal szembeni hirde-
t´́ofelület is alkalmi dokumentumkiállítássá ala-
kult. Egymást követték az önkormányzatok, a
Járási Hivatal, egyházak, pártok, civil szerve-
zetek és intézmények képvisel´́oi, akik a meg-
emlékezés koszorúit elhelyezve, f´́ohajtással
emlékeztek a szabadságharc h´́oseire. 
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Városházi tudósítások

Március 8-án a Pénzügyi és Városüze-
meltetési Bizottság ülését követ´́oen ke-
rült sor soron kívüli képvisel´́o-testületi
ülésre, ahol 7 napirendi pont megtár-
gyalására történt. A 2 nappal el´́obb ösz-
szehívott testületi ülésen 1 képvisel´́o
igazoltan volt távol.

Els´́o napirenden a 2017. évi költségve-
tés módosítása szerepelt. A módosítás
indoka, hogy egyes tételeket más ro-
vatokban kell szerepeltetni, mert a
mostani könyvelési rendszer úgy kí-
vánja meg, és az éves mérlegbeszámo-
ló elkészítéséhez a számoknak
már egyezni kell. Jávorka János
a PVB bizottság elnökhelyettese
összefoglalójában elmondta,
hogy a költségvetés f´́oszámai
nem változnak, tehát csak tech-
nikai módosításról van szó, ezért
a bizottság azt elfogadásra java-
solja. A rendelet tervezetet 3 képvisel´́o
igen szavazatával, 2 nem és 1 tartóz-
kodás mellett nem fogadta el a testület.
Második napirend a 2018. évi költség-
vetés módosítása volt. Központi nor-
matívák változása miatt plusz bevételi
lehet´́osége keletkezett a városnak több
intézményi címnél. Ezek átvezetésére
készült az el´́oterjesztés. A PVB össze-
foglalóban elhangzott, hogy a város
bevételi lehet´́osége 6.397.000 Ft-tal
emelkedik, ennek megfelel´́oen a költ-
ségvetés f´́oösszege is módosulna. A
rendelet tervezetet 3 képvisel´́o igen
szavazata mellett, 2 nem szavazattal, 1
tartózkodással nem fogadta el a képvi-
sel´́o-testület.
Több alkalommal vet´́odött fel a képvi-
sel´́o-testületi vitákban a lakossági sze-
métszállítás támogatásának kérdése. A
korábbi üléseken a képvisel´́ok kérték
a polgármestert, hogy tegyen lépése-
ket a 2018. évi támogatási megállapo-
dás megkötésére a Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Koordináló és Vagyon-
kezel´́o ZRT felé, hogy ne fordulhasson
el´́o az el´́oz´́o években tapasztalt ano-
mália. A megállapodás tervezete meg-
érkezett. A polgármester által benyúj-
tott el´́oterjesztést 4 képvisel´́o szavazta
meg 2 nem ellenében. A képvisel´́o-tes-
tület megbízta a polgármestert annak
aláírásával. Ennek értelmében 2018.
évben minden rétsági háztartás – ahol
elmaradás nélkül befizetik a hulladék-
szállítási számlákat –, évi 15.000 Ft
önkormányzati támogatásban része-
sül, melyet 4 részletben, a negyedévi
“kukadíj” számlából levonva kapnak

meg a háztartások. Ezzel a megoldás-
sal ebben az évben összesen
15.405.000 forinttal járul hozzá az ön-
kormányzat a helyben él´́ok közterhei-
nek csökkentéséhez.
Következ´́o téma a 356-61 helyrajzi
számú ingatlan m´́uvelési ágának mó-
dosítása volt. Ez a tanuszoda számára
kijelölt telekkel kapcsolatos. Koráb-
ban a testület a szükséges döntéseket
meghozta, az el´́oterjesztések azonban
nem megfelel´́oen tartalmazták az adott
terület m´́uvelési ágba sorolását, ezért

az építési engedély kiadása
nem volt lehetséges. A jelen
el´́oterjesztés a besorolást mó-
dosította, amelyet a testület
egyhangúlag elfogadott.
A következ´́o napirend adat-
meg´́orzési szerz´́odések elfo-
gadásáról szólt. Erre az ASP

rendszerre való áttérés miatt van szük-
ség, a régi programokban keletkezett
adatok meg´́orzése, és archiválása ér-
dekében, hiszen azoknak továbbra is
visszakereshet´́onek kell lenni az ille-
tékes munkatársak számára. Két prog-
ramrendszerrel kapcsolatos archiválá-
si munkákra el´́oterjesztett szerz´́odése-
ket a képvisel´́o-testület jóváhagyta.
A polgármesteri hivatal pénzügyi cso-
portjában megüresed´́o álláshely betöl-
tésére kért lehet´́oséget, és az átadás
idejére párhuzamos foglalkoztatást az
el´́oterjeszt´́o Fodor Rita Mária a jegyz´́o
általános helyettese. Az el´́oterjesztésre
azért van szükség, mert a képvisel´́o-
testület a megüresed´́o álláshelyeket
korábbi döntésével zárolta, és új alkal-
mazottak beállítását testületi jóváha-
gyáshoz kötötte. A foglalkoztatás
módját is tartalmazó határozattal a tes-
tület hozzájárult a megüresed´́o mun-
kahely betöltéséhez azzal, hogy a ki-
nevezés pontos id´́opontjáról a Képvi-
sel´́o-testület tájékoztatást kér.
Kulturális közfoglalkoztatás érdeké-
ben az NMI és a M´́uvel´́odési Központ
közötti együttm´́uködési megállapodás
módosítása szükséges. Ennek értelmé-
ben 2018. március 1. - 2018. június 30.
között egy f´́o alkalmazására kerül sor
a könyvtárban, amely pénzügyi fede-
zete nem a várost terheli. A szerz´́odés
módosítását a képvisel´́o-testület jóvá-
hagyta.

A március 23-ra tervezett ülés el´́oter-
jesztései az április 27-én sorra kerül´́o
képvisel´́o-testületi tanácskozás napi-
rendjére kerülnek.

Képvisel´́o-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülésére április 27. péntek 16,00
órakor kerül sor. (PVB. ülés id´́opontja:
április 24. kedd 16.00 óra. El´́oterjesztések
benyújtásának határideje: április 16. hétf´́o
12.00 óra.) Tervezett napirend: 1) Rétság
Városi Rend´́orkapitányság beszámolója. El-
´́oterjeszt´́o: rend´́orkapitány, 2) Beszámoló a
Városüzemeltetési csoport 2017. évi mun-
kájáról, El´́oterjeszt´́o: Salgai György város-
gondnok, 3) Beszámoló a Polgármesteri Hi-
vatal 2017. évi m´́uködésér´́ol. El´́oterjeszt´́o:
Dr. Varga Tibor jegyz´́o, 4) Sport és civil
szervezetek 2018. évi támogatási pályázata-
inak elbírálása. El´́oterjeszt´́o: Dr. Varga Tibor
jegyz´́o, 5) 2018. évi karbantartási és felújí-
tási terv elfogadása. El´́oterjeszt´́o: Heged´́us
Ferenc polgármester, 6) Beszámoló az Ön-
kormányzat 2017. évi költségvetés teljesíté-
sér´́ol, a pénzmaradvány elszámolásáról El-
´́oterjeszt´́o: Heged´́us Ferenc polgármester, 7)
Beszámoló helyi adók és egyéb követelések
állományáról, behajtásuk helyzetér´́ol El-
´́oterjeszt´́o: Heged´́us Ferenc polgármester 8.
Beszámoló a testület lejárt határidej´́u hatá-
rozatainak végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekr´́ol. El´́oterjesz-
t´́o: Heged´́us Ferenc polgármester, 9) Tájé-
koztató a két testületi ülés közötti id´́oszak-
ban az önkormányzat érdekében végzett
polgármesteri munkáról. El´́oterjeszt´́o: He-
ged´́us Ferenc polgármester.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái
2018. ÁPRILIS

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

Mez´́ofi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00
óráig. Áprilisban 25-én.

Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´́o: Minden
hétf´́on 14.00-17.00 óráig. Áprilisban
9., 16.,  23.

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.

    2018. ÁPRILIS     HANGADÓ    
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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:

2018. április 12., 26. csütörtök
2018 május 9., 23. csütörtök
2018 június 6., 20. csütörtök

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

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

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

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

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

A rendeletet megszeg´́okkel szemben
helyszínbírság, vagy 150 ezer forintig ter-
jed´́o közigazgatási bírság is kiszabható.

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!

Zöld hulladék elszállítás
Április hónaptól 

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

Az ingatlan tulajdonosok biológiailag
lebomló anyagból készült zöldhulladék
gy´́ujt´́o zsákokban gy´́ujthetik a kisebb
mennyiség´́u komposztálható zöldhulladé-
kokat. A zöldhulladékok közé különösen
a f´́ufélék, falevelek, fás és lágyszárú kerti
növények és azok részei, gallyak, ágak
maximum 60 mm vastagságig sorolható-
ak. A zsákokat 40 Ft + Áfa áron vásárol-
hatják meg az alábbi helyszínen:

2651 Rétság, Rákóczi út 29. Paletta
Trade Kft. (Sipos bolt)

Egy szállítási nap alkalmával maxi-
mum 10 db zöldhulladékot tartalmazó
zsák helyezhet´́o ki ingatlanonként! Társa-
ságunk kizárólag az ebben a zsákban ki-
helyezett zöldhulladékot szállítja el. 2018.
évi zöldhulladék gy´́ujtési rend tervezett
id´́opontjai április 5-t´́ol minden páros héten
csütörtökön. Tehát:

2018. április 5. csütörtök 
2018. április 19. csütörtök 
2018. május 3. csütörtök 
2018. május 17. csütörtök 
2018. május 31. csütörtök 
2018. június 14. csütörtök 
2018. június 28. csütörtök

Legyen a munkatársunk!

Tisztelt Olvasóink! 
Újságunkat színesítend´́o azt szeretnénk,
ha minél többen vállalkoznának arra,
hogy kisebb-nagyobb írásaikkal jelent-
keznének a Hangadó hasábjain. 

A szerkesztés során egyetlen rende-
z´́oelvet tartunk fontosnak magunk szá-
mára, mégpedig azt, hogy az írások Rét-
ságról szóljanak, az itt él´́ok számára
íródjanak. Tájékoztatásul közöljük: lap-
zárta minden hónap 20-án. Ha tehát ked-
vet érez arra, hogy egy-egy téma meg-
írásával gazdagítsa a Hangadó számait.
ragadjon tollat!
      Legyen a munkatársunk!

Tájékoztató

Rétság Egészségügyéért Alapítvány
Tájékoztató az Alapítvány 
2017. évi tevékenységér´́ol

Az alábbiakban közzétesszük a Rétság
Egészségügyéért Alapítvány 2017. évi te-
vékenységér´́ol szóló tájékoztatót.

Az Alapítványnak 2017. évben össze-
sen  55.146 Ft bevétele volt.

Az Alapítványnak 2017.évben össze-
sen 192.445 Ft kiadása volt, ebb´́ol
178.300 Ft  volt az Alapítvány által nyúj-
tott támogatások összege, a banki költsé-
gek összege pedig 14.145 Ft volt.

Egyéb kiadás az év folyamán nem
volt. Az Alapítvány m´́uködésével kapcso-
latos egyéb költségeket (posta, nyomtat-
vány, telefon stb.) a kuratórium elnöke fi-
zette. A kuratórium tagjai tevékenységü-
kért semmilyen juttatásban nem részesül-
tek. Az Alapítvány állami pénzalapból,
központi költségvetésb´́ol ill. helyi önkor-
mányzattól támogatást nem kapott. 

Az Alapítvány az általa nyújtott támo-
gatással az alapító okiratban foglalt célo-
kat valósította meg.

 Megragadva az alkalmat, köszönetet
mondunk mindazoknak, akik az Alapít-
ványt bármilyen formában segítették, tá-
mogatták. A 2016. évi személyi jövede-
lemadók 1%-ból befolyt 55.124 Ft-ot az
Alapítvány az egészségügyi szolgáltatá-
sok támogatására használta fel.

Ezúton is tisztelettel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik személyi jövede-
lemadójuk 1 %-át a Rétság Egész-
ségügyéért Alapítványnak ajánlották fel,
egyúttal kérjük, hogy a jöv´́oben is minél
többen támogassák az Alapítványt céljai
elérésében, hiszen a helyi egészségügyi
ellátás felszereltsége, min´́osége igen fon-
tos minden itt él´́o számára.

Az Alapítvány adószáma: 19163404-
1-12

       Szabó Klára    Dr. Szájbely Ern´́o
kuratórium elnöke       alapító      

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

Központban, a Könyvtárban

A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig
kicsinyítéssel, nagyítással.

A/4 oldal 30 Ft. A/3 oldal 60 Ft.
Igény esetén A/4 méretig

szinesben is,  oldalanként 300 Ft.
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Kell egy színház 
Rétságnak is kell egy színház. Igaz, ön-
álló társulatot m´́uködtetni lehetetlen,
de a m´́uvel´́odési központ a Körúti Szín-
házzal megvalósította, hogy legyen rend-
szeresen színjátszás a város színpadán.

Fényes Szabolcs bérlet 3. el´́oadásával
zárult a m´́uvel´́odési központ feln´́ott szín-
házi évada. Ezennel egy musical került
színre, “Kell egy színház” cínmel. Az ma
már természetes, hogy a színház bérleti
sorozatának harmadik évadában mindig
telt ház fogadta a m´́uvészeket. Így volt ez
most is.

A színház különös világ. Maga a va-
rázslat ami estér´́ol estére a színpadon tör-
ténik. Persze mindenki tudja, hogy min-
den csak illúzió, de ha jó a darab a néz´́o
átéli a történetet, legyen szó gyilkosság-
ról, ármányról, szerelemr´́ol, dics´́oségr´́ol.
Tudjuk, hogy amikor tapsok után legördül
a függöny, a színészek a m´́uvészklubban
gyülekeznek. A büfében. Itt aztán egy má-
sik, titokzatos világ tárul fel azok el´́ott,
akiknek lehet´́osége van betekinteni. A hét-
köznapi emberekké vált királyok, dívák,
h´́osszerelmesek és más szserepköben pár
perce még tündökl´́o személyek egészen
más problémákkal kerülnek szembe. Ha
egy bulvárlap szemfüles riportere csak
egyetlen napra vendég lenne egy m´́uvész-
büfében hónapokra címlapos municióval
felvértezve alapozhatná meg karrierjét.
Jönnének a cikkek, hogy “egymásra talál-

tak ..., tovább nem titkolják ..., szakított az
álompár ..., új szerelem ..., a mell´́ozött
m´́uvész ... és így tovább. Ismerjük az ef-
féle bulvárcikkeket. Nos azt kell mondani,
ezek nem minden alap nélkül valók, még
akkor is ha az újságírói fantázia b´́oséggel
kiszínezi a sztorikat.

No szóval egy szíínházi büfében min-
den megtörténik, nagy töménységben,
ami az életben úgy általában. Szakmai
karriervángy, írigység, intrikák, szerel-
mek és féltékenység, árulás és kiállás, si-
ker és kudarc egyaránt. A darab ezennel
egy kivételes alkalmat teremt arra, hogy a
nagyközönség által csak misztikus elbe-
szélésekb´́ol ismert világba betekintést
nyújtson. (Nem megismételve az el´́oz´́o Ka-
lauzban leírt szöveget, de a márciusi Hang-
adóban kikereshet´́o.) Az el´́oadás nem csak
történeteket mesél el, szituációkat jelenít
meg, hanem zenés betétekkel is élmény-
teljesebbé tették a bemutatót. A ma diva-
tos musical m´́ufaj szabályai szerint hang-
zottak el slágerre érett dalok, amelyek kö-
zött a címadó (Kell egy szinház) már több
mint másfél évtizede igen népszer´́u.

A Körúti Színház erre az el´́oadásra
igen sok el´́oadóm´́uvészt hozott. A bérlete-
sek számára szinte mindenki ismert, hi-
szen más darabokban is sikerrel szerepel-
tek nálunk. Aki még nem játszott Rétsá-
gon, a musical m´́ufaj doajenje, (igazi
sztárja) Makrai Pál. ´́O most az igazgató

szerepét alakította, de természestesen ´́o
volt az énekes produkciók szerepl´́oje is.

A siker szinte értelemszer´́u. A helyi
közönség szereti ezt a társulatot, amit
nemcsak az el´́oadás végi vastapssal díja-
zott, hanem a a történések során felcsatta-
nó - mikor mi - taps és kacagás. Mint a
bezet´́oben jeleztük ezzel a vendégjátékkal
idén véget ért a színházi bérletes évad.
Reméljük, hogy jöv´́ore újra lehet´́osége
lesz az intézménynek szerz´́odtetni a hoz-
zánk már hazajáró társulatot, és ugyan-
csak reméljük, hogy a Körúti Színház
visszajön hozzánk. Mert: kell egy szín-
ház! Azért nem marad szórakoztató ren-
dezvény nélkül köszönségünk. Májusban
egy különleges koncertre kerül sor. Beat-
les dalok elevenednek meg a színpadon a
The BlackBirds együttes el´́oadásában.

Pár képpel felidézzük az el´́oadás pilla-
natait, karaktereit, szines táncait. Az igaz-
gató köszön´́o szavai után - egy olyan fotót
osztunk meg az Olvasóval, ami a színház-
nál gyakorlattá vált. A közönséggel készí-
tenek közös csoportos selfit.
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Húsvéti készül´́odés

A Kerepl´́o Néptánc Egyesület már több
éve szervez kézm´́uves, kreatív programo-
kat húsvét el´́ott. Így volt ez ebben az esz-
tend´́oben is. A m´́uvel´́odési központ kister-
mében a felkért segít´́ok közrem´́uködésé-
vel alakultak ki szigetek, ahol különféle
dolgok készültek. Volt kifest´́olap, kézi-
munka, barkácsolás, és több helyen tojás-
színezés. Hagyományos és teljesen új
módszerekkel készültek ezek az ikonikus
darabok. Gondolom akik munkájuk ered-
ményét magukkkal viszik, vagy szép em-
lék lesz bel´́ole, vagy ajándéknak szánják
kedves családtagnak, vendégeknek.

Ahogy az lenni szokott a kerepl´́os ese-
mények nem múlhatnak el népi muzsika
nélkül. Így is történt, kellemes háttérzene-
ként szóltak ismert népdalok, szólt a talp-

alávaló muzsika. No az nehéz lett volna,
hogy táncra is perdüljenek, hiszen a terem
olyannyira megtelt, hogy az asztalokhoz
ülni sem volt egyszer´́u feledat. De a dal
szeretete megmaradt. Simon Katalin nép-
táncoktató, az egyesület m´́uvészeti veze-
t´́oje az összejövetel végén közös dalolásra
kérte a résztvev´́oket, ilyen módon dallal,
daltanulással lett kerek ez az alkalom. 

M´́uvel´́odési központ
Ha már a a nagyhét péntekje munka-

szüneti nap lett, a m´́uvel´́odési központ a
húsvéti szent háromnap els´́o délutánján,
csütörtökön szervezett barkácsoló, alkotó
foglalkozást. A plakát szerint is kicsiket,
nagyokat vártak az együttes tevékenység-
re. Tulajdonképpen 3 órára tervezett alka-

Márciusi ünnep az intézményekben 

A négynapos tavaszi ünnep el´́ott tartot-
ták saját megemlékez´́o programjaikat
városunk intézményei. El´́oször az óvo-
dai eseményekr´́ol számolunk be, majd
az iskolai m´́usorról villantunk fel rész-
leteket.

Mint más alkalommal is, az óvoda
többféle módon készül a jeles napok em-
lékezetessé tételére. Itt nem csak arra gon-
dolok, hogy a termek és a közös terek
kokárdás, pet´́ofis, huszáros díszítést kap-

tak a gyermekek munkáinak felhasználá-
sával, hanem a foglalkozások énektanulá-
si, verstanulási témái is ebb´́ol a gondolat-
körb´́ol indultak ki. No meg a saját viselet
kiegészít´́oi, hiszen nem csak a szerepl´́ok öl-
töttek huszáros jelmezt, hanem más csopor-
tok is csákóval, kokárdával pompáztak.

A m´́usort ezennel a Katica csoport mu-
tatta be. Énekes, verses, táncos m´́usorösz-
szeállítást egy harcias, kardforgatós jele-
net zárta. Persze azok a csoportok is be-

mutatták ebben a témában szerzett isme-
retüket, akik most a “néz´́otéren” ültek. S´́ot
- ugyancsak helyi szokás szerint - az óvo-
da munkatársai is bekapcsolódtak a közös
éneklésbe.

Az iskola a m´́uvel´́odési központ szín-
háztermében tartotta emlékez´́o, múltidéz´́o
programját. A néz´́oteret elfoglaló diákok
is zászlókkal, kokárdákkal érkeztek, majd
amikor a néz´́otér fényei elhalványodtak, a
színpadon verses, dalos, táncjelenettel ki-
egészített m´́usorösszeállítást mutattak be.

Mindez el´́ozetesül is szolgált a városi
ünnepséghez. 

lom éppen azért került így meghirdetésre,
hogy a látogatók jönnek, alkotnak, majd
átadják helyüket újabb érkez´́oknek. 

A kézimunkához számtalan kellék állt
rendelkezésre, de ami fontosabb, hozzáér-
t´́o segít´́ok az intézmény munkatársai indí-
tották el a gyermekkezeket, mutatták meg
az eljárásokat. Volt papíron kifest´́os tojás-
rajz, de lehetett többféle technikával tojást
festeni. Másik sarokban kisebb figurák
készültek. 
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Nyugdíjas klubnapok
N´́onap a Városi Nyugdíjas Klubban 

A város legnagyobb létszámú civil
szervezete a Városi Nyugdíjas Klub. Téli
id´́oszakban szinte havonta tartanak össze-
jövetelt, amelyben a közösség hivatalos
életének intézése mellett b´́oven jut id´́o
szórakoztató szabadid´́oszervezésre is. A
március 10-i klubnapon a N´́onapot is
megünnepelték.

A m´́uvel´́odési központ aulája lassan
már sz´́uknek t´́unik a klubtagság befogadá-
sára, de azért az ül´́ohelyek több csoportba
való elhelyezésével megoldották, hogy
mindenkinek jusson szék és asztal.

Els´́oként Kotroczó Balázs klubelnök
köszöntötte a megjelenteket, és mások
mellett elmondta, hogy egy törvényi ren-
delkezés szerint a vezet´́oséget is meg kell

újítani. Ezért köszönt´́oje után az arra fel-
kért jelöl´́ok ismertették a javaslatokat,
amelyeket a tagság kézfeltartással meg is
szavazott. Heged´́us Ferenc polgármester
is üdvözölte az egybegy´́ulteket.

Majd a kialakult szokás szerint klubta-
gok m´́usorösszeállítására került sor, de
ezennel is hívtak vendég fellép´́oket. Rét-
ságról Szájbely Zsolt, Nógrádból a Visz-
keleti házaspár egészítette ki a tagok fel-
lépését. Természetesen ezt a program-
blokkot ezennel is a klub ´́Oszirózsa
Tánccsoportja koronázta látványos bemu-
tatójával. Sass István verssel köszöntötte
a klub hölgy tagjait, és jelképesen átadta
az els´́o virágot. Majd a férfitagok meg-
ajándékozták a n´́onap alkalmából a
“gyengébbik nem” képvisel´́oit.

Ahogy az lenni szokott, volt vacsora,
muzsika, tánc. A zenét ezennel is Józsi és
Bandi zenekara szolgáltatta. Ismét egy
kellemes estét szerveztek a csoport veze-
t´́oi tagjaiknak.

Hunyadi klub(n´́o)nap 
A nyugdíjas klubok a korábbiakban ki-

alakult szokás szerint havi összejöveteleik
alkalmával ünneplik az adott id´́oszak jeles
napjait is. Így márciusban - miként az a
Városi Nyugdíjas Klub esetében is történt
- a n´́onapról is megemlékeztek.

Tulajdonképpen a lassan évtizedek óta
kialakult rend szerint valósult meg a klub
összejövetele. A m´́uvel´́odési központ el-
´́okészítette az aulát a nagyobb létszám be-
fogadására, a klubtagság érkezett és elfog-
lalta helyét. A program elején Hangyási

Jen´́oné köszöntötte a megjelenteket, és
néhány fontos információt osztott meg a
jelenlev´́okkel. Polgármesteri köszönt´́o
után a klub tagjai saját m´́usorukkal színe-
sítették az estébe hajló délutánt. A verses,
zenés m´́usorszámok most a n´́onaphoz
kapcsolódtak. Miként a vendégként meghí-
vott ifj. Majnik László gitárral kísért dalai is.

Az ´́Oszirózsa Tánccsoport ismét be-
mutatta azt a táncparódiát, amellyel már
sok helyen szerepelve arattak sikert. A
“belép´́o” még apácajelmezben indult,
majd rövidesen az átöltözés (illetve “át-

vetk´́ozés”) után jött szende megillet´́odött-
ség másik véglete, a frivol Kánkán. Nem
is kell mondani  a klubtagság lelkes taps-
sal honorálta a fellépést, miként a többi
m´́usorszám esetében is.

Minden bizonnyal az est fénypontja
volt, amikor a közösség férfitagjai egy-
egy cserép virággal köszöntötték a megje-
lent hölgyeket.

Majd vacsora következett, a zenekar
muzsikált, és a szokásos kötetlen prog-
rammal folytatódott az est. Beszélgetés,
tánc, a következ´́o alkalmak tervezése.
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Digitális Magyarország, Digitális Rétság
A Key Telecom International Kft. a Ma-
gyar Telekommal együttm´́uködve Rét-
ság városában is kiépíti azt az optikai
gerinchálózatot, amely az el´́ofizet´́oi vég-
pontokig men´́o nagysebesség´́u távközlé-
si hálózat alapja.

A Digitális Nemzet Fejlesztési Prog-
ram rögzíti többek között a szupergyors
internet elérési lehet´́oséget mindenki szá-
mára. A legalább 30 Mbps sávszélesség´́u

hálózatok - melyek gyors távközlési és
adattovábbítási lehet´́oséget nyújtanak - ki-
építését a kormány 2018-ra az egész or-
szágot lefed´́oen szeretné megvalósított-
ként látni. A járásban már több településen
elkészültek a hálózatok, most Rétságon a
sor. A tervek szerint 2016-ban kezd´́odött
volna a kivitelezés, azonban az építési,
hatósági engedélyek csak most váltak jog-
er´́ossé. Az ingatlantulajdonosoktól már
korábban összegy´́ujtötték a hozzájárulási
nyilatkozatokat, március 6-án pedig a
munkaterületek átadására az önkormány-
zat részér´́ol is megtörtént. 

Az id´́ojárási körülmények függvényé-
ben a kivitelezési munkálatok várhatóan
2018. március 19-én kezd´́odnek meg, és
három hónapig fognak tartani. A légkábe-
lek és földkábelek kiépítése, fektetése,
végpontok kiépítése szakaszosan fog tör-
ténni, melyek ütemezésér´́ol a kivitelez´́ok
folyamatosan tájékoztatni fogják a lakos-
ságot a helyi médiumok segítségével is.
Kérik mindenki türelmét a beruházások
alatt, igyekezni fognak, hogy elkerüljék a
kellemetlenségeket. A munkálatok tartal-
mazzák az eredeti állapotok megtartását
és visszaállítását is.  

Az optikai kábeles hálózat el´́onyeiként
elmondható a nagyobb sávszélesség, a
gyorsabb internet elérés. A fényvezet´́o
szálak különleges szerkezetük miatt na-
gyobb átviteli távolságot és sávszélessé-
get, akár 100 Mbps felett is, tesznek elér-
het´́ové. Rendkívül jó kép- és hangmin´́osé-
g´́u digitális tévészolgáltatást vehetnek
igénybe az el´́ofizet´́ok, megfelel´́o TV ké-
szülékkel akár HD min´́oségben is. Az
ilyen TV szolgáltatás ráadásul otthoni Vi-
deotékát, felvétel funkciót és interaktív al-
kalmazásokat is nyújt. A legújabb techno-
lógián alapuló IP telefonszolgáltatás biz-
tosítható a meglév´́o otthoni telefonszám
megtartása mellett. 

A hálózat kiépítését követ´́oen várható-
an két héttel már üzembe is fogja helyezni
a Magyar Telekom a hálózaton elérhet´́o
szolgáltatásait. Miután az új optikai háló-
zat megvalósul, a jelenleg üzemel´́o háló-
zaton él´́o szolgáltatások egy átmeneti ide-
ig még megmaradnak, de a szolgáltató
célja, hogy az el´́ofizet´́ok miel´́obb áttérje-
nek az új, magasabb szolgáltatási min´́o-
séget nyújtó hálózatra. Az áttérés befeje-
zése után a jelenleg üzemel´́o rézkábeles
hálózat, és annak közterületi elosztószek-
rényei a Magyar Telekom részér´́ol elbon-
tásra kerülnek, megsz´́unik a két párhuza-
mos rendszer. 

Jelen építési ütemben az egyedi el´́ofi-
zet´́oi leágazások nem kerülnek megépítés-
re, azokat csak konkrét el´́ofizet´́oi igény
esetén fogja a szolgáltató megvalósítani.

A beruházás költsége több, mint 100
millió forint nagyságrend´́u, melyet a Key
Telecom Kft. teljes egészében viselve va-
lósít meg, a városnak illetve az ingat-
lantulajdonosoknak, a kés´́obbi el´́ofizet´́ok-
nek nem jelent plusz anyagi kiadást. 

Ezzel a kivitelezéssel a város jól jár,
hiszen a digitális világban Rétság minden
lakója, intézménye, vállalkozása számára
újabb lehet´́oség nyílik a nagy sebesség´́u
adatáramlás kihasználására. 
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Gondolatok a Föld Napja alkalmából
(Április 22.)

E cikk írására készülve újraolvastam a
globális felmelegedés megfékezésére
létrejött kiotói konferencia egyes meg-
állapításait. Nem a címoldalakon tudó-
sítottak err´́ol az újságok. 

Már sok éve annak, hogy 2005. febru-
ár 16-án életbe lépett a kiotói egyezmény.
Nem tehetem meg, hogy ne idézzek egy
akkori, komoly 2005-ös újságcikkb´́ol.

A konferencián 55 ország, - köztük
azok az iparosodott társadalmak, amelyek
1990-ben a szén-dioxid kibocsátásért
55%-ban felel´́osek voltak- vállalták, hogy
2008 és 2012 között legkevesebb 5,2%
-kal csökkentik az üvegházhatású gázok
kibocsátását. Az aláírók között nem volt
ott a legnagyobb kibocsátó Egyesült Álla-
mok, de nem volt ott a gyorsan fejl´́od´́o
Kína és India sem.

Az egyezmény aláírása el´́otti napok-
ban, a brit f´́ovárosban összegy´́ult a világ
200 legtekintélyesebb klímaszakért´́oje.
Nyomatékosan figyelmeztettek arra, hogy
a Föld él´́ovilága nagyobb veszélyben van
-a globális felmelegedés miatt-, mint azt
eddig gondoltuk.

Tények, jóslatok:
Az Északi-sark jégpáncélja pár évti-

zed alatt felére vékonyodott. Ez a tenger-
szint jelent´́os emelkedéséhez vezethet. A
Föld lakosságának 90%- a a jelenlegi ten-
gerszint körüli mgasságban él. Olyan
nagy városokat is veszélyeztethet a ten-
gerszint növekedés, mint London, New
York, Tokió, Bombay, és olyan országok
tengerpartját, mint Banglades, Hollandia.
Egész szigetek kerülhetnek tenger alá, pl.:
Tuvalu vagy a Maldív-szigetek.

A sarki jég olvadása a Golf-áramlat
leállását is el´́oidézheti. Nemcsak a konti-
nensek-, hanem az óceán hatalmas él´́ovi-
lágát is károsítja a klímaváltozás, legin-
kább a planktonokat, korallokat, kagyló-
kat, valamint minden él´́olényt, mely ezek-
kel táplálkozik.

A felmelegedés miatt egyre gyakorib-
bak az erd´́otüzek,- ezt sajnos sokfelé ta-
pasztalják földünkön. A mez´́ogazdaságot
gyakrabban sújtja aszály. Már több mint
600 millió ember éhezik a Földön! Afriká-
ban akár 60 %-kal csökkenhet a téli, 30
%-kal pedig a nyári csapadék, emiatt az ivó-
vízért is egyre nagyobb lesz a küzdelem.

Az utóbbi évek hurrikánjai, természeti
katasztrófái is kapcsolatban állnak a glo-
bális felmelegedéssel. A természeti ka-
tasztrófák cs´́odbe vihetik a biztosí-
tótársaságokat.

A tudósok szerint 2050-ig 50 %-kal
kevesebb üvegházhatású gázt (els´́osorban
szén-dioxidot / CO2 /) kellene a leveg´́obe
engednünk. A késlekedésre nincs id´́o.

Kérdés, mennyire van akarat a cselek-
vésre a világ országaiban? 

A tudósok figyelmeztetéseire és a ter-
mészet jelzéseire jó lenne miel´́obb reagál-
nunk!

Miel´́ott pánikba esünk, érdemes át-
gondolni, tehetünk-e valamit a hétközna-
pok szintjén? 

Miközben a nem megújuló energia-
hordozók földi készletei apadnak, eköz-
ben áruk folyamatosan emelkedik. Elége-
tésük során a légkört éppen az említett
szén-dioxiddal terheljük tovább. A föld-
gáz- és k´́oolajkészletek jöv´́obeni kimerü-
lésével megáll majd ez a káros folyamat,
de addig sem várhatunk ölbe tett kézzel.
Egyre többen gondolnak a környezetre
kevésbé káros, -állandóan jelenlév´́o, soha

el nem fogyó- megújuló energiákra,- mint
pl. a napenergia, szélenergia. A gödöll´́oi
Szt. István Egyetem pl. élen jár a napener-
gia hazai alkalmazásában. Vannak példák
családi házak napenergiával megoldott
melegvíz ellátására is, ahol számítógép
vezérli a napelem legel´́onyösebb tájolását.

Áttérhetünk tehát a környezetbarát,
megújuló energiaforrások felhasználásá-
ra, de segítségül hívhatjuk a légköri szén-
dioxid többlet kivonására a növényvilágot
is. Erre ott van a természetben a fotoszin-
tézis, amely néhány százmillió éve “ki
van találva”már! Ennek során a zöld nö-
vények szén-dioxidot vesznek fel (nap-
fény és víz jelenlétében) a légkörb´́ol. 

Erd´́ok telepítésével csökkenteni lehet
a leveg´́o szén-dioxid koncentrációját, és
ez nem is kerül olyan sokba. A késlekedés
itt is káros, hiszen sok évtized kell egy
erd´́o megszületéséhez!

 *
Úgy hiszem, hogy a hétköznapok szintjén
is MINDENKI TUD TENNI a légkör
“tisztábban tartásáért”!
— Ha nem égetünk kerti hulladékot, hi-

szen fizetünk azért, hogy elszállítsák
t´́olünk a szelektíven gy´́ujtött konyha-
kerti felesleget! Vannak kis magyar te-
lepülések, ahol a zöldhulladékot nem
a lakóhely egy lakatlan részén szórják
le – és hagyják a sorsára(!) –, hanem
központilag komposztálják, s ebb´́ol a
lakosság ingyen vihet majd magának
bioföldet. (Ezzel a feldolgozással
helyben teremtenek munkaalkalmat az
embereknek.)

— Ha semmiképpen nem égetünk m´́u-
anyag csomagolóanyagokat, autógu-
mit (!!!), mert ezek még újabb veszé-
lyes anyagokkal is terhelik a légkört,
meg a mi szervezetünket!

— Ha a településen belül többet járunk
két lábon, mint négy keréken, vagy ha
utaznunk kell, akkor el´́onyben része-
sítjük a tömegközlekedést.
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Kertészkedjünk másként

Folytatás az ugyanilyen címmel megje-
lent írásomhoz.

Az el´́oz´́o cikkben felvázoltam a bio-
kertészkedés alapjait, amely apró mozai-
kokból áll össze. Ehhez rakjuk egymás
mellé a f´́obb mozaikokat, hogy minél ha-
marabb egy természetközeli állapotot tud-
junk kialakítani kertünkben. Els´́o lépés-
ként készítsünk egy “kerttervet”, ehhez
rajzoljuk le méretarányos formába, hogy
mekkora földterületünk van, abba mit és
mennyit szeretnénk megtermelni. Töre-
kedjünk arra, hogy minél változatosabb ve-
teményest alakítsunk ki, akár ágyásos, vagy
soronként más-más növényt ültetve, vetve,
de helyet hagyva a jó növénytársításnak. 

Akármelyik formát választottuk, ve-
gyük figyelembe még a növények alakját
(saláta), nagyságát (a bimbóskel 1 méter
magasra is megn´́o), helyigényét (paradi-
csom, uborka), tenyészidejét (rövid, kö-
zép, hosszú). Ezek a megvásárolt mago-
kon fel vannak tüntetve. Ezen a vidéken
(északon) a rövid és középérés´́ueket aján-
lom, mert a hosszú- és folyton növ´́o fajták
nem mindig érnek be, pl. paprika, paradi-
csom, ott marad a sok apró bogyónagysá-
gú termés, amit az els´́o fagyok szeptem-
berben meg is semmisítenek. Az elkészí-
tett kerttervet minden évben használhat-
juk, úgy, hogy évenként egy ágyással,
vagy sorral eltoljuk az ültetés sorrendjét,
így alkalmazzuk a vetésforgót.

Másik lépés a vetés, ültetés; leggyak-
rabban fagyasztott növényeink (bab, bor-
só, cékla, karfiol karalébé, káposztafélék,
kapor, paprika, paradicsom, sárgarépa,
zöldség, pasztinák, tök, uborka, zeller).
Törekedjünk arra, bármely növényt vet-
jük, palántázzuk, hogy csak hazai nemesí-
tés´́u vet´́omagot használjunk! Mint tudjuk
majdnem minden termesztett növényünk
más-más földrészr´́ol származik, így a nö-
vényeknek is alkalmazkodniuk kellett a
Kárpát-medence klímájához. A különböz´́o
nemesítésekkel a növények ellenállóké-
pességét, betegségek elleni védekezését is
segítették. Magunk is hozzájárulhatunk,
segíthetjük növényeinket a különböz´́o
“stresszhatás” elkerülésében, hogy óvjuk,
takarjuk ´́oket, vagy ha magunk nevelünk
palántákat, akkor kiültetés el´́ott szoktas-
suk a helyi klímához, leveg´́oztessük, na-
poztassuk (csak reggel, soha ne a t´́uz´́o na-
pon) és lehet´́oleg este palántázzunk, úgy,
hogy kapával készítsünk ültet´́o gödröt, ab-
ba helyezzük a palántát, majd a gyökerére
kevés földet tegyünk, így locsoljuk be ala-
posan és a végén a megmaradt földdel
betakarjuk a kis ültet´́ogödröt. Tömöríteni

(taposni) nem szabad, könnyen megsérül-
het a gyökere is. Ültet´́o fát is azért ne
használjunk, mert tömörítjük vele a gyö-
kér melletti talajt, így a palántáink is ne-
hezebben gyökeresednek (állnak be).

Az újabb kutatások már a Hold ember-
re, állatra, természetre gyakorolt hatását is
elemzik, így adnak útmutatást a Hold fon-
tos szerepér´́ol, ami már az ókor asztroló-
gusait is foglalkoztatta.

Tudták, hogy a Hold 27 nap 7 óra 43 perc
alatt kerüli meg a Földet, ez id´́o alatt elhalad
az ismert 12 csillagjegy el´́ott, kb 2,5-3 napot
eltöltve az adott jegyben, ahol aktivizálja a
csillagjegyhez tartozó elemet, ugyanis a 12
csillagjegyet négy f´́o elemhez kötötték.
Ezek: t´́uz-, víz-, föld-, és leveg´́oelem. 
— T´́uz elem: kos, oroszlán, nyilas - ter-

mésnövények
— Föld elem: bika, sz´́uz, bak - gyökérnö-

vények
— Leveg´́o elem: ikrek, mérleg, vízönt´́o -

virágnövények
— Víz elem: rák, skorpió, halak - levél-

növények
Így már megismertük, hogy a Hold ami-
kor a megfelel´́o csillagjegy el´́ott halad,
melyik növényt érdemes vetni, ültetni.
— Termésnövény minden olyan növény,

aminek a föld feletti ehet´́o gyü-
mölcsét, termését fogyasztjuk (pl. ga-
bonafélék , paprika, paradicsom)

— Virágnövények a kerti és szobanövények,
de a brokkoli és a karfiol is ide tartozik.

— Levélnövények, amelyek levelét fo-
gyasztjuk (saláta, spenót, káposztafé-
lék, stb.).

— Gyökérnövények, amelyeknek a föld
alatti ehet´́o termését fogyasztjuk. Ez alól
kivétel a karalábé, mivel az egy megvas-
tagodott gyökérnek tekinthet´́o, tehát a
föld felett terem. Most pedig essen szó
a leggyakrabban el´́oforduló növényeink
céltudatos társításáról. Csak azt írom le,
mi ne kerüljön egymás mellé.

Bab - hagymafélék, borsó. Brokkoli -
eper, retek. Borsó - paradicsom. Cékla

szinte mindenhová jó, ezért köztes vete-
ményként használjuk. Fejessaláta - zeller,
petrezselyem. A fokhagyma is szinte min-
denhova jó (paradicsomnál a növekedést se-
gíti, az epernél atkákat, pajorokat tartja tá-
vol). Kapor - mindenhova; köztesként ár-
nyékot ad, sárgarépa fejl´́odését segíti. Kar-
fiol, karalábé, káposzta, kelkáposzta - hagy-
ma, póréhagyma (ezek a növények sok gon-
doskodást igényelnek, a kártev´́ok hamar
megtámadják. A karfiolt még az er´́os naptól
is védeni kell a levelei összekötözésével).
Paprika - jó szomszédja a sárgarépa, paszti-
nák, zeller (illatukkal tet´́uriasztók). Paradi-
csom - sok fajtája van, a rezisztens fajtákból
válogassunk, ugyanis a paradicsomvész el-
len a biokertben szinte nincs hatékony vé-
dekezés. Segíthetünk a jó társnövény kivá-
lasztásával, , mint a zeller, zsázsa, petrezse-
lyem (illatos növények), uborka, amit ha le-
het támrendszer mellé ültessünk, így az ápo-
lást, öntözést, szedést könnyítjük meg ma-
gunknak, ugyanis egyik legérzékenyebb nö-
vényünk a küls´́o hatásokra, betegségekre,
locsolásra, szedésre. Locsolásra azért, mert
sok vizet igényel - gyökerei a földfelszínhez
közel vannak, a lombja sok vizet párologtat,
szedéskor megsérülhetnek a folyó indák és
elhalhatnak, vízhiány esetén pedig görbe,
keser´́u, puffadt lesz a termés. Leveleire nem
szabad locsolni, mert peronoszpórára hajla-
mos. Minden fajta növényünket védhetjük
talajtakarással (kikapált gazt, f´́unyesedéket
használhatunk), mellyel kett´́os célt érünk el:
ritkábban kell locsolni, védjük a talajt a ki-
száradástól, a talajtakaró réteg pedig zöld-
trágyaként hasznosul.

De gondoljunk a nagy melegben a se-
gít´́o madarak védelmére is, télen etet´́o,
nyáron itató kihelyezésére, mert így nem
a terméseket eszik le (cseresznye, meggy
stb.), hanem hasznos segít´́oink lesznek a
sok rovar elpusztításával, a lepkék, méhek
pedig a beporzást végzik. 

A következ´́o cikkben még írok a talaj-
min´́oségr´́ol, a trágyázásról, a locsolásról
b´́ovebben, bio öntöz´́olé készítésér´́ol és
egy-két virágos kertben nevelhet´́o gyógy-
és f´́uszernövényr´́ol.

Bognár Lajosné  nyugdíjas
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Rétsági kalauz

Programajánló
Április hónapban

a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri fotókiállítás:
Válogatás Szájbely Zsolt felvételeib´́ol

Április 4. szerda, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Tavaszváró fantázia címmel
helyi kézm´́uvesek kiállítása
Alkotók: Dósa Éva, Fábinné Székely
Szilvia, Gyatyel Erika, Halász Enik´́o,
K´́ovári Anna, T´́ozsér Valéria, Vincze
Jánosné Szeretettel invitálunk minden
kedves érdekl´́od´́ot délután 5 órától a
tárlat interaktív megnyitójára!

Április 5. csütörtök, 9.30-11.00 óráig
a rétsági katolikus plébánián
Baba - Mama Klub (Húsvét-utó)
Szeretettel hívunk minden anyukát és
3 év alatti gyermeket kéthetenkénti jó-
kedv´́u és érdekes közös id´́otöltésre, hogy
megosszuk egymással gyermeknevelés-
sel, családdal kapcsolatos tapasztalatain-
kat, kérdéseinket, ötleteinket; hogy tema-
tikus témákban beszélgessünk; kiskö-
zösségben együtt játszunk, énekel-
jünk, mondókázzunk, tornázzunk.
facebook: Baba-Mama Klub, Rétság

Április 8. vasárnap, 6.00-19.00 óráig
a m´́uvel´́odési központban és 
az általános iskolában
Országgy´́ulési képvisel´́ok választása

Április 11. szerda, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
A Költészet Napja
Spangár-díjak átadása, 
Spangár antológia bemutatása
Az antológiában megjelent m´́uvekb´́ol he-
lyi amat´́or közrem´́uköd´́ok olvasnak fel

Április 13. péntek, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
az álalános iskola 
jótékonysági rendezvénye

Április 19. csütörtök, 9.30-11.00 óráig
a rétsági katolikus plébánián
Baba - Mama Klub

Április 20. péntek, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Ovigála

Április 24. kedd, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Gyermekszínházi el´́oadás:
A Nektár Színház bemutatja a
Rigócs´́or Király
cím´́u zenés mesejátékot
“Kér´́ok hada verseng Garullina királyki-
sasszony kezéért, de ´́o mindegyik´́ojükben
csak kivetnivalót talál. Az egyik hórihor-
gas, a másik túl törpe, a harmadik kezé-
ben úgy áll a kard mintha zászlót lobog-
tatna, vagy mintha söprögetni készülne.
Az utolsó meg... mintha az ábrázatjára
ráült volna a rigó. De Rexon király -ki e
gúnynevet kapja- halálosan beleszeret a
fennhéjázó királykisasszonyba és elhatá-
rozza, hogy másnap álruhában -koldus-
ként- újra szerencsét próbál. Eközben az
öreg király megunva lánya méltatlan vi-
selkedését, úgy rendelkezik, hogy az els´́o
férfiemberhez hozzáadja, aki a palotába
bebocsáttatást kér. Ki más is lehetne, aki
bezörget a kapun, mint a koldus és anyja.
Garullina mint a koldus felesége kezd új
életet. Megtanulja, hogy mindenért meg
kell dolgoznia. Ráébred arra, hogy az élet
számtalan csodát rejt mindazoknak, akik
megbecsülik azt és képesek tenni is érte.
Megtanulja, hogy a vacsora készítése -
egy kenyér megsütése- több örömet ad,
mint a pávákkal való beszélgetés, vagy a
tükör el´́ott való piperézkedés. Lassan be-
letanul a kétkezi dolgokba és mire a mese
végére érünk Garullina méltóvá válik a
trónra, így Rexon király felfedheti kilétét.
A fináléban együtt örülhetünk Rigócs´́or
királlyal és szépséges hitvesével." 
Belép´́odíj: 800 Ft

Április 26. csütörtök, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ kistermében
Csalogány népdalénekl´́o verseny

El´́ozetes

Május 1. kedd, 10.00 órától
a Hunyadi ligetben
Városi Majális
F´́oz´́overseny, sport-, ügyességi-, gyermek-
és szórakoztató programok, sztárvendégek

Május 4. péntek, 15.00-18.00 óráig
a m´́uvel´́odési központ kistermében
Anyák-napi kézm´́uveskedés

Május 8. kedd, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Lakossági fórum
Tájékoztató az önkormányzat 2017.
évi költségvetésének végrehajtásáról,
a 2018. évi feladatokról

Május 12. szombat, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
The BlackBirds: 
Mágikus Beatles Parádé

“A budapesti Centrál színházban és a
Katona József színházban is telt házzal
bemutatott m´́usor átöleli a BEATLES
együttes teljes pályafutását az 1962-es
els´́o kislemezt´́ol (Love Me Do) az 1970-
es utolsó nagylemezig (Let It Be). A ze-
nekar 4 f´́o korszakát nem csak a dalo-
kon keresztül kísérhetjük végig, de a 4
átöltözéssel az adott korszakhoz tartozó
fellép´́oruhák is megidézik a Beatlest.
A The BlackBirds zenekar korh´́u ruhák-
ban, korh´́u hangszerekkel adja el´́o a jól
ismert dalokat és felidézi a BEATLES
együttes fontosabb korszakait! A Bors
´́ormester nagylemezt´́ol kezdve pedig +
1 zenész is a színpadra lép, a még tel-
jesebb és hitelesebb megszólalás érde-
kében. A közönség egy közel 100 perces
id´́outazásban vehet részt - egy valódi
slágerparádén keresztül - többek között
olyan dalokkal, mint az All My Loving,
A Hard Day’s Night, Yesterday, Yellow
Submarine, Hey Jude vagy a Come To-
gether.
Az el´́oadást egy erre az alkalomhoz ké-
szített egyedi és exkluzív háttérvetítés is
színesíti!"

Május 16. szerda
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Gyereknap alkalmából
Gyermekrajz kiállítás
a pályázatra érkezett alkotásokból

Május 26. szombat
a m´́uvel´́odési központban
X. Katonai találkozó

Május 27. vasárnap
a m´́uvel´́odési központban, a Nagypar-
kolóban és a Korányi úti játszótéren
Gyermeknap
Játékok, ügyességi és szórakoztató
programok, sok meglepetéssel

Figyelem!
Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét,
hogy a Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár 2018. április 7-én, szombaton
(az országgy´́ulési választások miatt) zár-
va tart!

rtv.retsag.net

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

2018. ÁPRILISI m´́usor

Április 24. kedd 18:00 
Híradó - riportok, tudósítások 
21:00 Híradó ismétlés
Ismétlések: március 25-26. 18:00 és
21.00 óra. 28, 29-én 10.00 óra

Április 27. péntek 15:55 
Él´́o közvetítés Rétság Város 
képvisel´́o-testületi ülésér´́ol
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Állandó foglalkozások

kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

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

Boglárka
Kedd:
Kerepl´́o Gyermek Néptánc Együttes

15.30-18.30 Vezeti: Simon Katalin
Gyermek balett 16.45-17.45ig Vezeti: Ja-

lits Eszter
Csillagvirág Néptánc Együttes 18.30-

19.30-ig Vezeti: Simon Katalin
Szerda:
Alakformáló n´́oi torna 18.30-19.30-ig Ve-

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

zeti: 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

Rajzpályázat felhívás

A Rétság Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár rajzpályázatot hirdet #életem
címmel óvodás gyermekek, általános és
középiskolás diákok, fels´́ooktatási hallga-
tók részére. 

Téma: 
“hétköznapjaim fontos pillanatai:

játékaim, dolgaim, érzéseim, 
gondolataim”.

Pályázni bármely technikával (rajz, ceru-
za, festmény, tus, pasztell, digitális rajz,
stb.) készült max. 2 db saját alkotással
lehet (kivéve fotó). 

A rajzok mérete A/4-es vagy A/3-as
legyen. A pályamunkák hátoldalára kérjük
ráírni  a m´́u címét; az alkotó nevét, élet-
korát,  lakcímét; óvodája vagy iskolája
nevét.

A m´́uvek beküldhet´́ok postán (kérjük
ne hajtsátok össze), vagy leadhatók sze-
mélyesen a Városi M´́uvel´́odési Központ
és Könyvtár irodájában (cím: 2651 Rét-
ság, Rákóczi út 26.). 

Beérkezési határid´́o: 2018. május 4.
péntek

A beérkezett munkákból rendezett vá-
logatás kiállítás megnyitójára, és a pályá-
zat eredményhirdetésére 2018. május 16-
án kerül sor a rétsági m´́uvel´́odési központ
galériájában.

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

Felhívás!
Rétság Város Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzata szlovák nyelvi szak-
kört indít feln´́ottek részére, 2018. áp-
rilis 27-t´́ol.

Jelentkezési  határid´́o:  2018. ápri-
lis 15. az alábbi telefonszámon:
06/30/640-9839

Rétság neves szülöttének évfordulója
Szebellédy László Rétságon született
1901. április 20-án. A budapesti egyete-
men gyógyszerészi oklevelet szerzett. Ké-
s´́obb Winkler Lajos mellett dolgozott,
mint tanársegéd, kés´́obb, mint magánta-
nár. Közben hosszabb id´́ot külföldön töl-
tött tanulmányúton. Dolgozott Treadwell-
nél Zürichben és Böttgernél Lipcsében.
1939-ben a budapesti tudományegyete-
men lényegében Winkler Lajos utódaként,
forma szerint azonban az újonnan szerve-
zett szervetlen és analitikai kémia tanszék
élére nevezték ki. Gazdag tehetsége to-
vábbi kibontakozásának azonban útját áll-
ta az id´́o el´́otti halál. 1944. január 23-án
hosszas szenvedés után Budapesten hunyt
el, csupán 43 éves korában.

Könyvajánló

A rock and roll vé-
get nem ér´́o párbe-
széd, a színpadon a
mikrofon sípolásá-
nak is üzenetértéke
van. A párbeszéd azt
jelenti: a dalok a kö-
zönséggel együtt
születnek. Minden
koncert más. Az él-
mény megismétel-

hetetlen, mégis mindenki ugyanazt akarja
újra és újra átélni: a fiatalságát. A rock and
rollhoz mindenkire szükség van. A rock
and roll nem magányos alkotás, hanem
csapatmunka, a dalokból sosem kompo-
nálható ki a közönség reakciója, a rock
and rollhoz hozzátartozik, amikor a sztár
azt kérdezi a rajongóitól: “Mindenki itt
van?” És hozzátartozik az is, amikor ´́ot
kérdezik. A kötetben Csatári Bence törté-
nész és Poós Zoltán író faggatja a magyar
popkultúra olyan ikonikus alakjait és na-
gyágyúit, mint Nagy Feró, Schuster Ló-
ránt, Szörényi Levente, Pataky Attila és
még sokan mások. Az interjúalanyok
megrajzolják a honi rock and roll els´́o ne-
gyedszázadának ívét Nógrádver´́océt´́ol

egészen Londonig, és mesélnek, mesél-
nek, mesélnek - a legvidámabb barakk
könny´́uzenei szcénájáról, ´́orületes bulik-
ról, rend´́orpofonokról és a rock and roll
iránti olthatatlan szerelemr´́ol...

A könyvben szerep-
l´́o minden egyes
minta tényleg elké-
szíthet´́o 30 perc
alatt, vagy akár még
hamarabb is. Szóra-
koztató és hasznos
elfoglaltság, amely-
lyel elüthetjük az
id´́ot egy unalmas vo-

natozás során, vagy amíg várnunk kell va-
lahol, hogy sorra kerüljünk.

63 hasznos apróság, közöttük számta-
lan díszít´́oeszköz és hordható kiegészít´́o

A könyvben megtalálható minden tud-
nivaló a modellek elkészítéséhez

Sok ötlet és tanács az új technikák el-
sajátításához és gyakorlásához

Ha csak fél óra szabadid´́onk van, az
éppen elég ahhoz, hogy a könyvbol válo-
gatva elkészítsünk egy hasznos, vidám
tárgyat ajándékba vagy saját magunknak.
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Hangadó – Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan.
Kiadja a Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/350-785 

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

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

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

Rétság Pusztaszántón zöldövezetben
összközm´́uves építési telkek eladók. To-
vábbi infó: www.szondy.eu/ingatlanok

Eladó lakás Rétságon! Rétságon három
szobás, 66 m2-es, 2. emeleti, téglaépítés´́u
társasházi lakás sürg´́osen eladó! Három
szoba (parkettás), beépített konyha, fürd´́o,
külön WC és folyosó. M´́uanyag nyílászá-
rók (bejárati ajtó és ablakok), ablakokon
red´́ony és szúnyogháló. Konvektoros f´́utés.
Alacsony rezsi! Elektromos hálózat újon-
nan kiépítve. A lakáshoz tartozik pince, kü-
lön kamra és garázs is. lrányár: 8,5 M Ft
Érdekl´́odni: 06-35/351-114 vagy 06-20/
516-7143

Bemutatkozott a 4Birtok
Példaérték´́u összefogásra épül´́o konzorci-
um mutatkozott be a nagyközönségnek
Salgótarján-Eresztvényben, a Novohrad-
Nógrád Geopark Eresztvényi Látogató-
központjában 2018. március 3-án. 

A 4B (vagyis 4Birtok) néven négy
nyugat-nógrádi családi vállalkozás azon
az alapon egyesítette erejét, hogy a globa-
lizálódó, uniformizálódó világban tapasz-
talatuk szerint a helyi ízeknek, a lokális
értékeknek mindinkább növekszik a sze-
repe. Az egymást régr´́ol ismer´́o vállalko-
zások közös céljaik mentén óhajtják a
nógrádi gasztronómia jó hírét vinni.  A ne-

gyed évszázados múltra visszatekint´́o
szentei Maszlik Családi Gazdaság 350
hektárján száz tehén legel és adja a kiváló
min´́oség´́u tejet, amelyb´́ol túró, tejföl és
sajt készül. A Bánki Pálinkaház 2012 óta
f´́ozi több mint tízféle gyümölcspálinkáját.
A Nógrád községben található Villányi
Családi Gazdaság 1991-t´́ol ´́oz, dámszar-
vas, vaddisznó húsának feldolgozásával
és értékesítésével foglalkozik. A rétsági
F ´́UT ´́OHÁZ SÖRF ´́OZDE 2015 óta kínálja
söreit, nem kis elismerést vívva ki ennyi
id´́o alatt: egy héttel a 4Birtok bemutatko-
zása után négy sörük lett érmes a dublini
sörversenyen, a belga pedig az abszolút
nagydíjat is megkapta. 

Azt, hogy a helyi összefogásban az
er´́o, a 4Birtok úgymond kültagjai is iga-
zolják. Széles kör´́u társadalmi összefogás
példája ugyanis, hogy a dizájnt tekintve az
ugyancsak rétsági Siki Bt. áll mellettük.
Termékeik egymásra találásának helyszí-
ne az alsópetényi Prónay-kastély volt,
amely rendre helyet ad rendezvényeiknek
is, túl azon, hogy állandó kínálatának ré-
sze a 4B sortimentje. A patvarci Food
Maffia pedig, amely Eresztvényben is el-
varázsolta a telt ház látogatóit, szinte új
terméket hoz létre az által, hogy a négy
cég remekeib´́ol egy ötödiket, kiváló street
foodot alkot. 

Végezetül a társadalmi kör azzal zárul
be, hogy e sorok írójának személyében
kvázi történésze is van a csapatnak: a 19-

20. század hétköznapi életét kutató, ám a
jelenkor örömeit nem vet´́o historikusként
megtiszteltetés volt részt venni a rendez-
vényen. Az pedig, hogy a Salgótarján ha-
tárában fekv´́o Geopark adott helyet a pre-
miernek (köszönet érte Drexler Szilárd
igazgató úrnak), szinte természetes volt,
amit a rendezvény címe is igazol: genius
loci. Jelen esetben a genius szót pedig
több jelentés szerint is értelmezhetjük.

Katona Csaba

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.

Beiratkozás a könyvtárba
Könyvtárunk 2018-ban is sok új könyvvel
várja olvasóit.

A nyitvatartási id´́o és a beiratkozási díj
idén sem változott: 16 év alatti és 70 év
feletti látogatóink, érvényes pedagógus
igazolvánnyal rendelkez´́ok díjmentesen,
érvényes diákigazolvánnyal rendelkez´́ok
400 forintért, feln´́ottek 1000 forintért le-
hetnek könyvtárunk tagjai.
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár

2651 Rétság, Rákóczi út 26., Pf. 24.
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