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Magyar Kultúra Napja
A Magyar Kultúra Napját 1989. óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére,
hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be Csekén a ”magyar nép zivataros századairól” szóló csodálatos költeményét a magyarok Himnuszát.
A rétsági könyvtárban is megemlékeztünk err´ól a jeles napról, melynek kezdetén ifj. Majnik László, Szabó L´órinc: Szél
hozott, szél visz el cím´ú Bródy Sándor
által megzenésített versét adta el´ó. Varga
Nándorné pár mondatban méltatta a ma-

gyar kultúra jelent´óségét a múltban, jelenben és reményét fejezte ki, hogy a kultúra
a jöv´óben is nagy szerephez jut. Sor került
a “Lakóhelyünk – akikre büszkék vagyunk” cím´ú, az intézmény által meghirdetett pályázat értékelésére.
Legsikeresebb pályázatnak Szabados
Boglárka pályam´úve bizonyult, de a zs´úri
figyelemre méltónak értékelte Hajnis Viktória és Máté Jonatán munkáit is. A rendezvényt Kozák Simon Katalin énekszólója zárta.
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Városházi tudósítások
Az év els´ó testületi ülésén, a 2011. évi
költségvetési rendelet módosítása címet
visel´ó napirendi pont szerint a költségvetés módosítását a központi támogatás el´óirányzatának változása, az átvett pénzeszközök, a keletkezett többletbevétel, illetve
bevételi kiesés, valamint a felmerült többletkiadások indokolták.
A költségvetés módosítás szakfeladatonkénti bevételi és kiadási jogcímeit tételesen, a
számviteli rend el´óírásait figyelembe véve a melléklet tartalmazza, melyek megtekinthet´ók
a városunk hivatalos honlapján.
A “Rétság Város Gazdasági
Programja 2010-2014" címet
visel´ó testületi anyag nem els´ó ízben
került a képvisel´ók elé megtárgyalásra. Az el´óterjesztés bevezet´ójében olvasható, hogy ”a 2010. október 3-án
megválasztott képvisel´ó-testületre különösen fontos feladat vár. Nem kisebbítve, hanem érdemes helyen elhelyezve a korábbi képvisel´ó-testületek
munkáját - egyszerre kell folytatni a
ciklusokon átível´ó fejlesztési, illetve
m´úködtetési feladatokat - mindent a
gazdasági válság által teremtett környezetben." A testület - miután nem
el´óször tárgyalta a programot, s úgy ítélte meg, hogy a lényegét tekintve változtatás nélkül került el´óterjesztéstésre - a
jelen anyagot nem fogadta el.
A 2012. évi költségvetési rendelet
megalapozását megalapozó döntések
napirendre t´úzését az indokolta, hogy
a költségvetés végleges összeállításához, a 2012. évi koncepció elfogadásakor még több jogszabályi változás
nem volt ismert. Ugyanakkor a koncepcióban megfogalmazott elvárások
ismertek, azok beépítése valamennyi
közrem´úköd´ó számára kötelez´ó.
A határozat értelmében a 2012. évi
költségvetési javaslat összeállítása során a 316/2011. (XI.18.) számú határozattal elfogadott koncepcióban megfogalmazottakon túl, a következ´óket
kell figyelembe venni.
— A képvisel´ó-testület a lakosság tehervisel´ó képességét figyelembe véve,
Rétság városban az ebrendészeti hozzájárulást (ebadót) nem vezeti be.
— Az önkormányzati intézmények dolgozóinak éves cafetéria keretét a 2011.
évivel azonos mértékben, bruttó
193.250 Ft-ban állapítja meg.
— A civil szervezetek támogatását továbbra is pályázati úton biztosítja. A
pályázati feltételekbe be kell építeni,
hogy a támogatási igényben konkrétan
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meg kell jelölni a támogatási célt és
annak összegét.
— A Rétsági Járóbeteg-ellátó Központ m´úködésének támogatását a 2011. évivel
azonos módon, m´úködési tartalékként
kell tervezni. A támogatás összegét a tartalék feloldás mellett a Képvisel´ó-testület havonta állapítja meg.
— A 2012. évi költségvetésben
ütemezni kell az el´óz´ó évi kötelezettségvállalások - laktanya közvilágítás, városközpont
rehabilitáció, szemétszállítás
támogatás, városüzemeltetési
csoport telephely kialakítás
stb. - összegét.
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta az önkormányzati ingatlanok használatára kötött megállapodásokról készített el´óterjesztést. A jelenlegi követhetetlen
állapot megszüntetése érdekében. A
határozat szerint a képvisel´ó-testület
elrendeli a közös használatú épületek
felmérését. A felmérésnek ki kell terjednie tulajdonosonként a használt területre, légköbméterre.
A városháza vonatkozásában valamennyi tulajdonossal és bérl´óvel új
megállapodást kell kötni, melyben taxatív meg kell határozni a közös költségeket és annak megosztását. A Rákóczi út 32 szám alatti ingatlan esetében a középiskolára és zeneiskolára
kötött megállapodásokat felül kell
vizsgálni.
A Kossuth út 8-10 szám alatti ingatlanok közm´úellátását helyszíni bejárással ellen´órizni kell. Amennyiben az
ellen´órzés eltérést talál, új megállapodásokat kell kötni. A fenntartóváltozás
és vagyonátadás miatt a volt Hivatásos
Önkormányzati T´úzoltóság irodáira
vonatkozó megállapodás-tervezetet a
február havi ülésre el´ó kell készíteni.
A F´ókefe Rehabilitációs Foglalkoztató
Ipari Nonprofit Kft. által használt
Templom u. 8. szám alatti ingatlan lejárt bérleti szerz´ódésének meghoszszabbítását - az el´óz´óek szerinti ellen´órzés eredményét is figyelembe véve el´ó kell készíteni. A CBA áruház építés céljára 2008. szeptember 26-án
kelt adás-vételi szerz´ódéssel a Cegléd
Invest Kft. részére értékesített, volt
GAMESZ m´úhely villanyórájának vev´ó nevére történ´ó átírására január 25ig intézkedni kell.
A 2010. évben a képvisel´ó-testület az
iskola és az óvoda akadálymentesítéséhez, az önrész biztosításához fejlesztési hitel felvétele mellett döntött.

Mindkét feladat befejez´ódött. A hitellehívásokat a szállítók számlái alapján
elvégeztük. Az óvoda akadálymentesítése a tervezett´ól kisebb költséggel valósult meg, 345.128 Ft hitelrész folyósítását az önkormányzat nem kérte. A
2010. évben megkötött szerz´ódés pontosan tartalmazza az önkormányzat hitel visszafizetési kötelezettségét, mely
a le nem hívott rész miatt értelemszer´úen változik. A módosítás csupán a
visszafizetend´ó összegre terjed ki. A
szerz´ódésmódosításra egyszeri díjat referensünk közbenjárására - a pénzintézet nem számol fel.
Az óvodánál nyugdíjazás miatt megüresed´ó álláshely betöltése érdekében
az intézmény vezet´óje egy kérelmet
nyújtott be a testülethez. A képvisel´ótestület az álláshely betöltése érdekében a létszám és bér zárolását feloldotta, és hozzájárult, hogy a dajka álláshely 2012. január 23-tól határozott
id´óre, 2012. június 30-ig betöltésre kerüljön. A határozatlan idej´ú alkalmazás lehet´óségér´ól a képvisel´ó-testület
az el´óírt demográfiai elemzés megtárgyalását követ´óen dönt.
A képvisel´ó-testület utoljára 2011. december 02-án döntött az alapító okiratok módosításáról. Az Államkincstárnál történt személyes egyeztetést követ´óen még további módosítások végrehajtását tartják szükségesnek. A
2012. évi szakfeladat szám változások
okán történ´ó módosításra leiratuk
megérkezését követ´óen kerülhet sor.
Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a
bérbeadásra meghirdetett Rétság, Rákóczi út 34. szám alatti garázzsal kapcsolatos el´óterjesztést. Hozzájárul,
hogy a Rákóczi út 34. szám alatti 14,4
m2-es garázs 2012. február 1. napjától
- a pályázatra egyedüliként jelentkez´ó
Horváthné Moldvay Ilona, 2651 Rétság, József Attila u. 6. szám alatti lakos bérelje ki.
A F ´ÓNIX ASE 2010. szeptember 1-én
bérleti szerz´ódést kötött az általános
iskolával a tornaterem használatára. A
szerz´ódés alapján az egyesület 2010.
szeptember 1. és 2011. június 15. között heti három alkalommal kedden,
csütörtökön és szombaton használhatják a tornatermet, melynek díja
100.000 Ft. A bérleti díjat az egyesület
két részletben fizette be az önkormányzat pénztárába 2010. szeptember
10. és 2010. október 15. napján. A
Képvisel´ó-testület 2011. május 20-i
ülésén született döntése értelmében a
2011-es évre vonatkozóan 100 óra térítésmentes
tornaterem-használatot
biztosít az egyesületnek, melyet a
2011. július 15. napján tartott testületi
ülésen 40 órával megnövelt 2011.

HANGADÓ
szeptember hónapban meg is kezd´ódött a tornaterem használata. A megállapított óraszámból azonban csak 78
órát sikerült 2011. december 31. napjáig felhasználni. A megmaradt 62 óra
ingyenes használat 2012-ben való felhasználását, valamint a sportegyesületek támogatási pályázatának
elbírálásáig az id´ókereten felüli ingyenes tornaterem-használat engedélyezését kéri az egyesület.
A tornaterem 2011. évi tényleges használatára vonatkozó - az Általános Iskola
igazgatója által bemutatott - kimutatás
alapján megállapítja, hogy az egyesület
2011. szeptember 1-t´ól igénybe vette a
részére támogatásként biztosított 140
óra ingyenes tornaterem használatot. A
képvisel´ó-testület tudomásul veszi,
hogy az edzési lehet´óségek biztosítása
érdekében a tornatermet kezel´ó Általános Iskola igazgatója 2012. évre bérleti
szerz´ódést köt az egyesülettel a korábban meghatározott 3.000 Ft/óra bérleti
díjjal, úgy, hogy a január, február és
március havi bérleti díjat utólag, április
15-ig fizesse meg az egyesület. A tornaterem használat idejét az intézményvezet´ó jogosult megállapítani, amit a megkötend´ó bérleti szerz´ódésben pontosan
rögzíteni kell.
A Rétság Városi Sportegyesület kérelemmel fordul a képvisel´ó-testülethez a
2012. évi sporttámogatás megel´ólegezése tárgyában. Az Egyesület ugyanilyen
tartalmú kérelmet évek óta benyújt. Az
idei indok is ugyanaz, mint az el´óz´ó éveké volt. Az Egyesületnek a támogatás
megítélésig m´úködni kell. A szezonindítás költségei tulajdonképpen ezt, a nálunk átmeneti id´ószakot érintik.
A 2011. évben a képvisel´ó-testület
döntése értelmében megbízással került
foglalkoztatásra egy f´ó informatikus.
A megbízási szerz´ódés 2011. december 31. napjával lejárt. Pillanatnyilag a
polgármesteri hivatalban a feladat
megoldás ellátatlan. A hálózat kiépítése, valamint a napi szinten problémát
okozó informatikai berendezések karbantartása nincs megoldva. Jelenleg
nem ismert a hivatal által használt
szoftverek jogtisztasága, ennek tisztázása halaszthatatlan, és a legalizálás
biztosítása a képvisel´ó-testület döntését igényli. A testület hozzájárult ahhoz, hogy a hivatal halaszthatatlan informatikai feladatainak ellátására Rózsa Attila vállalkozóval havi 60.000 Ft
+27 %-áfa díjazással, 2012. január 23tól február 23-ig terjed´ó határozott
id´óre szerz´ódés kerüljön megkötésre.
A további foglalkoztatás érdekében
pályázatot kívánnak kiírni.
A Város Önkormányzatának Képvisel´ó-testülete feladatai közé tartozik a
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polgármester éves szabadságának ütemezése. A 2012. évi szabadságütemezési tervet a testület megismerte, és annak megfelel´óen jóváhagyta. A határozat értelmében az önkormányzati feladatok folyamatos és naprakész ellátása
megköveteli, hogy hivatali munkaid´óben a polgármester hollétér´ól, elérhet´óségér´ól a Polgármesteri Hivatalban pontos tájékoztatást tudjanak adni. A képvisel´ó-testület utasítja a polgármestert,
hogy munkaid´óben, a hivatalból való távozásakor minden esetben tájékoztassa
a jegyz´ót, annak távollétében az aljegyz´ót, hogy hová és milyen ügyben távozik és várhatóan mikor érkezik vissza.
A testület lejárt határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekr´ól beszámolót a képvisel´ók elfogadták.
A két testületi ülés közötti id´ószakban
az önkormányzat érdekében végzett
polgármesteri munkáról szóló tájékoztatót a testület nem fogadta el.
Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról. A témához tartozó városközpont
rehabilitációs pályázat tárgyában felmerül´ó “soft” elemekkel kapcsolatban
- annak fontossága miatt - egy külön
megbeszélést kívánnak összehívni.
A testületi ülés napirendi pontjait követ´óen
Jónás Tamás, rétsági vállalkozó kért szót, s
elmondta hozzászólásában, hogy ´ó jó szándékkal kívánta támogatni a Mindenki Karácsonya rendezvényét, de a kialakult helyzet
miatt mégis méltánytalan támadások érték ´ót.

Helyi rendelet
1/2012 (I. 26). számú rendelet, a 2011.
évi költségvetésr´ól szóló 14/2011. (VII.
14) és 23/2011.(12.05.) rendeletekkel
módosított 3/2011/ III.01./ számú önkormányzati rendelet módosításáról
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74.§ (1)
bekezdése alapján, a 2011. évi költségvetés módosításáról - a lebontott központi
támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettségvállalás el´óirányzatának átvezetésér´ól - az
alábbi rendeletet alkotja.
1.§ (1) A képvisel´ó-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási f´óösszeget 5.980.000 Fttal emeli és a költségvetés bevételi és
kiadási színvonalát 756.578.000 Ftban állapítja meg.
(2) A 5.980 ezer Ft bevételi el´óirányzat
növekedéséb´ól
- központi támogatás
2.315 ezer Ft
- m´úködési bevétel
1.777 ezer Ft

- m´úködési célú pénzeszköz átvétel
6.808 ezer Ft
- helyi adó
59.936 ezer Ft
- átengedett adó
-426 ezer Ft
- m´úködési hitel felvét - 64.840 ezer Ft
- fejlesztési célú bevétel
ezer Ft
- fejlesztési célú pénzeszköz átvétel
410 ezer Ft
- fejlesztési hitel felvét
0 ezer Ft
El´óz´ób´ól kisebbségi önkormányzatok
722 ezer Ft
(3) Az el´óirányzat módosítást követen a
756.578 ezer Ft bevételi el´óirányzatból
M´úködési bevétel
43.097 ezer Ft
Egyéb bevétel
474 ezer Ft
M´úködési célú pénzeszköz átvétel
84.149 ezer Ft
Helyi adó
287.436 ezer Ft
Átengedett adó
49.220 ezer Ft
M´úködési hitel
0 ezer Ft
Központi támogatás
194.767 ezer Ft
Fejlesztési célú bevétel
454 ezer Ft
Fejlesztési hitel
68.197 ezer Ft
Fejlesztésre átvett pénzeszköz
1.605 ezer Ft
Pénzmaradvány
27.179 ezer Ft
El´óz´ób´ól kisebbségi önkormányzatok
1.286 ezer Ft
2.§ (1) A 2011. évi költségvetés kiadási
el´óirányzata 5.980 eFt-tal az alábbiak
szerint módosul.
Megnevezés
Önkormányzat összesen:
Fejlesztési célú kiadás összesen
306 ezer Ft
El´óz´ób´ól: intézmények felhalmozási kiad.
320 ezer Ft
Intézményi felújítás
-44 ezer Ft
Pénzeszköz átadás
30 ezer Ft
M´úködési célú kiadás összesen
5.674 ezer Ft
El´óz´ób´ól:
személyi jelleg´ú juttatás
4.236 ezer Ft
munkaadó terhel´ó járulékok 1.386 ezer Ft
dologi kiadás
3.435 ezer Ft
szociális ellátás
270 ezer Ft
Pénzeszköz átadás
930 ezer Ft
M´úködési tartalék
-4.583 ezer Ft
Költségvetési kiadások mindösszesen
5.980 ezer Ft
El´óz´ób´ól kisebbségi önkormányzatok
722 ezer Ft
(2) Az el´óirányzat módosítást követen a
756.578 ezer Ft kiadási el´óirányzatból
Megnevezés
Önkormányzat összesen:
Személyi jelleg´ú kiadás 251.746 ezer Ft
Munkaadói járulék
63.243 ezer Ft
Dologi kiadás
203.531 ezer Ft
Pénzbeni ellátás
75.397 ezer Ft
Pénzeszköz átadás
50.809 ezer Ft
M´úködési tartalék
14.368 ezer Ft
Likvid hitel visszafizetés 21.049 ezer Ft
Fejlesztési hitel törlesztés
420 ezer Ft
Fejlesztési kiadás
61.857 ezer Ft
Fejlesztési célú átadás
14.158 ezer Ft
756.578 ezer Ft
El´óz´ób´ól kisebbségi önkormányzatok
1.286 ezer Ft
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3. § Kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevétele és kiadása 723 eFt-tal
emelkedik, és 1.286 eFt-ra módosul az
1/B. melléklet részletezése szerint.
4.§ Az 1.§-ban megállapított bevételi el´óirányzat változás és módosított el´óirányzat
— forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a m´úködési és felhalmozási bevételek megoszlását az 1. és 1/A számú,

Tisztségvisel´ók fogadó órái
2012. február
Mez´ófi Zoltán polgármester: Minden
hónap második hétf´ójén 13.00-17.00
óráig. Februárban 13-án hétf´ón.
Dr. Katona Ern´ó alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától 17.30
óráig. Februárban 29-én szerdán.
Hutter Jánosné jegyz´ó: Minden hétf´ón 14.0017.00 óráig. Februárban 6, 13, 20, 27.

Testületi ülés
Rétság Városi Önkormányzat Képvisel´ó-testülete munkatervben tervezett következ´ó ülése 2012. február 17-én pénteken 16.00 órakor kerül sorra. Az ülést
az RTV egyenes adásban közvetíti.
Mukatervben tervezett napirendi témák: 1) 2012. évi költségvetési rendelet
megalkotása. 2) Szociális rendelet módosítása. 3) Általános Iskola intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetése
4) 2012. évi közbeszerzési szabályzat. 5)
Megüresedett önkormányzati ingatlanok
további hasznosítása. 6) Rétsági sportegyesületek 2012. évi támogatásáról szóló
pályázat kiírása. 7) Rétsági Nyugdíjas
Klubok 2012. évi támogatásának igénylési feltételeinek meghatározása. 8) Rétsági
civil szervezetek 2012. évi támogatási pályázata. 9) Bels´ó szabályzatok áttekintése,
jóváhagyása. 10) Beszámoló a testület lejárt határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott
döntésekr´ól. 11) Beszámoló a Többcélú
Kistérségi Társulásban végzett tevékenységr´ól. 12) Tájékoztató a két testületi ülés
közötti id´ószakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról.
13) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról. Zárt ülésen: 1) Laktanya telephelyének megvásárlásával kapcsolatos kártérítési igény 2) A Pro-urbe díj, a Díszpolgári Cím és a Vállalkozók a Városért elismerés adományozása
Az ülés részletes napirendje és anyagai február 11-t´ól a www.retsag.hu oldalon az Önkormányzat menüpontnál lesznek elérhet´ók.
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— intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. § Az 2. §-ban megállapított kiadási el´óirányzat változás és módosított el´óirányzat
— önállóan gazdálkodó költségvetési
szervenkénti megoszlása, valamint
m´úködési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1. és 1/A . számú,
— költségvetési szervenkénti /címenkénti/
kiadásait ezen belül kiemelt el´óirányza-

tait a 3. számú melléklet tartalmazza.
— a fejlesztési kiadásokat a 5. sz. melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép
hatályba.
Mez´ófi Zoltán
Hutter Jánosné
polgármester
jegyz´ó
(A rendelet teljes változata, mellékletekkel, megtalálható a www.retsag.hu honlap
Önkormányzat fejezetében.)

Szalagavató 2012
A végz´ós diákok életének egyik legfontosabb eseménye a szalagavató. Hosszú
hónapok óta készültek rá a rétsági gimnázium tanulói is. Táncokat tanultak,
összeállították tanáraik segítségével a
gálam´úsor programját, fényképeket készítettek a m´úsorhoz az osztály életér´ól.
A nagy napot megel´óz´óen feldíszítették
a program helyszínét, szüleik segítségével
még egy kis vendéglátásra is készültek.
Az ünnep - Lavaj Árpád igazgató köszönt´óje után - a hivatalos szalagt´úzéssel
kezd´ódött. A Rózsavölgyi Márk Zeneiskola növendékei és tanárai színvonalas zenei
m´úsort adtak, kitöltend´ó azt a szünetet,
amíg a diákok felöltöztek az est fénypontjának számító kering´óhöz. Vakuk villogása kereszttüzében táncoltak, azonban minden bizonnyal nem csupán a sok felvétel

miatt emlékeznek majd reá a néz´ók és a
fellép´ók egyaránt.
A szünet után a program oldottabb része következett. Egy jó hangulatú country-táncot adtak el´ó a végz´ós diákok,
majd képeket vetítettek az osztályuk életéb´ól. A felkészülés hetei, s a szalagavató
maga a vidámság jegyében zajlott. Ezt követ´óen azonban már komoly feladat áll
el´óttük: az érettségi vizsgák sorozata.

Spangár felolvasó est a könyvtárban
A rétsági Spangár András Irodalmi Kör
tagjai hónapról-hónapra találkoznak a
könyvtárban.
A felolvasóestek alkalmat adnak arra,
hogy legújabb írásaikat bemutassák társaiknak, s hogy véleményükkel, javaslataikkal biztassák egymást a további alkotó
munkára. A minden hónap második péntekén tartott összejövetelekre nem csupán
a kör tagjai jöhetnek el. Szívesen látják
azon érdekl´ód´óket is, akik önmaguk nem
vállalkoznak a tollforgatásra, de örömüket

lelik a színvonalas írások olvasásában.
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Báloztak a Kerepl´ósök
Ez alkalommal nem invitálta plakát az érdekl´ód´óket a bálba. A Kerepl´ósök, a feln´óttekb´ól alakult Zúgófa Együttes tagjai
és hozzátartozóik báloztak a m´úvel´ódési
központban. Most nem egy fellépés volt a
cél, hanem csupán a gondtalan szórakozás. Saját maguknak szerveztek egy felh´ótlen farsangi mulatságot.
A résztvev´ók kosarakkal, tálcákkal érkeztek. Mindenki hozott valami kínálni
valót. Igazi batyusbál volt ez a javából.
Még vendégek is érkeztek a mulatságba.
A nagyoroszi Börzsöny Néptáncegyüttes
tagjai viszonozták a rétságiak korábbi hasonló látogatását. A gimnázium rétsági ta-

gozatának végz´ós diákjai pedig el´óadták a
szalagavatóra betanult táncaikat.

A bélyeggy´újt´ó
A gy´újt´ószenvedély a legtöbb embert
megérinti élete egy-egy szakaszában. Az
alábbi beszélgetés résztvev´ójét egész
életén át végigkísérte a bélyeggy´újtés
nemes szenvedélye.

Molnár Ferencet a legtöbb rétsági úgy
ismeri, hogy ´ó volt hosszú éveken át a
település postása.
- Összefügg-e a postásság a postabélyegek gy´újtésével, vagy már gyermekkorban is hódolt ennek a szenvedélynek?
- Édesanyám is postás volt az Aggtelek melletti Zádorfalván, s engem már
gyerekkorom óta vonzottak a szép bélyegek. Az 1960-as évekt´ól már sorozatokat
is vásároltam, vagy ha tudtam, megszereztem. Több mint ötven éve töretlen a gy´újt´ószenvedélyem.
- Hogyan került Rétságra?
- Postás tanulónak indultam. Levelez´ón végeztem el az iskolát, s közben dolgoznom is kellett. A határ´órséghez kerültem szolgálatra, s mikor leszereltem, akkor fejeztem be a középiskolát, s elvégeztem a fels´ófokú postásiskolát is. Az iskola
után Putnokra kerültem, majd a határ´órködés után Balassagyarmatra. Helyettesként
Keszegen töltöttem el több mint két évet.

Itt ismertem meg a feleségemet. Egy lehet´óséget kihasználva Rétságra költöztünk a
hetvenes évek elején.
- Egy bélyeggy´újteményre méltán lehet
büszke a tulajdonosa. Többnyire szívesen
megmutatja másoknak is, de itt valójában
sokkal többr´ól van szó. Miért is szép ez a
hobbi? Mi mindent lehet általa megtanulni?
- Olyan óriási ismeretanyagról van
szó, hogy ezt alig lehet öt-tíz perc alatt
elmondani. Egy bélyegr´ól ugyanis sok
mindent meg lehet tudni. Rajta van a tervez´ónek a keze-nyoma, a kornak a lenyomata, legyen az sport, valami különleges
esemény, képz´óm´úvészeti alkotás. Mindebb´ól nagyon sokat lehet tanulni. Néha
olyan csodálatosan szépek a bélyegek,
hogy szinte kötelez´ó el´óvenni a lexikont,
s utánanézni annak, hogy mit is ábrázol.
- Egy komoly gy´újt´ónek tehát utána
kell annak is nézni, hogy mi látható az új
szerzeményén?
- Valóban így van, s nagyon jó érzés,
ha egy-egy témakörhöz hozzá tud szólni
az ember a bélyegek által szerzett ismeretek segítségével.
- Egy fél évszázados gy´újt´ó munka
után lehet-e azt tudni, hogy az Ön gy´újteménye hány darabból áll?
- Nehezen tudnám pontosan megmondani, bár a f´ó gy´újteményt tartalmazza a
magyar bélyegek katalógusa. Itt sorszámozva találunk minden kiadott bélyeget, s elolvashatjuk hozzá a kell´ó információkat.
- Van-e különösen kedvelt gy´újt´óköre,
vagy minden bélyeget gy´újt?
- Én els´ósorban a magyar bélyeget
gy´újtöm. Nem lehet arra törekedni, hogy
mindent gy´újtsön az ember, hiszen ez már
egy olyan kínálatot jelent, ami szinte áttekinthetetlen, lehetetlen vállalkozás lenne.
Mindamellett, ha hozzám kerül egy szép

Hajnalig tartott a tánc. S miután egy igazi
farsangi bál nem nélkülözheti a maskarások
megjelenését sem, többen vállalkoztak arra,
hogy a hangulatot jelmezeikkel is fokozzák.

külföldi bélyeg, akkor azt meg´órzöm. Bizonyára lesz gazdája ezeknek is.
- Az embernek az az érzése, hogy manapság kevesebben gy´újtik komolyan a
bélyeget? Ön is így látja? Vannak-e ma is
cserepartnerek?
- Sajnos valóban így van. Szerencsére
azért van még egy-kett´ó h´úséges gy´újt´ópartner. Orosziban, Bánkon, Dejtáron és
itt Rétságon is.
- Régebben minden gyerek gy´újtötte a
bélyeget. Ma miért nem? Mit lehetne tenni
ennek érdekében?
- Ebben a computeres világban minden gyereket leköt az internet. Pedig nagyon fontos lenne számukra is, hiszen valóban sokat tanulhatnának bel´óle. Ma sajnos az sincs, aki foglalkozzon velük.
- Hozzájárul-e a gy´újt´ók számának
csökkenéséhez, hogy gyakorta nem is ragasztunk bélyeget a borítékra, hanem csak
reá van nyomtatva annak a képe?
- Természetesen ez is hozzájárul a gy´újt´ószenvedély elt´únéséhez. Lehet, hogy ez is
el fog t´únni éppúgy mint a régen a gyerekek
körében szintén általános gyufacimke-gy´újtés. A mai email-korszakban és sms-korszakban már lassan a levelezés is megsz´únik. A
fiatalok ugyanakkor meg sem tudják venni a
megjelent bélyegsorokat. Én is csak úgy tudok a nyugdíjamból erre fordítani, hogy immár huszonhét éve nem dohányzom. Ma már
egy doboz cigaretta olyan drága, hogy ez
nagy megtakarítást jelent. Ha egy-kétszáz forintot költök bélyegre, az ugyanakkor gyönyör´úséget okoz, tanulok bel´óle és még az
értéke is megmarad.
V.J.
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Rétsági kalauz
Programajánló
Február 1. szerda
a m´úvel´ódési központ aulájában
El´ótéri kiállítás
Válogatás Varga Szabolcs fotóiból
Megtekinthet´ó: március 7-ig.
Február 5. vasárnap, 9.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Horgászgy´úlés
Február 10. péntek, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
Spangár Estek - Irodalomról nem
csak tollforgatóknak
A rétsági Spangár András Irodalmi
Kör szeretettel vár minden irodalomkedvel´ót felolvasó estjére!
Február 10. péntek, 17.00-21.00 óráig
a m´úvel´ódési központ színháztermében és aulájában
az általános iskola fels´ó tagozatának
Farsangi bálja
Február 11. szombat
a m´úvel´ódési központban
a Városi Nyugdíjas Klub
Farsangi rendezvénye
Február 15. szerda, 14.00 órától
a m´úvel´ódési központ társalgó termében
A Hunyadi Nyugdíjas Klub rendezvénye
Mit kell tudni a jógáról?
Évinger Boglárka el´óadása
Minden érdekl´ód´ót szeretettel várnak!
Február 18. szombat
a m´úvel´ódési központban
a Kerepl´ó Néptánc Egyesület
Farsangi mulatsága
14.00 m´úsor, 16.00 táncház
Február 26. vasárnap, 15.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Nagyböjti evangélizáció
Meg van írva: “Nem csak kenyérrel él az
ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik." (Máté 4:4)
Igét hirdet: Csuka Tamás - református
lelkész (Vác-Alsóváros) Lelki gondozói szolgálatáról beszél: Csuka Tamásné - lelkipásztor (Váci Fegyház és
Börtön munkatársa) Közrem´úködik:
Lengyelné Zsoldos Em´óke - zenetanár
billenty´ús hangszeren, gitáron (Rétság)
Szeretettel vár minden kedves érdekl´ód´ó Testvért a Rétsági Református
Szórványgyülekezet Közössége!
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El´ózetes
Március 15. csütörtök, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Megemlékezés nemzeti ünnepünk
alkalmából
Március 22. csütörtök
a m´úvel´ódési központ galériájában
Megemlékezés a Víz Világnapjáról

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´úvel´ódési központban
Hétf´ó:
A Kör - a térség képz´óm´úvészeinek klubja
Minden hónap utolsó hétf´ójén, 17.00
órától
Rétsági Fotó Kör Minden hónap 1. és 3.
hétf´ójén 18.00 órától Vezeti: Vargáné
Fidel Ágota
N´ói torna és Jóga Minden hétf´ón és csütörtökön, 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´úzzománc 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´ói torna és Jóga Minden hétf´ón és csütörtökön, 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 hónap 2. péntek 17.00 órától

Istentiszteletek
a m´úvel´ódési központban:
Református egyház: Minden hónap 1. és
3. vasárnap, 8.00-9.30-ig

rtv.retsag.net
A Rétsági Televízió havi programja. Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktuális információkkal. Januártól több adásnappal, több ismétléssel szolgáljuk a néz´óket.
Február 7., 8., 9., 1. kedd, szerda, csütörtök, péntek, 18.00 és 21.00 órakor 12.,
13. szombat, vasárnap 10.00 órakor
Kistérségi Krónika
Filmválogatás falunapi rendezvényekr´ól
Február 17 péntek 16.00 órakor
Él´ó közvetítés a képvisel´ó-testület
ülésér´ól
Február 28. kedd 18.00 és 21.00 órakor
RTV Híradó Riportm´úsor összeállítás
Benne többek között: – Hírek röviden
- Megkérdeztük az illetékest – Farsangi tudósítások – Sikeres rétságiak interjúsorozat – Vágatlanul (idézetek a testületi ülések szünetbeli riportjaiból) B´óvebb, részletes tartalom a képújságban
és az rtv.retsag.net oldalon.
Február 29., szerda, március 1., 2., csütörtök,
péntek 18.00 és 21.00 órakor, március 3., 4,
szombat, vasárnap 10.00 órakor
RTV Hiradó ismétlése

Fénymásolás féláron
M´úvel´ódési központunk egy új gép beállításával a korábbinál kedvez´óbb áron
tud vállalni küls´ó 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

Nyitva tartás
Könyvtár:
Hétf´ó:
11.00-16.00
Kedd-péntek
9.00-18.00
Szombat:
13.00-17.00
M´úvel´ódési Központ:
Hétf´ó-csütörtök: 08.00-20.00
Péntek
08.00-21.00
Szombat:
17.00-21.00
Rendezvények esetén ett´ól eltér´ó id´ópontban.
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Egy különleges hobbi
a türelemüvegek készítése
A Rétsági televízió egy olyan fiatalembert hívott meg a különleges embereket bemutató sorozatába, mely egy
valóban ritka és nagy kézügyességet
igényl´ó hobbi mesteri fokú m´úvel´óje.
Prepszl Zoltán a türelemüveg-készítés
nagy mestere. Els´óként egy rövid bemutatkozást kértünk t´óle.

- Nyolc éve lakom Rétságon. Amikor
összeházasodtunk, akkor költöztem ide.
Van immár egy gyönyör´ú kislányunk is.
Általános iskolát Nagyorosziban végeztem. Ezt követ´óen Dunakeszin tanultam ki
az elektrom´úszerész szakmát, ott is érettségiztem, majd Budapestre jártam technikumba. Sokáig dolgoztam Vácott, majd
ezt követ´óen itt Rétságon az ipari üzemekben. Jelenleg Nagyorosziban van a munkahelyem.

- A m´úszerész szakmából ered a finom
dolgokkal való foglalatosság?
- Igazából már kiskoromtól minden érdekelt, ami kézügyességet igényel. M´úanyag makettekkel, repül´ókkel kezdtem.
- Mikor találkoztál a türelemüveggel?
- A pontos idejét nem tudom megmondani. Már untam a gyufákból készített házakat és terepasztal-részleteket, amikor
láttam a TV-ben egy kisfilmet egy 18. századi türelemüvegr´ól. Egyb´ól az jutott

eszembe, hogy ezt meg kellene próbálni.
Azonnal neki is láttam, s így készült az
els´ó munkám. Egy körülbelül három centis üvegbe készült egy háromszintes ház.
Két milliméteres bútorok vannak benne.
- Tulajdonképpen mit kell tudnunk a
türelemüvegr´ól? Ha valaki olvasott róla
valamit, csak annyit tudhat, hogy nyugati
példák szerint néhány évszázaddal ezel´ótt
f´óleg hajómodelleket készítettek hasonló
technikával. Nálunk a bányászattal került
kapcsolatba, de a népm´úvészet számára
sem idegen, mert például Pál Pista bácsi
is készített hasonló remekeket.
- Valóban már a 15. századtól kezdve
készültek hasonlók. Magyarországon els´ósorban a vallási témájú és a bányászattal
kapcsolatos témákat találunk. A Felvidékr´ól Selmecbánya vidékét és persze Erdélyt
említhetjük ez utóbbi terén. Magam is elmentem Selmecbányára, hogy helyben tanulmányozzam a múzeumban látható darabokat.
- Az üvegre találsz rá el´óbb, s az motiválja, hogy mi kerület bele, vagy a témaötlethez kell üveget keresni?
- Tulajdonképpen mindkett´ó el´ófordulhat, de az a könnyebb, ha egy üveg
megtetszik, s abba álmodik bele az ember
valamit. Az is el´ófordult már, hogy egy
üveget úgy fújattam olyanra, amilyen belefér az elképzelt jelenet.
- Van-e legkedvesebb alkotás?
- Mindegyik az én gyermekem. Még
azok is, amelyiket nem magamnak készítek, hanem felkérésre. Hosszú folyamat
ez, s mire elkészül, a szívéhez n´ó az embernek. Sokszor el´ófordul, hogy nehezemre is esik megválni t´óle. Mindegyikre
büszke vagyok valamilyen szinten, de f´óleg az utóbbi id´ókben készült darabokra
igaz ez. Ezek már kicsit komplexebbek.
Mozognak és az elmúlt évek alatt tökéletesítettem a technikát. Talán most már
kezdek feln´óni a feladatokhoz.
- Az alapanyagok tekintetében van-e
valamilyen szabály?
- Nincs. Én általában természetes anyagokat használok. Használnak m´úanyagot,
vasat, bármit. Van olyan ismer´ósöm, aki faragja a figurákat. Nem színes a munkája
minden alkatrészt faragással állít el´ó, s úgy
teszi be azokat darabokban az üvegbe.
- Van-e régóta tervezgetett álom?
- Körülbelül tíz éve tervezgetek egy
üveget. Még nem vagyok elég jó, hogy
hozzáfogjak. Egy m´úköd´ó üveg lenne,
amihez az üveget is nehéz beszerezni. Egy
m´úköd´ó terepasztalról van szó villanyvas-

úttal. A villanyvasutat már megcsináltam.
Két és fél centi hosszú. Le is teszteltem.
M´úködik, de még sok problémát kell
megoldani, hiszen ez egy zárt tér, amelyet
kívülr´ól kell vezérelni. Nagyon bonyolult,
nagyon nehéz, nagyon hosszú feladat lesz.
Id´ónként egy-egy épületet, máskor egy
váltót tervezek hozzá.
- A türelemüveg révén az elmúlt években többször láthattunk a médiában.
- Valóban felkértek egy bemutatkozásra
az RTL Klubtól, illetve a TV2-t´ól, majd elég
sok helyen szerepeltem az újságokban is.
Arra gondoltam, hogy ha a néz´ók, olvasók
egy része elgondolkozik azon, hogy ez a
hobbi milyen érdekes, akkor már megérte.

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,
matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´óségi
munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 16.
Telefon: (35)351-155, (30)9-607-683

Szolgáltatási ajánlat
A m´úvel´ódési központ aulája bérbe vehet´ó –
kb. 100-120 f´ós – lakodalmak, családi és
egyéb társas rendezvényekre.
Igény szerint a vendéglátásban, dekorációs munkákban segítséget nyújtunk.
Részletes felvilágosítás a m´úvel´ódési központ irodájában, illetve a 35/350-785-ös
telefonszámon állunk rendelkezésére.
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Ökumenikus imahét
Az utóbbi években hagyomány immár,
hogy városunk felekezetei a m´úvel´ódési
központban is szerveznek egy közös
imaalkalmat a híveik részére. A kezdeményez´ó ez alkalommal is a református
szórvány gyülekezet volt, kik egyébként
is az intézményben tartják istentiszteleteiket.
A római katolikus vallásúak együtt
énekeltek a reformátusokkal és a városunkban szintén jelent´ós számú evangélikusok képvisel´óivel. Vendégek érkeztek
Bánkról és Érsekvadkertr´ól is, s megtisztelte a közös imanapot Tarnai Imre esperes

úr és Cserey András borsosberényi plébániai kormányzó is.
Az egyházi vezet´ók – Molnár Zsigmond református, Zsugyel Kornél tiszteletesek és Tóth Ferenc plébános úr egyaránt az összefogás fontosságát emelték ki.
Tóth Ferenc plébános úr felhívta a figyelmet arra is, hogy egy olyan évfordulót
ünneplünk ez évben, melyre felekezeti hovatartozás nélkül mindenkinek készülnie
kell. Ez évben emlékezünk ugyanis az élete egy szakaszában városunkhoz is köt´ód´ó
Mindszenty József hercegprímás születésének 120. évfordulójára.

Köszönetnyilvánítás
Megköszönöm mindazoknak, akik
Szabó Istvánné Rózsa Julianna temetésén részt vettek, és együttérzésükkel a
családom fájdalmát jelenlétükkel enyhítették.
Itt a földön elégett egy gyertyaszál,
fenn az égen kigyúlt egy csillag, nyugodjék békében.
Jézus, Mária és József nevében tisztelettel
Szabó István és családja

Felhívás
kitüntetési javaslatra

Ki mit tud Jásztelekpusztáról?
Kedves Olvasóink!
Elhatároztuk, hogy összegy´újtjük az
egykori település: Jásztelekpuszta adatait.
A gy´újt´ómunkában szeretnénk Önökt´ól
segítséget kérni. Minden érdekel bennünket, ami Jásztelekpusztával kapcsolatos:
bármilyen dokumentum, fénykép, törté-

net. Mindezeket lemásoljuk és természetesen azonnal vissza is adjuk. Várjuk
azok jelentkezését is, kik onnan származnak. Szívesen ellátogatnánk hozzájuk egy
beszélgetésre.
El´óre is köszönjük a segítséget!
Végh József helytörténész

Pályázat rendszergazda-infromatikus feladatokra
Rétság Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
rendszergazda-informatikus feladatok
ellátására.
A részletes pályázati felhívás, a feltételek megtalálhatók Rétság város hivatalos honlapján, a www.retsag.hu címen. A

dokumentumokkal felszerelt pályázatok
beérkezésének határideje: február 8. szerda 13.00 óra. Cím: 2651 Rétság, Rákócyi
út 20. Személyes benyújtás esetén Hutter
Jánosné jegyz´ó részére kell átadni lezárt
borítékban. A borítékra kérjük ráírni:
“Rendszergazda”

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete 2012.február 17-i ülésén dönt a
2012.évben városi kitüntetésben részesül´ók személyér´ól.
A PRO URBE és a VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntetettre írásban javaslatot tehet:
— képvisel´ó-testület tagja(i)
— Képvisel´ó-testület bizottsága(i)
— önkormányzati intézmények
— önkormányzati és intézményi alapítványok kuratóriuma
— állampolgárok
— civil szervezetek is javaslatot tehetnek.
A kitüntetések a március 15-i városi rendezvényen kerül átadásra.
A kitüntetettek személyére (Pro Urbe
esetében személyek csoportjára) az alábbi
kategóriákban lehet javaslatot tenni:
Rétság Város Díszpolgára
Pro Urbe Emlékérem
A javaslatokat 2012. február 08-án szerdán 13.00 óráig lehet benyújtani írásban
a Polgármesteri Hivatal titkárságán, vagy
a jegyzo@retsag.hu email címen.
A beadványban pontosan meg kell nevezni a javasolt személyt, megadni adatait, az elérhet´óségét. Ezen túl szöveges
indoklást mellékelni a javaslathoz.
A díj adományozásának feltételeit, és
az a részletes javaslattételi felhívás megtalálható a www.retsag.hu honlapon.
Polgármesteri Hivatal

Hangadó – Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan.

Kiadja a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/350-785
Felel´ós kiadó: Végh József. Felel´ós szerkeszt´ó: Végh József.
Nem kért kéziratokat nem ´órzünk 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´ós vezet´ó: Pál György. ISSN 1216–2914.
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