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Mindenki Karácsonya
Lassan másfél évtizede annak, hogy a város évzáró
rendezvényei közt helyet kapott a Mindenki Kará-
csonya programja. Voltak indulatok a közrem´́uköd´́ok
közt, de a józan többség mindig arra törekedett, hogy
ez a rendezvény a szeretet, az emberek közötti jó
kapcsolat kifejez´́ojévé, er´́osít´́ojévé váljon. Az idei
rendezvény újdonsága a minden korábbinál széle-
sebb kör´́u karácsonyi vásár volt. A délutáni filmvetí-
tést követ´́oen a karácsonyi gálam´́usorban emlékeze-
tes alakítása miatt tapsolhattunk az általános iskola
színjátszóinak, kik a „Kis gyufaárus lány” cím´́u da-
rabot adták el´́o, felléptek a zeneiskolai tagozat növen-
dékei és énekszóval köszöntötték az ünnepet az Ékes
Énekegyüttes tagjai. Sikert aratott Beke Istvánné szó-
lóéneke és a Kozák-Majer-Majnik trió.
   Az aulában készültek a karácsonyi díszek, messzire
illatozott a mézeskalács. A program a Nagyparkoló-
ban folytatódott. Szájbely Zsolt szavalata után Mez´́o-
fi Zoltán polgármester mondott köszönt´́ot. Az est to-
vábbi része jóíz´́u beszélgetéssel telt el. Felcsendültek
az óvón´́ok és vöröskeresztes aktivisták karácsonyi
énekei, s jutott mindenkinek b´́oven a halászléb´́ol,
mákos gubából, forralt borból és teából. 
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Városházi tudósítások
A decemberi képvisel´́o-testületi ülésen,
az els´́o napirendben a 2012. évi víz- és
csatornaszolgáltatási díj megállapítása
szerepelt. 

Miután a szolgáltató nyilatkozott an-
nak vonatkozásában, hogy a jelenleg
érvényes díjtételeken változtatni nem
kíván, a testület az önkormányzati ren-
deletével a 2012. évi díjtételeit sem
változtatta meg.
A hulladékgazdálkodási rende-
let módosítása címet visel´́o na-
pirendi pont megtárgyalása so-
rán nagy hangsúlyt kapott az a
tény, hogy Rétságon már régóta
húzódik a hulladékudvar meg-
nyitásának kérdése. 
Hagyományosan az évzáró ülés napi-
rendi pontja határozza meg a testület
következ´́o évi munka- és üléstervét. A
beterjesztett tervezetet a testület több
pontban módosította, majd ezt követ´́o-
en elfogadta. A 2012. év során megtár-
gyalni tervezett témákat a város hon-
lapján lehet megtekinteni. 
A köztisztvisel´́ok jogállásáról szóló
törvény el´́oírja, hogy évente kötelez´́o
a köztisztvisel´́ok munkateljesítményét
értékelni. Az értékelés alapját képez´́o
kiemelt célokat évente kell meghatá-
rozni. A korábbiakban nem lettek ilyen
célkit´́uzések meghatározva. A testület
által elfogadott f´́o célok alapján a
jegyz´́o vonatkozásában a polgármes-
ternek kell a min´́oségi munka mutatóit
meghatározni, ´́o viszont a hivatalban
dolgozó köztisztvisel´́ok számára fo-
galmazza meg a prioritásokat.
A városközpont rehabilitációs pályázat
aktuális feladatai immár hosszú hóna-
pok óta minden testületi ülésen szerepel-
nek, s id´́or´́ol id´́ore döntéseket kell hozni
a program megvalósulása érdekében. A
jelen ülés feladatai közt is szerepelt né-
hány megvitatandó kérdés.
A CBA építése kapcsán szükségessé
vált egy forgalomtechnikai terv elké-
szítése. A testület e tárgyban csak ak-
kor tud dönteni, ha az építtet´́o írásban
nyiltakozik a költségek viselésér´́ol.
A piac jogi helyzetének tisztázása is fel-
adatot jelentett a testületnek. Az önkor-
mányzat és az Uránusz Kft közös beru-
házásban valósította meg az önkor-
mányzat területén, és közös üzemelte-
tésre kötöttek megállapodást. Az Urá-
nusz Kft. id´́oközben jogutód nélkül
megsz´́unt. Ennek értelmében az önkor-
mányzat tulajdonát képez´́o területtel a
város rendelkezhet.
A F ´́OKEFE Nonprofit Kft. kérelmet
nyújtott be annak érdekében, hogy az
önkormányzat tulajdonában lév´́o 4,2

hektár földterület bérletére a 2015. de-
cember 31-ig ingyenes haszonkölcsön
szerz´́odést szeretne kötni. A földterü-
leten szántóföldi kultúrát kíván meg-
valósítani, mellyel a közfoglalkoztatá-
si programhoz terveznek csatlakozni.
A testület az államháztartási törvény
rendelkezése szerint ingyenes haszná-
latba semmit sem adhat, így a kérelmet

ebben a formában nem támo-
gathatta.
A testület már novemberi ülé-
sén is tárgyalta a Hunyadi utca
2. szám alatti szabálytalan
áramvételezés kérdését. Az ön-
kormányzat a szolgáltató hibás
bekötése következtében téve-
sen mért áramvételezés tényét

elismerte. Az önkormányzat a pontos
összeg közlése után a megadott ütem-
zésben kifizeti a fogyasztást.
A könyvvizsgálói megállapodás jóváha-
gyása napirendi pont során a testület
megtárgyalta a témát és jóváhagyta,
hogy a polgármester aláírja a szerz´́odést
a Kontroll Plusz könyvvizsgáló Gazda-
sági Tanácsadó Bt-vel a korábbihoz ké-
pest változatlan összeg ellenében.
A Judo Klub kérelmet nyújtott be a tes-
tülethez miszerint a kis tornatermet sze-
retnék a továbbiakban igénybe venni az
edzéseikhez. A testület a judo klub m´́u-
ködését fontosnak, támogatandónak tar-
totta, bérleti díj meghatározásával hoz-
zájárult a teremhasználathoz.
Egy határozat értelmében valamennyi
hosszú távú szerz´́odés testületnek kell
jóváhagynia. A m´́uvel´́odési központ
ennek végrehajtása érdekében nyújtot-
ta be az intézmény január 1-t´́ol meg-
kötni tervezett kiscsoportos formáihoz
köt´́od´́o teremhasználati terveit.
Az általános iskola két el´́oterjesztést
nyújtott be a testület felé. Az egyik az
asztaliteniszez´́ok klubja tornaterem-hasz-
nálatát tárgyalta. A testület határozata sze-
rint a klub évi 140 óra keretig ingyenesen
használhatja a tornatermet. A klub azon-
ban 2011-ben meghaladta ezt a keretszá-
mot a teremhasználat terén. A továbbiak-
ban díjfizetés ellenében használhatja az
iskola épületét.
Az informatikai pályázatnak követel-
ménye volt az is, hogy az iskolának
egy informatikai stratégiát kell elké-
szítenie. A benyújtott dokumentumot a
testület elfogadta. A projekt további
adatait az iskola rendelkezésre kell bo-
csátani.
Ismételten az ülés napirendjén szere-
pelt Tolmács és Bánk községek szenny-
víz-befogadási kérelme. Az ülésen jelen
lév´́o Hajnis Ferenc polgármester tájé-

koztatta a képvisel´́oket községük el-
képzeléseir´́ol. A továbblépés érdeké-
ben szükség volt a DMRV nyilatkoza-
tára, mely meghatározza a b´́ovítés le-
het´́oségeit. Ezt követ´́oen a testület az
érintett települések pályázati lehet´́osé-
geinek támogatása érdekében elvi hoz-
zájárulását adta a fejlesztéshez.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2012. január hónapban
Mez´́ofi Zoltán polgármester minden hó-

nap második hétf´́ojén  13.00-17.00
óráig. Januárban 9-én hétf´́on

Dr. Katona Ern´́o alpolgármester minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától
17.30 óráig. Januárban 25-án szerdán 

Hutter Jánosné jegyz´́o: minden hétf´́on
14-17 óráig. Januárban 2, 9, 16, 23, 30.
hétf´́on

Testületi ülés
Rétság Városi Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülése 2012. január 20-án pénte-
ken 16.00 órakor kerül sorra. Az ülést
az RTV egyenes adásban közvetíti.

1) Gazdasági program, 2) 2011. évi
költségvetési rendelet módosítása, 3)
2012. évi költségvetési rendelet megalko-
tását megalapozó döntések. 4) Önkor-
mányzati ingatlanok használatáról szóló
megállapodások felülvizsgálata. 5) Pol-
gármester 2012 évi szabadság ütemezési
tervének jóváhagyása. 6) Beszámoló a
testület lejárt határidej´́u határozatainak
végrehajtásáról és az átruházott hatáskör-
ben hozott döntésekr´́ol. 7) Tájékoztató a
két testületi ülés közötti id´́oszakban az ön-
kormányzat érdekében végzett polgár-
mesteri munkáról  8) Tájékoztató a ki-
emelt feladatok ellátásáról.

SZB. ülés id´́opontja: január 16 hétf´́o
16.00 óra (zárt ülés) PVB. ülés id´́opontja:
január 17 kedd 16.00 óra El´́oterjesztések
benyújtásának határideje: január 10 kedd
13.00 óra. Az ülés végleges napirendi javas-
lata, és a benyújtott anyagok január 16-tól el-
érhet´́ok a www.retsag.hu hivatalos honlapon.

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

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

munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 16.

Telefon: (35)351-155, (30)9-607-683

    2012. JANUÁR        HANGADÓ    
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Helyi rendeletek
Rétság Város Önkormányzata

képvisel´́o-testületének 23./2011. (XII.05.) 
önkormányzati rendelete

A 2011. évi költségvetésr´́ol szóló
14/2011. (VII. 14) rendelettel módosí-

tott 3/2011 (III.01.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete az államháztartásról szóló módo-
sított 1992. évi XXXVIII. törvény 74.§ (1)
bekezdése alapján, a 2011. évi költségve-
tés módosításáról – a lebontott központi
támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevé-
tel, valamint a testületi kötelezettség vál-
lalás el´́oirányzatának átvezetésér´́ol – az
alábbi rendeletet alkotja.

1.§ (1) A képvisel´́o-testület a Polgármes-
teri Hivatal és az intézmények együt-
tes 2011. évi költségvetésének bevételi
és kiadási f´́oösszegét 2.872.000 Ft-tal
emeli és a költségvetés bevételi és ki-
adási színvonalát 750.598.000 Ft-ban
állapítja meg.

(2) A 2.872 ezer Ft bevételei el´́oirányzat
növekedéséb´́ol

— központi támogatás 17.610 ezer Ft
— m´́uködési bevétel -1.161 ezer Ft
— m´́uködési célú pénzeszköz átvétel

 11.891ezer Ft
— helyi adó 0 ezer Ft
— átengedett adó 0 ezer Ft
— m´́uködési hitel felvét 0 ezer Ft
— fejlesztési célú bevétel -146 ezer Ft
— fejlesztési célú pénzeszköz átvétel

 1.195 ezer Ft
— fejlesztési hitel felvét -26.517 ezer Ft

El´́oz´́ob´́ol kisebbségi önkormányza-
tok 145 eFt

(3) Az el´́oirányzat módosítást követen a
750.598 ezer Ft bevételi el´́oirányzatból

— M´́uködési bevétel 41.320 ezer Ft
— Egyéb bevétel 474 ezer Ft
— M´́uködési célú pénzeszköz átvétel 

77.341 ezer Ft
— Helyi adó 227.500 ezer Ft
— Átengedett adó 49.646 ezer Ft
— M´́uködési hitel 64.840 ezer Ft
— Központi támogatás 192.452 ezer Ft
— Fejlesztési célú bevétel 454 ezer Ft
— Fejlesztési hitel 68.197 ezer Ft
— Fejlesztésre átvett pénzeszköz 

1.195 ezer Ft
— Pénzmaradvány 27.179 ezer Ft

El´́oz´́ob´́ol kisebbségi önkormányza-
tok 563 eFt

2. § (1) A 2011. évi költségvetés kiadási
el´́oirányzata 2.872 eFt-tal az alábbiak
szerint módosul.

Megnevezés      Önkormányzat összesen:
— Fejlesztési célú kiadás összesen -

8.406 ezer Ft
— El´́oz´́ob´́ol: felújítás -20.901 ezer Ft
— Intézményi felhalmozás -1033 ezer Ft
— Pénzeszköz átadás 13.528 ezer Ft
— M´́uködési célú kiadás összesen

11.278 ezer Ft
— El´́oz´́ob´́ol:
— személyi jelleg´́u juttatás 3.631 ezer Ft
— munkaadó terhel´́o járulékok 

799 ezer Ft
— dologi kiadás 9.362 ezer Ft
— szociális ellátás 18.415 ezer Ft
— Pénzeszköz átadás 13.212 ezer Ft
— M´́uködési tartalék -34.141 ezer Ft
— Költségvetési kiadások mindössze-

sen 2.872 ezer Ft
El´́oz´́ob´́ol kisebbségi önkormányza-
tok 145 eFt

(2) Az el´́oirányzat módosítást követen a
750.598 ezer Ft kiadási el´́oirányzatból

Megnevezés     Önkormányzat összesen:
— Személyi jelleg´́u kiadás 

247.510 ezer Ft
— Munkaadói járulék 61.857 ezer Ft
— Dologi kiadás 200.096 ezer Ft
— Pénzbeni ellátás 75.127 ezer Ft
— Pénzeszköz átadás 49.879 ezer Ft
— M´́uködési tartalék 18.951 ezer Ft

— Likvid hitel visszafizetés 
21.049 ezer Ft

— Fejlesztési hitel törlesztés 420 ezer Ft
— Fejlesztési kiadás 61.581 ezer Ft
— Fejlesztési célú átadás 14.128 ezer Ft

750.598 ezer Ft
El´́oz´́ob´́ol kisebbségi önkormányza-
tok 563 eFt

3.§ Az 1.§-ban megállapított bevételi el´́o-
irányzat változás és módosított el´́o-
irányzat

— forrásonkénti és költségvetési szer-
venkénti megoszlását, valamint a m´́u-
ködési és felhalmozási bevételek meg-
oszlását az 1. és 1/A számú,

— intézményenként és címenkénti bevé-
teleit a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az 2. §-ban megállapított kiadási el´́o-
irányzat változás és módosított el´́o-
irányzat

— önállóan gazdálkodó költségvetési
szervenkénti megoszlása, valamint
m´́uködési és felhalmozási célú kiadá-
sok megoszlását az 1. és 1/A . számú,

— költségvetési szervenkénti (címenkén-
ti) kiadásait ezen belül kiemelt el´́o-
irányzatait a 3. számú melléklet tartal-
mazza.

— a fejlesztési kiadásokat a 4. sz. mellék-
let tartalmazza.

5.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép
hatályba.
Mez´́ofi Zoltán        Hutter Jánosné

polgármester            jegyz´́o     
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdeté-
sének napja: 2011. december 05.

Hutter Jánosné jegyz´́o

A rendelet mellékletekkel teljes szövege
megtalálható a www.retsag.hu honlapon

Rétság Város Önkormányzata 
képvisel´́o - testületének

24./2011. (XII.05.) önkormányzati 
rendelete A helyi környezet védelmé-

r´́ol szóló 7./2003. (III.21.) önkormány-
zati rendelet módosításáról.

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete a helyi környezet védelmér´́ol
szóló 7./2003.(III.21.) önkormányzati ren-
deletét (továbbiakban: Rendelet) az aláb-
biak szerint módosítja:
1. § A Rendelet 3.§ a következ´́o (9) és (10)

bekezdéssel egészül ki:
“3.§ (9) Más tulajdonát képez´́o hulladék-

tárolóba szemetet elhelyezni a szelek-
tív hulladékgy´́ujt´́ok, illetve a közterü-
leti hulladéktároló edények kivételével
tilos.

(10) Bármely hulladéktároló edényb´́ol
hulladékot kivenni az arra jogosított
szervezet kivételével szigorúan tilos."

Pályázati felhívás garázs bérletére
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete pályázatot hirdet az önkormány-
zati tulajdonú Rétság, Rákóczi út 34. szám
alatt lév´́o, 14,4 m2-es garázs bérbeadásá-
ra.

Induló bérleti díj: 8.000 Ft/hó
Bérleti jogviszony id´́otartama: határo-

zatlan id´́o
Bérbe adó bérleménybe közm´́uvet

nem szolgáltat. 
A garázs igény esetén megtekinthet´́o.

B´́ovebb információ a Polgármesteri Hiva-
talban Salgai György városgondnoktól

kérhet´́o (Telefonszám: 35/550-100/111
vagy 06 70 70 84 520). 

Jelentkezési határid´́o: 2012. január
10. (kedd) 12 óra. 

Több pályázó esetén licittárgyalás lesz
tartva, ennek helyszínér´́ol és id´́opontjáról
a jelentkez´́oket levélben értesítjük.

A pályázatot zárt borítékban “PÁ-
LYÁZAT” szó feltüntetésével kell benyúj-
tani - levélben vagy személyesen - a Vá-
rosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2651 Rétság, Rákóczi út 20. címre.

Polgármesteri Hivatal
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2. § Jelen rendelet 2012. január 1-én lép
hatályba. Kihirdetésér´́ol a jegyz´́o
gondoskodik.

Rétság, 2011. december 2.
Mez´́ofi Zoltán        Hutter Jánosné

polgármester            jegyz´́o     
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdeté-
sének napja: 2011. december 05.

Hutter Jánosné jegyz´́o

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testületének 25./2011. (XII.19.) ön-

kormányzati rendelete 
a települési szilárd hulladékkal kap-

csolatos helyi közszolgáltatásról szóló,
többször módosított 14/2001. (XII.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése,
valamint a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban:
Hgt.) 23.§-ában kapott felhatalmazás
alapján a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló
többször módosított 14/2001. (XII.28.)
számú önkormányzati rendelet (további-
akban: Rendelet) módosításáról az alábbi
rendeletet alkotja.

1. § A Rendelet 10.§ (1) és (2) bekezdésé-
be a következ´́o lép

“10.§ (1) A kötelez´́o helyi közszolgáltatás
hatálya alá tartozó komplex közszolgál-
tatás (hulladékgy´́ujtés, szállítás, lakos-
sági szelektív hulladékgy´́ujtés, kezelés -
ártalmatlanítás) díja egytényez´́os, az
egyes ürítések díjtételei a szabványos tá-
rolóedény nagyságától függ´́oen:

a)  60-80 literes tároló egyszeri  ürítési
díja 380 Ft+áfa

b)  110-120 literes tároló egyszeri ürítési
díja 454 Ft+áfa 

c)  240 literes tároló egyszeri ürítési díja
820 Ft+áfa

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyszeri üríté-
si díj alapján a tárolóedény heti egy
alkalommal történ´́o ürítésének éves
díja:

a)  60-80 literes tároló éves ürítési díja
19.760 Ft+áfa

b)  110-120 literes tároló éves ürítési díja
23.608 Ft+áfa

c)  240 literes tároló éves ürítési díja
42.640 Ft+áfa."

2.§  A rendelet 2012. január 1-én lép ha-
tályba. Kihirdetésér´́ol a helyben szo-
kások módon a jegyz´́o gondoskodik.

Rétság, 2011. december 16.
Mez´́ofi Zoltán sk.  Hutter Jánosné sk.

polgármester         jegyz´́o       
Kihirdetési záradék:

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel´́o-testületének

22./2011. (XII.05.) rendelete
Helyi rendelet hatályon kívül helyezésér´́ol

1.§ Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete az els´́o lakáshoz jutás tá-
mogatásáról szóló 7./2000.(III.31.)
számú helyi rendeletét hatályon kívül
helyezi.

2.§ A rendelet 2011. december 10. napján
lép hatályba. Kihirdetésér´́ol az
SZMSZ szerint a jegyz´́o gondoskodik.

Rétság, 2011.november 18.
Mez´́ofi Zoltán sk.  Hutter Jánosné sk.

polgármester         jegyz´́o       
Kihirdetési záradék:
A rendelet 2011. december 05-én kihirde-

tésre került.
Hutter Jánosné jegyz´́o

A rendelet kihirdetésének napja: 2011.
december 19.

Hutter Jánosné sk. jegyz´́o
(A szerkeszt´́o megjegyzése: A lakosság által
fizetend´́o díj összege függ a város januárban
megalkotandó költségvetési rendeletében
meghatározandó támogatás mértékét´́ol.)

Elismerés 
a közm´́uszolgáltatónak

Recognised for Excellence 4*
 azaz 

“Elismerés a Kiválóságért 4 csillag”
(R4E)

 Díj nyertese a DMRV Zrt.

A Társaság a folyama-
tos fejl´́odésre való tö-
rekvéséért ezúttal az
EFQM Kiválóság Eu-
rópai Modell R4E ki-
tüntetésével gazdago-
dott. Erre az elismeré-
sére azon szervezetek
pályázhattak, amelyek
m´́uködésére az önér-

tékelésen alapuló szisztematikus fejlesz-
tés, a Kiválóság Kultúra elterjesztése jel-
lemz´́o és eredményeik is igazolják. 

Nem egy termék vagy szolgáltatás, ha-
nem az egész szervezet m´́uködésére jel-
lemz´́o kiválóságról van tehát szó. A Tár-
saság egy „átvilágító” jelleg´́u, az EFQM
Kiválóság Modell kritériumai alapján
végzett önértékelés eredményeként azo-
nosította az er´́osségeit és a fejlesztend´́o
területeket, amely alapján különböz´́o –
mintegy 10 – fejlesztési projektet indítot-
tak el.

A benyújtott pályázat, az értékelés, va-
lamint a helyszíni szemle alapján a
DMRV Zrt. 2011. decemberében elnyerte
a címben jelzett díjat.

Nagyon büszkék vagyunk erre az elis-
merésre. Ez is igazolja, munkatársaink el-
kötelezettségét és elhivatottságát, hogy
mindennapi tevékenységükben a kiváló-
ságra törekednek. Az elismerés által bizo-
nyított kiválóság azt is jelenti, hogy jöv´́o-
képpel rendelkez´́o, elkötelezett, ösztönz´́o
vezetéssel bíró cég vagyunk. 

A Díjat elnyer´́o szervezetekre jellem-
z´́o, hogy az állandó változások közepette
is képesek teljesíteni kit´́uzött céljaikat, és
az így biztosított folyamatosság növeli a
partnereik, fogyasztóik, munkavállalóik
bizalmát.

Társaságunkat a nyitottság jellemzi, a
partnereink, a munkavállalóink ötleteinek,
javaslatainak befogadására és megvalósí-
tására is. – mondta el Vogel Csaba vezér-
igazgató

Többek között ezt az innovatív hozzá-
állást ismerte el a „Recognised for Excel-
lence 4* Díj”.

A Díj ünnepélyes keretek között törté-
n´́o átvételére a kés´́obbiek során kerül
majd sor.

(a DMRV sajtóközleménye)

Információk a világhálón
Tájékoztatjuk az Olvasót, hogy Rétság
Város Önkormányzatának rendeletei
megtalálhatók az interneten,  a www.
retsag.hu weblapon, az Önkormányzat
menüpontban. Itt olvashatók és kinyom-
tathatók a Hangadóban terjedelmi okok-
ból nem közölt mellékletek, illetve a
rendeletek teljes szövege. Az érdekl´́o-
d´́ok ugyanitt elolvashatják az önkor-
mányzati ülések jegyz´́okönyveit is.

Felhívás!

A téli id´́ojárásra tekintettel felhívjuk a Tisz-
telt Lakosság figyelmét a köztisztasági és
környezetvédelmi feladatok ellátásáról szó-
ló rendelet alapján az ingatlanok el´́otti
járdák tisztántartását, hóeltakarítását
az ingatlan tulajdonosa, illetve haszná-
lója köteles elvégezni. A szórakoztató-,
vendéglátó és árusítási helyek, üzletetek
el´́otti járdaszakaszt a használó köteles fo-
lyamatosan tisztán tartani. Az ingatlan
el´́otti közterület, illetve járdaszakasz hóel-
takarításának elmulasztásáért 30.000 Ft-ig
terjed´́o pénzbírság szabható ki.

Kérjük, hogy az önkormányzati rende-
let alapján folyamatosan szíveskedjenek
gondoskodni a tulajdonukban, illetve
használatukban lév´́o ingatlan el´́otti járda-
szakasz hóeltakarításáról, tisztításáról, sí-
kosság mentesítésér´́ol.

Polgármesteri Hivatal
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Sikeres rétságiak: 
A sokoldalú Csengeri Attila

A közelmúltban lezajlott televíziós sze-
replése miatt sokan felfigyeltek rá, még-
is els´́oként egy rövid bemutatkozást
kértünk t´́ole.

– Kárpátalján születtem, gyerekkorom
iskoláit Vácott végeztem. Ott ismertem
meg a feleségemet is, akinek a révén Tol-
mácsra kerültem. Rétságon építkeztünk,
így kerültem Rétságra. Bejárva a klasszi-
kus pedagógus pályát, tanítóképz´́ovel
kezdtem, s most már szakvizsgázott köz-
oktatás-vezet´́oi végzettséggel rendelke-
zem. Gyógypedagógus és testnevel´́o vég-
zettségem is van.

– Ha valaki egy kicsit is mozgolódik a
rétsági közéletben, akkor gyakorta talál-
kozhat veled. Rendezvények szervez´́oje-
ként, lebonyolítójaként és persze az íjászat
környékén.

– Az az igazság, hogy a beszéd mindig
is az er´́os oldalam volt. Rám nem igaz a
mondás, hogy nem kenyerem a beszéd.
Szeretem használni a hangomat. A színpa-
don teljesen otthon érzem magam. Nincs
lámpalázam, nincs bennem drukk. Nem
gond, ha ezer ember el´́ott beszélek, s az
sem, ha saját ötleteimmel kell egy kis
színt vinni a programba. Ennek révén na-
gyon sok híres emberrel ismerkedtem
meg. Miután v´́ofélykedem is találkoztam
például az ország akkor regnáló miniszter-
elnökével, Bajnai Gordonnal is, de na-
gyon sok más hírességgel dolgoztam
együtt. Mindenek felett azért ott van szá-
momra az íjászat.

– Hogyan találkoztál ezzel?
– Teljesen véletlen volt. Amikor a

gyógypedagógiai diplomámat szereztem,
az egyik felvételiz´́os társammal beszélget-
ve - kivel kés´́obb egy csoportba is kerül-
tem - kiderült, hogy számunkra a magyar-
ság egy kicsit mást jelent. Nekem határon
kívüli magyarként sokkal intenzívebbek
az érzéseim. Lehet, hogy nem hiszik el, s
remélem nem bántok meg senkit, azzal,
hogy igazán magyarnak a határon túl érzi
magát az ember. Olyan emberek között,
akiknek a magyarságukért mindennap

meg kell küzdeniük. Innent´́ol kezdve az-
tán az íjászat jött magától. Akkor kezdtem
el íjászkodni, amikor még Magyarorszá-
gon egy íjászbolt volt csak, az is Miskol-
con. Az els´́o íjam is onnan származott.
Aztán ez egy komoly hobbivá vált, s élet-
filozófiává n´́otte ki számomra magát.
Nem csupán magával a sporttal, a hagyo-
mány´́orzéssel foglalkoztam, hanem az íjá-
szat filozófiájával is. Fájdalmam, hogy
Magyarországon - mint minden - ez is di-
vattá vált. Ez a népieskedés, ez a magyar-
kodás sokaknak divat csupán. Van ennek
ugyanakkor egy lelki, mentális, s igazán
lélekb´́ol fakadó háttere, melyet gyakran
nélkülöznek. Szeretném, ha az íjászat nem
válna közhelyszer´́u dologgá, hanem való-
ban azt jelentené, amit annak idején jelen-
tett egy népnek, a magyarságnak.

– A közelmúltban úgy figyelhettünk fel
rád, hogy sikerrel szerepeltél egy Tv-s ve-
télked´́oben.

– Az az igazság, hogy mindenképpen
szerettem volna anyagi forráshoz jutni.
Úgy gondolom ugyanis, hogy az ember
felel´́os a saját sorsáért. Ezért tenni is kell,
bár nem biztos, hogy mindig sikerül. Nem
ez volt az els´́o játékom. Szerepeltem már
a Szerencsekerékben, játszottam a cápa-
vetélked´́oben. Ez utóbbit nem adták le,
mert valóban nem volt egy jó játék. A
„Maradj talpon” viszont egy valóban jól
sikerült produkciója a Magyar Televízió-
nak. Több válogatáson jutottunk keresztül,
amíg bejutottunk a m´́usorba. Már ez nem
volt egyszer´́u.

– Ma mivel foglalkozol?
– Mostanában úgy alakul az életem,

hogy mindig történik valami új velem. A
közelmúltban egy hatalmas nagy váci
gyógypedagógiai intézménynek lettem a
vezet´́oje. Mintegy százhúsz alkalmazottal
dolgozunk. A sérült gyerekekt´́ol kezdve az
autistákon át a beszédfogyatékos gyereke-
kig, valamint az ép értelm´́u gyerekek ok-
tatását is végezzük. Ez egy új életformát
kíván. Eddig gyógypedagógusként dol-
goztam, most pedig kipróbálok egy új fel-
adatot vezet´́oként. Ez is egy új kihívás.
Ide se egyszer´́u eljutni, s itt sem egyszer´́u
talpon maradni.

– Ez is egy nagy vetélked´́o.
– Ez egy nagyon nagy vetélked´́o, s itt is

vannak ellenfelek, s van szurkolótábor is.
– Egy másik oldaladról is szóljunk.

Úgy értesültünk, hogy filmezel is.
– Valóban így van. Nagyon sok vi-

lágsztárral sikerült együtt dolgozom. Em-
líthetném Brad Pittet, Jeremy Irons-t, Da-

vid Suchet-t, akit Poirot felügyel´́oként is-
merhetünk. Furcsa dolog ebben a világban
látni lehet azt, hogy milyen egyszer´́uek
tudnak lenni az emberek. Mi magyarok
néha azt gondoljuk, hogy ha elérünk egy
kicsike sikert, akkor mekkora nagy dolgot
hajtottunk végre. Ezeken a forgatásokon
világlik ki igazából, hogy az említett vi-
lágsztárok, akik már valóban letettek va-
lamit az asztalra, hogyan bánnak a statisz-
tériával. Nagyon kevés kivétellel ezek a
világsztárok, akiknek a pénzük, a helyze-
tük megengedné, hogy nagykép´́uek legye-
nek, rendkívül szerények. A munkában
pedig igen nagy alázattal vesznek részt.
Lehet, hogy ezt meg kellene tanulnunk
t´́olük. 

– Szóljunk végezetül a távlatokról.
Van-e elképzelés a munkában, a közélet-
ben, vagy akár hasonló vetélked´́ok terén?

– Tulajdonképpen mindegyik terüle-
ten. Az egyik sem olyan dolog, amit abba
kellene hagyni, hiszen tökéletesen jól
megférnek egymás mellett, s´́ot én úgy
gondolom, hogy az íjászat az én szellemi
képességeimet fejleszti azáltal, hogy ki-
kapcsol, s regenerálni tudom magam álta-
la. A vezetés maga nagyon új feladat, s így
sok energiámat leköti, de emellett nem
mondtam le a játékokról sem. Most meg
szeretném próbálni a „Legyen Ön is mil-
liomos!” cím´́u vetélked´́ot. Lehet, hogy
nem fogok bejutni a játékba, nem mindig
a tudás számít ugyanis. Ha valaki követi
ezeket a játékokat láthatja, hogy néha ba-
nális kérdéseken is meg lehet bukni.
Ugyanúgy, akárcsak az életben. Showké-
pesnek kell lenni, s el kell tudni adni ma-
gát az embernek. Úgy gondolom, hogy az
én szakmámban, a pedagógiában ugyanez
érvényes. Ez is egy show, egy kis rev´́u. Ha
jól teljesít az ember nagy a siker, ha
rosszul el lehet bukni. Én szeretnék a po-
zitív oldalon állni. Öt évem van rá, hogy
ezt bebizonyítsam.

V.J.
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 Megkérdeztük az illetékest

A Rétsági Televízió “megkérdeztük az
illetékest” rovatának vendége Kiss Atti-
la, a helyi televízió szolgáltatással fog-
lalkozó cég, az RKSZ ügyvezet´́oje volt.

– Egy éve találkoztunk itt a stúdióban,
azóta milyen változások vannak a cég éle-
tében vagy mir´́ol tudod tájékoztatni a né-
z´́oket?

– Fejlesztéseket hajtunk végre a digi-
tális szolgáltatás bevezetésével, mely tör-
vényi kötelezettségünk, illetve azóta ami-
óta találkoztunk jócskán emeltük az inter-
net sávszélességet, gyakorlatilag most je-
len pillanatba 60 megabit a legnagyobb
letöltési sávszélesség, amit az el´́ofizet´́ok-
nek tudunk, nagyon kedvez´́o áron, b´́oven
tízezer forint alatt biztosítani.

– Emellett még telefonszolgáltatást is
végeztek, illetve digitálisan sugároztok jó
néhány adást. Magánszemélyeknek is m´́u-
ködik ezen a kábelen telefonszolgáltatást
vagy inkább csak közületeknek ajánljátok?

– Inkább közületeknek ajánljuk ezt a
szolgáltatásunkat. Telefonszolgáltatásba az
egyéni el´́ofizet´́oknél nem látunk akkora
igényt erre vezetékes fix telefonszolgáltatásra
a mobilok nagy versenytársaink ez ügyben.

– Tehát ezen a kábelen - aki bevezetteti
- akár csak internetre, akár internetre és
kábeltévére, ezekre együtt és már itt a di-
gitális adások is részben foghatók!

– Igen.
– A lakosság részér´́ol olykor panaszo-

kat is hallok, hogy miért van az, hogy a
korábban beállított csatornák között né-
melyik helyen sötét képerny´́ot találunk,
némelyik helyen az van kiírva egy-egy
napra, hogy nincs jel. Máshol azt tapasz-
talták, hogy elt´́unt a Digi tv. Bár azt gon-
dolom ez egy másik történet, mert lakos-
sági igények alapján aztán visszakerült az
analóg csatornák közé. Hogyan állnak
most tulajdonképpen ezek a hibajelensé-
gek, mik az okai, mennyi id´́on belül lehet
kijavítani, illetve mit tudunk mondani a
néz´́oknek, hogy mondjuk a Szilveszteri
adás nézésénél nem lesznek ilyen problé-
máik?

– Nagyon sokat költöttünk erre a digi-
tális átállásra és úgy nézem, hogy nagyon

sokat fogunk még rákölteni. Sajnos amit
ember készít az nem tökéletes, ezek az
eszközöket amiket mi beruháztunk nem
teljesen a helyzet urai úgy nézem, tehát
újabb váltást fogunk ez ügyben tenni. Te-
hát ezen mindenféleképp szeretnénk vál-
toztatni. Látjuk, érezzük hozzánk is eljut-
nak az ügyfél panaszok. Hirtelen nem tu-
dunk ezen egy perc alatt változtatni ennek
hosszabb kifutási ideje van, de rajta va-
gyunk, tudjuk hogy ez van ez a probléma
– szeretnénk rajta minél el´́obb változtatni

– Kevesen tudják talán, hogy a közel
száz csatornából már több mint hatvanat
digitálisan sugároztok.

– Így van.
– De mit kell tenni, hogy ezt a digitális

csomagot vegye valaki? Milyen csomagba
kell belépni, kell-e ehhez valamilyen hard-
ver eszközt beüzemelni, hol kérjék, milyen
költségek vannak?

– Gyakorlatilag ezt az eszközt, hogyha
valaki sima egyszer´́u tévével veszi a m´́u-
sort ahhoz egy Settopbox berendezés kell.
Ennek egy egyszeri költsége van.

– Tehát van a jelenlegi analóg csator-
na 50 körül, ti százat sugároztok, de ahhoz
hogy a korszer´́ubb nagyfelbontású HD mi-
n´́oséget tudja venni ahhoz, el kell hozzátok
menni, venni kell egy dobozt. Ennek van
egy költsége és utána, ha ez a doboz meg-
van akkor újabb hatvan csatornát vesz
vagy a korábbiakat találja itt meg jó mi-
n´́oségben vagy mennyivel kap többet?

– Vegyesen, tehát vannak olyan m´́uso-
rok, amiket már csak digitálisan juttatunk
el a néz´́oknek, van, ami analógban is meg-
van és meg van digitálisan is és kés´́obb
már csak digitálisan lesz elérhet´́o. Ez az
egyszeri költség. 

– Mennyibe kerül az eszköz?
– Jelen pillanatban ez 11 000 forint. Ez

az SD verzió, tehát ez azt jelenti, hogy ez
csak SD m´́usorokat tud és 16 000 egy-két-
száz forint a HD-s változat. Az tudja a
HD-s m´́usorokat is. Jelen pillanatban m1,
m2, Duna, Duna2-nek van HD-s m´́usora.

– Ez viszonylag szolid ár ahhoz képest,
ahogy a piacon húszezer körül kínálnak
ilyet, de ha egyébként vesz valaki a boltba
és bedugja tudja fogni az adást?

– Akkor is fogja tudni, ha olyan díjcso-
magban van. Ez a legnagyobb díjcsomag-
ban van.

– Tehát a legnagyobb díjcsomagban
kapja meg a körülbelül hatvan digitális
adást, ha vesz ilyen dobozt, vagy ha új
tévét vásárol. Milyet kell venni? 

– Ne a legdrágábbat vegye, nem biz-
tos, hogy az a legjobb. DVB/C-t tudjon a

készülék és MPEG4-et is, mert lesznek
MPEG4-es formátumban sugárzott m´́uso-
rok is.

– Tehát aki ilyen televíziót vesz, az be-
dugja az RKSZ kábelt, nem kell dobozt
venni, nem kell semmit csinálni, ha a leg-
nagyobb csomagot választja és a digitáli-
san sugárzott adásokkal együtt majdnem
száz adást lehet amib´́ol van ami azonos.
Ugye?

– Így van.
– És a digitális sugárzásban már azt

mondhatjuk megnyugtatásul a néz´́oknek,
hogy ott kevesebb gond van? 

– Ott sokkal kevesebb gond van.
– Nyelvet beszél´́ok, vagy gyakorolni

akarók kérdezték, hogy miért nincsenek an-
gol és német nyelv´́u m´́usorok. Úgy tudom a
digitális csomagban ilyenek is vannak.

– A digitális csomagban német nyelv´́u
m´́usorok foghatóak, körülbelül húsz da-
rab.

– És angol is van?
– Angol majd lesz. Jelen pillanatban

folyamatban van az átállás. S´́ot minden
Európai nyelvet szeretnénk, ha benne len-
ne a szolgáltatásban, tehát a spanyoltól
kezdve a görögig a svédig minden nyelvet
szeretnénk ami elérhet´́o lesz. A spanyol,
francia, olasz ezek mind elérhet´́ok - ezek
biztosan lesznek. Jelenleg a németb´́ol el-
érhet´́o több csatornán.

– Kérdés a kies´́o m´́usorok ugye, mert
hogy valaki megszeret egy csatornát, –
mondjuk a MEZO-t, amire állítólag csak
egy-két ember jelentkezett és nem fogható
komoly zenei adás. Megértem, ha erre
nincs tömegigény — tehát valamelyik csa-
tornák egy id´́o után elt´́unnek. Volt ilyen a
Filmmúzeummal, mely most újra van.

– Azt tudjuk mondani, hogy a gazda-
sági válság jelei nem csak ezeken a terü-
leteken érhet´́oek nyomon, a mi mindenna-
pi hétköznapjainkban, hanem a m´́usorok-
nál is. Egyszer´́uen megszüntetik Magyar-
országnál ezt a m´́usort. Valószín´́unek tar-
tom a csökken´́o igények, vagy a csökken´́o
fizet´́oképes igény miatt. Nálunk meg fog-
nak sz´́unni a Zone Romantika, a Movi24
és meg fog sz´́unni más m´́usor is.

– Lesz helyette más?
– Valami helyett más lesz, valami pe-

dig teljesen elt´́unik. Ennek azaz oka hogy
a válságra való tekintettel nem kívánnánk
árat emelni semmilyen formában.

– Hogyan alakul az árstruktúra mez´́o-
je? Egy dolog az hogy minél stabilabb
legyen a csatornakiosztás vagy a kies´́ok
helyett legyen valami és akkor azt ha va-
laki megszokja akkor tudja nézni azokat a
sport m´́usorokat, zenei csatornákat, egyéb
természeti meg tudományos csatornákat  -
tehát az egyik dolog a felhasználói, néz´́oi
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elégedettségek tükrében, a másik az hogy
lehet´́oleg ne kerüljön többe. Más szolgál-
tatókhoz képest a ti áraitok mennyire ver-
senyképesek illetve hogy ezt mennyire tud-
játok garantálni? Emeltek árat ebben az
évben?

– Nem kívánunk árat emelni. Csak
annyira kívánunk árat emelni amennyire
az áfa változás miatt lesz 2%os emelés.

– Tehát a díjcsomagok maradnak. 
– Az alap díjcsomag, amiben van 9-10

csatorna – az most, jelen pillanatban ha
egész évre egy összegben kifizeti valaki,
6.600 forint (550 forint/hó) az el´́ofizetési
díja.

– Aki mindent akar digitálissal együtt?
– Aki mindent akar 4.600 forint egy

hónapra, ez csak egy tévé el´́ofizetés.
– Ebben az összegben ha megveszi a

Settopboxot 4.600-ért mindent megkap? -
közel a 100 csatornát amiben vannak azo-
nosak mint jól tudjuk. Ezek reális áraknak
t´́unnek. Lesznek akciók is?

- Mi els´́osorban most internetben sze-
retnénk akciózni. Szeretnénk, 4.600 fo-
rintban egy internet is nyújtani. Annak,
aki igényli, természetesen nem kötelez´́o-
en. Adunk 5 megás sávszélességet egy 5
gigás adatforgalmi korláttal, tehát 5 giga
adatforgalmat tud letölteni vele. Levele-
zésre, böngészésre b´́oségesen elegend´́o -
Mi ebben  a lényeg? Hogy nem fizet töb-
bet 4.600 forintnál.

– Tehát ez a nagycsomagnak része lesz
most egy grátisz internet?

– Így van. mondhatjuk így is
– Ez a mostani akció, de az év közben

is többször találkoznak akcióval. Ezeket
hol lehet megtalálni?

– Meg lehet találni a www.rksz.hu we-
boldalon, folyamatosan frissítjük, folya-
matos információkat találnak rajta. 

– Figyeljék tehát az akciókat és hát az
még a kérdés hogy hol figyeljék mert ezt
az adást Rétságon kívül jelenleg 10-11 te-
lepülésen lehet megnézni. A területi ellá-
tásba is vontok be újabb településeket
vagy ez azért most éppen nem várható?

– De, várható. szeretnénk ide kapcsol-
ni és innen ellátni Nógrádsápot. Ezt még
nem tudom mennyire fog megvalósulni
teljes mértékig, illetve az RKSZ Kft. más
megyékben is terjeszkedik, tehát jelen pil-
lanatban Pest megyébe. Szeretnénk min-
den általunk üzemeltetett hálózatot egy
fejállomásról ellátni. Ez a jöv´́o.

Gobelin kiállítás
November eleje immár hosszú évek óta,
több mint egy évtizede nyújt alkalmat a
Rétsági Gobelin Kör ügyes kez´́u lányai-
nak, asszonyainak arra, hogy egy kiállítá-
son bemutassák szorgoskodásuk legújabb
termékeit. A megnyitót Kelemen Ágnes
köszönt´́oje után Szájbely Zsolt szavalata
vezette be, majd Nagy Gabi iparm´́uvész
gondolatai következtek. Ez alkalommal
ismét egy olyan kollekciót mutattak be a
Várszegi István vezette kör tagjai, mely a
tárlat egyhónapos nyitvatartása alatt mél-

tán vonzza a látogatók folyamatos érdek-
l´́odését.

A zeneiskola növendékeinek hangversenye
A karácsonyi ünnepkörnek immár hagyo-
mányos színfoltja az a zeneiskolai kon-
cert, melyet a Rózsavölgyi Márk M´́uvé-
szeti Iskola rétsági tagozatának növendé-
kei adnak. 

A zongoristák, fuvolások és a heged´́u-
sök ismét bebizonyították, hogy az elmúlt

év során sokat fejl´́odtek hangszerkezelés
terén. Gratulálni lehet az el´́oadóknak, s
felkészít´́o tanáraiknak is. A gyermekek
m´́usora Buzási Diána (heged´́u) Sándor
Karola (zongora) és Zvolenszki Zoltánné
(furulya, fuvola) zenepedegógusok mun-
káját is dicséri.

Pályázat
A rétsági Spangár András Irodalmi Kör  pályázatot hirdet vers és prózaírók részére

A pályázaton korhatár és a témakör megkö-
tése nélkül, minden alkotó részt vehet. Kizá-
rólag máshol meg nem jelent írásm´́uvekkel
lehet pályázni! Az írásokat digitálisan is kér-
jük mellékelni. A pályázatok terjedelme nem
haladhatja meg az öt gépelt oldalt. (Word,
Times New Roman, 1,5 sortáv.) A
jeligés pályázatok mellé, zárt bo-
rítékban kérjük mellékelni a jel-
ige feloldását. Egy jeligéhez maxi-
mum három írásm´́u tartozhat. Az

írásm´́uvek leadási határideje: 2012. janu-
ár 15. 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 emlékpla-

kettet és a hozzá járó oklevelet.
Az arra érdemes írásokat megje-
lentetni tervezzük a Kör 2012.
évi antológiájában és a Kör hon-
lapján 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.
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Rétsági kalauz

Programajánló
Január 10. kedd

a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri kiállítás

Január 13. péntek, 17.00 órától
a könyvtárban
Spangár Estek�
Irodalomról nem csak tollforgatóknak

Január 14. szombat
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a rétsági szakközépiskolai tagozat
szalagavató ünnepsége

Január 15. vasárnap, 15.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Ökumenikus imadélután

Január 16. hétf´́o, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ társalgó termében
a Rétsági Fotó Kör rendezvénye
Dia-show készítés
Juhász József bemutató el´́oadása
Minden érdekl´́od´́ot szeretettel várunk!

Január 18. szerda, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Arany János: A nagyidai cigányok
Gál Tamás és Bodonyi András el´́oadá-
sa, melyet az általános iskolás korosz-
tály mellett szeretettel ajánljuk közép-
iskolás és feln´́ott érdekl´́od´́ok figyel-
mébe is!
Belép´́odíj: 600 Ft

Január 20. péntek, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
A Magyar Kultúra Napja alkalmából
Ünnepi m´́usor, novella-pályázat
eredményhirdetése

Január 21. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Kerepl´́o Néptánc Egyesület
Évnyitó mulatsága

Január 28. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Hunyadi János Nyugállományúak Klubja
Farsangi összejövetele

El´́ozetes
Február 4. szombat

a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Vöröskereszt jótékony célú
Farsangi bálja

Február 5. vasárnap
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Horgászgy´́ulés

Február 11. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Városi Nyugdíjas Klub
Farsangi rendezvénye

Február 18. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Kerepl´́o Néptánc Egyesület
Farsangi mulatsága
14.00 m´́usor, 16.00 táncház

Állandó foglalkozások

kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Hétf´́o:
A Kör - a térség képz´́om´́uvészeinek klubja

Minden hónap utolsó hétf´́ojén, 17.00
órától Vezeti: Óvári János

Rétsági Fotó Kör Minden hónap 1. és 3.
hétf´́ojén 18.00 órától Vezeti: Vargáné
Fidel Ágota

N´́oi torna, és Jóga Minden hétf´́on és csü-
törtökön, torna 18.00 órától, jóga
19.00 órától Vezeti: Évinger Boglárka

Kedd:
Hip-hop tánccsoport Minden kedden

17.00 órától Vezeti: Kugli Kitti
Szerda:
T´́uzzománc Kör Minden szerdán 16.30

órától Vezeti: Dovák B. József
Electric boogie táncpróba Minden szerdán

17.00 órától Vezeti: Szeri György
Játékos német nyelvoktatás gyerekeknek

Minden szerdán 17.30 órától Vezeti:
Gálik Zsófia

Csütörtök:
Hastánc Minden csütörtökön 17.00 órától

Vezeti: Bernáth Gyuláné
N´́oi torna, és Jóga Minden hétf´́on és csü-

törtökön, torna 18.00 órától, jóga
19.00 órától Vezeti: Évinger Boglárka

Német nyelvi kurzus Minden csütörtök
17.30 órától Vezeti: Gálik Zsófia

Péntek:
Színjátszó csoport gyerekeknek Minden

pénteken 16.00 órától Vezeti: Nagy
Noémi

Szobrász szakkör Minden pénteken
15.30-18.00 Vezeti: Nagy Gabi

Zúgófa néptánc próba Minden pénteken
18.00 órától Vezeti: Kozák Katalin

Spangár András Irodalmi Kör Minden hó-
nap 2. péntek 17.00 órától

Istentiszteletek
a m´́uvel´́odési központban:

Református egyház: Minden hónap 1. és
3. vasárnap, 8.00-9.30-ig

rtv.retsag.net

A Rétsági Televízió havi programja. Napon-
ta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktu-
ális információkkal. 2011-t´́ol több adásnap-
pal, több ismétléssel szolgáljuk a néz´́oket.

Január 10., 11., 12., 13. kedd, szerda, csü-
törtök, péntek 18.00 és 21.00 órakor
14., 15. szombat, vasárnap 10.00 órakor
Kistérségi Krónika
Filmválogatás falunapi rendezvényekr´́ol

Január 20. péntek 16.00 órakor
Él´́o közvetítés a képvisel´́o-testület
ülésér´́ol

Január 31. kedd 18.00 és 21.00 órakor
RTV Híradó Riportm´́usor összeállítás
Benne többek között: – Hírek röviden
- Megkérdeztük az illetékest –  Far-
sangi összefoglaló – Sikeres rétságiak
interjúsorozat – Vágatlanul (idézetek a
testületi ülések szünetbeli riportjaiból)
B´́ovebb, részletes tartalom a kép-
újságban és az rtv.retsag.net oldalon.

Február 1., 2., 3.,  szerda, csütörtök, péntek
18.00 és 21.00 órakor, február 4., 5. szom-
bat, vasárnap 10.00 órakor
RTV Hiradó ismétlése

Nyitva tartás
Könyvtár: 

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

M´́uvel´́odési Központ:
Hétf´́o-péntek: 08.00-20.00
Szombat: 17.00-21.00

Rendezvények esetén ett´́ol eltér´́o id´́o-
pontban.

Fénymásolás féláron

M´́uvel´́odési központunk egy új gép be-
állításával a korábbinál kedvez´́obb áron
tud vállalni küls´́o szervek részére is
fénymásolást, illetve nyomtatást.
A/4 fénymásolás, nyomtatás 30 Ft/oldal
Nagyobb példányszámnál kedvezmény

25 példány felett 25 Ft/oldal
50 példány felett 20 Ft/oldal

A/3 fénymásolás, nyomtatás  60 Ft/oldal
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A Pet´́ofi Musical Stúdió Rétságon
November végén ismét városunk vendé-
ge volt a Pet´́ofi Musical Stúdió. Hosszú
éveken át a rétsági m´́uvel´́odési központ
számított a társulat vidéki premierszín-
házának. Minden új darabjukat itt mu-
tatták be el´́oször a budapesti el´́oadást
követ´́oen. 

A tehetséges fiatalokból álló társulat
most a legújabb darabját hozta el Rétság-
ra. A Kaleidoszkóp egy musical-összeállí-
tás laza kerettörténettel, melynek f´́osze-
repl´́oje egy kislány, aki legy´́ozi betegségét
családjának szeretete és a Kaleidoszkóp

segítségével. A darabban részletek hang-
zottak el többek közt az Isten pénze, a
Dzsungel könyve, a Dr. Herz, a Légy jó
mindhalálig és egyéb musicalekb´́ol. A da-
rabot Somogyi Szilárd rendezte, aki a stú-
dióból indult és ma már az Operettszínház
legünnepeltebb rendez´́oje. 2009-ben az
Év rendez´́oje címet, idén pedig a Nádasdy
díjat vehette át.

Aki akárcsak a rétsági el´́oadások révén
nyomon követte a tehetséges társulat éle-
tét, tudhatja, hogy mily sok immár befu-
tott el´́oadót adott a stúdió a mai színját-

szásnak. Számos immár önmagának jó ne-
vet szerzett, elismert tehetség bontogatta
szárnyait a „pet´́ofisek” körében. A mai
társulat ugyancsak nem sz´́ukölködik te-
hetségekben. Biztosan hallunk még ró-
lunk pályájuk felfelé ível´́o szakaszában, s
reméljük, hogy még más hasonló színvo-
nalú darabokkal is megörvendeztetik
majd a rétsági közönségünket.

V.J.

András napi mulatság
A szólás szerint „András zárja a heged´́ut,
azaz, e nappal véget érnek a mulatságok,
hiszen közeleg a karácsony. Ezt megel´́o-
z´́oen került sor a m´́uvel´́odési központ au-
lájában a Kerepl´́o Néptánc Egyesület ha-
gyományos rendezvényére, melyet ”Mu-
lassunk még egyet Szent András havá-
ban!" címmel szerveznek meg évek óta. 

A táncosok ünnepére vendégeket is
hívtak. Nógrádól érkezett a cseng´́o hangú

énekes, Jóni Anita. „A mese ölelésében”
címmel egy különleges produkciót láthat-
tunk. Csernyik Szende láb-bábos el´́oadó-
m´́uvész m´́usorát láthatták, amelyben sajá-
tos módon dolgozott fel székely népmesé-
ket.

A táncos programok sorát az óvodások
fellépése nyitotta, majd az iskolás korosz-
tálybeli „Kerepl´́osök” és a feln´́ottek „Zú-
gófa” együttese következett. A tolmácsi

Harangvirág Néptáncegyüttes is szívesen
fogadta a meghívást, hiszen sok-sok fellé-
pésen táncolnak már együtt a színpadon. 

A kiváló délután a m´́uvel´́odési központ
aulájában folytatódott, ahol a táncházhoz az
Üsztürü zenekar szolgáltatta a zenét.
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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: Végh József.  Felel´́os szerkeszt´́o: Végh József. 
Nem kért kéziratokat nem ´́orzünk meg és nem küldünk vissza! 

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

Telek eladó Rétságon központtól 400 m-
re, 1700 m2-es a Kölcsey utcában. Félig
közm´́uvesítve. Villany, szennyvízcsatorna
van, a többi megoldható. Érdekl´́odni: 06-
20/566-2495

Minden 
Kedves Olvasónknak

sikerekben gazdag
boldog új esztend´́ot

kívánunk!

Köszönet a támogatásért!

Nagy tisztelettel megköszönjük mind-
azoknak, akik szja-juk 1%-át a “Rétsá-
gi Templomért Alapítvány” javára
ajánlották fel.

2011. októberében befolyt összeg
214.127 Ft volt. Továbbá tájékoztatjuk a
támogatókat és 1% felajánlókat, hogy a

2008. évben befolyt 643.995 Ft-ot
2009. évben befolyt 631.555 Ft-ot

a római katolikus templom f´́utés korszer´́u-
sítésére használta fel az alapítvány.

Minden további támogatást és 1% fel-
ajánlást köszönettel várunk!

Adószám: 18634297-1-12

Számlaszám: 64000060-10053841
Érsekvadkert és vidéke Takarékszövetke-
zet, 2651. Rétság, Korányi Frigyes utca

Tisztelettel:
Drajkó Vilmosné kuratórium elnöke

Pályázati felhívás

A rétsági Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár az elmúlt évekhez hasonlóan
pályázatot hirdet általános és középisko-
lás tanulók számára,

„Lakóhelyünk 
- akikre büszkék vagyunk"

címmel. Keresd fel Rétság emléktábláit,
válassz bel´́olük egyet és kutasd fel miért
vált méltóvá arra, hogy emléktáblát állít-
sanak tiszteletére!

A pályázat készülhet kézírással vagy
számítógéppel. A jeligés pályázatok mel-
lé, zárt borítékban kérjük mellékelni a jel-
ige feloldását.

A legsikerültebb írásokat megjelentet-
jük. Az írásm´́uvek leadási határideje:
2012. január 10.

Cím: Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26.,
Pf.: 24.

Németh Árpád kiállítás
Egy új kiállítóhellyel b´́ovült a város kul-
turális kínálata. A gimnázium épületében
megnyíló tárlat els´́oként a városunkhoz is
sok szálon köt´́od´́o fest´́om´́uvész, Németh
Árpád képeit mutatta be. E köt´́odésb´́ol
elegend´́o talán e helyütt csupán két motí-
vumot kiemelni: ´́O volt az 1972-ben meg-
nyíló m´́uvel´́odési központ els´́o igazgatója,

majd egy id´́oben ´́o állt a Járási Hivatal
M´́uvel´́odési Osztályának élén.

A megnyitót, Mocsári Gergely tago-
zatvezet´́o köszönt´́oje után a szintén ezen
épületben m´́uköd´́o zeneiskola növendé-
kei, Szájbely Zsolt szavalata, és a Balas-
sagyarmatról érkez´́o Kovács Ferenc tanár
úr avatott méltatása tették emlékezetessé.

Ki mit tud Jásztelekpusztáról?

Kedves Olvasóink! Elhatároztuk, hogy
összegy´́ujtjük az egykori település: Jász-
telekpuszta adatait. 

A gy´́ujt´́omunkában szeretnénk Önök-
t´́ol segítséget kérni. Minden érdekel ben-
nünket, ami Jásztelekpusztával kapcsola-
tos: bármilyen dokumentum, fénykép, tör-

ténet. Mindezeket lemásoljuk és termé-
szetesen azonnal vissza is adjuk. Várjuk
azok jelentkezését is, akik onnan származ-
nak. Szívesen ellátogatnánk hozzájuk egy
beszélgetésre.

El´́ore is köszönjük a segítséget!
Végh József helytörténész

Legyen a munkatársunk!

Tisztelt Olvasóink! Újságunkat színesí-
tend´́o azt szeretnénk, ha minél többen
vállalkoznának arra, hogy kisebb-na-
gyobb írásaikkal jelentkeznének a
Hangadó hasábjain. A szerkesztés során
egyetlen rendez´́oelvet tartunk fontos-
nak magunk számára, mégpedig azt,
hogy az írások Rétságról szóljanak, az
itt él´́ok számára íródjanak. Tájékoz-
tatásul közöljük: lapzárta minden hó-
nap 20-án. Ha tehát kedvet érez arra,
hogy egy-egy téma megírásával gazda-
gítsa a Hangadó számait, ragadjon tollat!

Legyen a munkatársunk!

Apróhirdetés
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