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Farsangoltak a Kerepl´ósök
A Kerepl´ó Néptáncegyüttes az igazi farsangi hagyományok felelevenítésével idézte fel a régi korok farsangi hangulatát. A program során az Aprócska és a
Kerepl´ó együttes több csoportja mellett felléptek
vendégek is. Az immár ismer´ósként érkez´ó Csernik
Szende láb bábos el´óadóm´úvész kezdte székely népmesék megelevenítésével a sort, majd felléptek a
Nagyorosziból érkez´ó Börzsöny Gyermek Néptánc
Együttes táncosai. Hoffmann Edina diósjen´ói népdalénekes egy szép dalcsokrot hozott az ünnepi alkalomra. A zenét mindvégig a salgótarjáni Folt zenekar szolgáltatta.
Volt tehát vérpezsdít´ó talpalávaló népzene, vidám tánc, elégették a telet jelképez´ó szalmabábút, s
mindehhez még egy kis farsangi fánk is járult.
(Farsangi összeállításunkat a 8. oldalon folytatjuk)
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Városházi tudósítások
A februári testületi ülésnek egyik legfontosabb feladata az volt, hogy megvitassa, majd ezt követ´óen elfogadja a város és intézményeinek 2012. évi költségvetését. Már az el´ókészít´ó munka során
is nyilvánvalóvá vált, hogy minden korábbinál nehezebb feladat el´ótt álltak
az el´óterjesztés készít´ói.
A 2012. év ugyanis számos új törvényi
változást hozott, melyeket már
a költségvetés tervezetének
összeállítása során figyelembe
kellett venni. Igen fontos változás, hogy az önkormányzat valamennyi intézményének külön
költségvetést kell készíteni.
Rétság városának így összességében nyolc önálló költségvetést kell
készítenie. Megváltoztak a hitelfelvétel szabályai is. Mindezek egy feszített
gazdálkodást követelnek meg az önkormányzati munka minden színterén.
A könyvvizsgálói jelentés a tervezetet
megalapozottnak, s a törvényi el´óírásoknak megfelel´ónek min´ósítette. Az
elfogadott költségvetési rendelet és
mellékletek táblázatai megtekinthet´ók
Rétság város hivatalos honlapján.
A második napirendi pontban a 2011.
évi költségvetés módosítása szerepelt.
A központi el´óirányzatok változása indokolta a módosítást. A testület a tervezetet egyhangú szavazással fogadta el.
A szociális rendelet módosítása szintén törvényi változás következtében
volt kötelez´ó feladata az önkormányzatnak. A változások átvezetése volt a
feladat a helyi rendelet szövegezésébe.
A vagyonrendelet módosítása során
azokat a vagyonelemeket kellett volna
megjelölni, amelyek kiemelt jelent´óség´ú nemzeti vagyonként szerepelnének a továbbiakban. Városunk ilyen
vagyonnal nem rendelkezik.
A hulladékgazdálkodási rendelet módosítása napirendi pontban az önkormányzat által december 19-én kihirdetett, s január 1-jével életbe lép´ó helyi
rendeletet kellett újból módosítani. A
december 30-án megjelent Magyar
Közlönyben ugyanis kihirdetésre került, hogy a hulladékkezelési díj mértéke a 2012. évben nem haladhatja
meg a 2011. évre megállapított szolgáltatás mértékét.
A közterületek és középületek fellobogózása témakörében január elsején
életbelépett törvény szerint a közterületeket a nemzeti ünnepeken fel kell
lobogózni. Rétság város esetében ez a
Rákóczi útnak a Templom úttól a Pet´ófi útig terjed´ó szakaszát jelenti.
Az általános iskola Intézményfenntar-
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tó Társulás 2012. évi költségvetése.
Az általános iskola közös fenntartására létrehozott intézményfenntartó társulás hatályos megállapodása alapján
a rétsági általános iskola nevelés m´úködési költségeihez Bánk és Tolmács
Községi Önkormányzatok támogatást
nem biztosítanak. Bánk hozzájárul a
napközis ellátás költségeihez, az ellátottak számával arányos mértékben. A jelenleg hatályos társulási megállapodás szerint a
2010. évben Tolmács Község
Önkormányzata 1.600.000 Ftot biztosított a kiadás és bevételek különbözetének fedezetére, de ez az összeg a 2011.
évben és várhatóan az idén sem kompenzálja a fennálló fedezetet. A témában olyan döntés született, hogy a településekkel egyeztetést kell kezdeményezni.
A Hivatásos Önkormányzati T´úzoltóság 2012. év január 1. naptól más irányítószerv felügyelete alá került. A
feladatátadáshoz a könyvvizsgáló által
jóváhagyott beszámolót kellett készíteni. A könyvvizsgáló megállapítása
szerint a beszámoló a könyvviteli,
pénzügyi jogszabályoknak megfelel´óen készült, s ezek alapján egy megbízható és valós képet mutat.
A Rétsági Kistérségi Egészségfej–
leszt´ó Központ Nonprofit Kft. (a járóbeteg-ellátó központ) igazgatója elkészítette a pénzügyi beszámolóját a
2011. évben felhasznált céltartalékról.
A testület egyhangú szavazással tudomásul vette az intézmény m´úködéséhez 2011. évben biztosított 38.009.384 Ft önkormányzati támogatás felhasználására vonatkozó pénzügyi beszámolót.
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a Rétság
Laktanya u. 5. szám alatti II. számú
háziorvosi rendel´ó és véd´ón´ói szolgálat céljára használt helyiségek bérletére vonatkozó szerz´ódés tervezetet, azt
2012. január 1-t´ól jóváhagyta. Hozzájárult, hogy a Rétság Kistérségi Egészségfejleszt´ó Központ Nonprofit Kftvel a II. számú háziorvosi rendel´ó és
váró 54,85 m2-es területére, valamint
a véd´ón´ói szolgálat és váró 62,15 m2es területére - a villamos energia, f´útés, vízdíj és kommunális szemétdíj
költségét is tartalmazó - 780 Ft/m2/hó
bérleti díjjal a bérleti szerz´ódés megkötésre kerüljön.
A képvisel´ó-testület megtárgyalta és
támogatta a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár által új kiscsoport

részére történ´ó bérbe adására vonatkozó el´óterjesztést. Hozzájárult, hogy az
intézmény 2012. február 17-t´ól határozatlan id´óre hip-hop tánc céljára, heti
két alkalommal 1000 Ft/óra bérleti díjért helyiséget adjon bérbe.
A napirenden szerepelt a napközis
konyha beszállítói szerz´ódéseire vonatkozó el´óterjesztés. A testület hozzájárult, hogy a napközis konyhát m´úködtet´ó Általános Iskola a - folyamatos kenyér és pékárú szállításra az
EL-ADÓ Hungary Kft-vel (Csomád),
a hús-hentesárú szállításra ZemenyBoros kereskedelmi Kft-vel (Romhány), a zöldség, gyümölcs, tojás szállításra Stedra Kft-vel (Ver´óce), a tejtermékek szállítására Goodmilk Kftvel (Budapest) kössön beszállítói szerz´ódést.
A városrehabilitációs pályázathoz
szükséges módosított tervek elkészítésére vonatkozó tervezési szerz´ódést a
KOVATERV Építészeti Iroda Kft. benyújtotta. A testület elfogadta, hogy a
módosított tervek elkészítésére a szerz´ódés 1.000.000 Ft +27 % áfa vállalkozási díjjal megkötésre kerüljön.
A napirenden szerepelt a tényfeltáró
albizottság jelentésének ügyvédi véleményezése. A testület az ügyvédi véleményezést megismerte, a meghozandó intézkedésekr´ól zárt ülésen
döntött.
Az ülés feladatai közé tartozott az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési
tervét elfogadni. A terv megtalálható a
www.retsag.hu honlapon.
F´ókefe Nonprofit Kft egy kérelmet
nyújtott be, a Templom u. 8. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan
lejárt bérleti szerz´ódésének módosítására. A döntéshez további részletek
tisztázása szükséges, ezért a téma
visszakerül a testület elé.
A testület pályázatokat fogalmazott
meg a rétsági sportegyesületek, nyugdíjas klubok és civil szervezetek támogatására. A pályázati kiírás a 5. oldalon olvasható.
A Templom utca 11. szám alatti megüresedett ingatlant értékesítésre kijelölte az önkormányzat a januári ülésen. Az értékesítéshez meg kell határozni a lehetséges hasznosítási célt, és
ennek alapján lehetséges értékbecslést
megrendelni, amelyr´ól a következ´ó
ülésen dönthet a testület.
A Rétsági Árpád Egylet kérelmet nyújtott be a 2011. évi sporttámogatásra
kötött megállapodás módosítása tárgyában. A testület a kérelemnek a kiadásnemek meghatározása mellett
helyt adott.
A Rétsági Judo Club, a Rétság, Rákóczi
út 32. szám alatti kistornaterem hasz-

HANGADÓ
nálatával kapcsolatos kérelemmel fordult a testület felé. A képvisel´ók hozzájárultak, hogy a kistornaterem számukra
határozatlan id´óre, minden héten három
judo edzés céljára 1.000 Ft/óra díj ellenében bérbeadásra kerüljön.
Az érintett fél kérelmére a testület
hozzájárult, hogy névváltozás miatt a
“Szécsényi Kever´ó” Kft.-nek a Rétság, Kossuth utca 10. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására vonatkozó bérleti szerz´ódése
módosításra kerüljön.
A testület elutasította Kuliga József és
Kuliga Józsefné kérelmét, miszerint
Rétság Város Önkormányzata tulajdonában lév´ó belterület 207/1 hrsz-ú, ingatlanon található 2 db cserépkályhára
ingyenesen igényt tart.

Tisztségvisel´ók fogadó órái
2012. MÁRCIUS
Mez´ófi Zoltán polgármester: Minden
hónap második hétf´ójén 13.00-17.00
óráig. Márciusban 12-én hétf´ón.
Dr. Katona Ern´ó alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától 17.30
óráig. Márciusban 28-án szerdán.
Hutter Jánosné jegyz´ó: Minden hétf´ón 14.0017.00 óráig. Márciusban 5, 12, 19, 26.

Testületi ülés
Rétság Városi Önkormányzat Képvisel´ó-testülete munkatervben tervezett következ´ó ülésére 2012. március 23-án
pénteken 16.00 órakor kerül sor. Az
ülést az RTV egyenes adásban közvetíti.
Mukatervben tervezett napirendi témák: 1) Gyermek- és szociális étkeztetés,
valamint szociális ellátás 2012. évi térítési
díjának megállapítása. 2) Napközi otthonos Óvoda intézményvezet´ói pályázat kiírása. 3) Rétsági sportegyesületek 2012.
évi támogatásának megállapítása. 4) Rétsági Nyugdíjas Klubok 2012. évi támogatásának megállapítása. 5) Rétsági civil
szervezetek 2012. évi támogatásának
megállapítása. 6) 2012. évi karbantartási
és felújítási terv elfogadása. 7) 2012. évi
közbeszerzési terv elfogadása. 8) Rétság
Városi Rend´órkapitányság beszámolója.
9) Beszámoló a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár 2011. évi tevékenységér´ól, valamint a 2012. évi munka és rendezvénytervér´ól. 10) Beszámoló a testület lejárt határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott
döntésekr´ól. 11) Tájékoztató a két testületi
ülés közötti id´ószakban az önkormányzat
érdekében végzett polgármesteri munkáról. 12) Tájékoztató a kiemelt feladatok
ellátásáról. Részletek: www.retsag.hu
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A testület árajánlatokat kért a város
forgalomtechnikai tervének elkészítésére három vállalkozástól. Megfogalmazta ebben a tervvel szembeni részleteket és elvárásokat.
Rétság Város polgármesterének a Rétsági Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységér´ól szóló beszámolóját
a testület megismerte, s azt elfogadta.
A napirenden szerepelt a “TATIGAZD
könyvel´óprogram” intézményenkénti
felhasználására vonatkozó megállapodás-tervezet. A képvisel´ó-testület a
megállapodásokat jóváhagyta, s felhatalmazta az intézményvezet´óket a
szerz´ódés aláírására.
A helyi adók és a gépjárm´úadó hátralékok csökkentése érdekében kezdeményezte a testület, hogy a jegyz´ó él-

jen az adózás rendjér´ól szóló 2003. évi
XCII. törvény 55/B. §- ban biztosított
közzétételi joggal, miszerint az önkormányzati adóhatóság a helyi adók és a
gépjárm´úadó vonatkozásában a tízezer
forintot elér´ó adótartozással rendelkez´ó adózók nevét, címét az adótartozás
összegét és az adónemét, az esedékességet követ´ó 10. napot követ´óen, a
helyben szokásos módon közzéteheti.
Az ügyben - kell´ó tájékoztatás után el´óször május elején jelenik meg az
adóslista.
Az ülés végén a testület zárt ülésen döntött a március 15-i nemzeti ünnepünkön
átadandó kitüntetésekr´ól, a laktanya telephely kártérítési igény tennivalóival kapcsolatban, továbbá a tényfeltáró bizottság
által javasolt eljárás elindításáról.

Helyi rendeletek
2/2012. (II.21. ) önkormányzati
rendelete az önkormányzat
2012. évi költségvetésér´ól

(A rendelet teljes szövege és mellékletei - kb
130 oldal - megtalálható a www.retsag.hu
weblapon, az Önkormányzat fejezetben.)

Rétság Város Önkormányzat képvisel´ótestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és
(1) f. bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.
§-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következ´óket rendeli el.
I. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a Városi Önkormányzatra és annak bizottságaira, a
polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
2.§ (1) Az önállóan m´úköd´ó és gazdálkodó,
valamint az önállóan m´úköd´ó költségvetési szervként m´úköd´ó intézmények külön-külön - a 3. számú melléklet szerint alkotnak egy-egy címet.
(2) Az önállóan m´úköd´ó és gazdálkodó és
önállóan m´úköd´ó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése
képezi az önálló címet.
II. A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§ Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási f´óösszegét
925.380 ezer Ft-ban állapítja meg.
4.§ (1) A Képvisel´ó-testület a 925.380
ezer Ft bevételi f´óösszegb´ól
a) a felhalmozási célú bevételt 400 ezer Ft-ban,
b) a m´úködési célú bevételt 810.448 ezer Ft-ban,
c) a fejlesztési hitelt 10.000 ezer Ft-ban, d)
a m´úködési hitelt 64.381 ezer Ft-ban,
e) 2011. évi pénzmaradványt 40.250 ezer Ft-ban,
(2) A 925.380 ezer Ft kiadási f´óösszeg
megoszlását kiemelt el´óirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg.

Rétság Város Önkormányzata képvisel´ótestületének 3/2012.(II.21) rendelete
A 2011. évi költségvetésr´ól szóló
14/2011. (VII. 14), a 23/2011.(12.05.)
és az 1/2012. (I.27) rendeletekkel
módosított 3/2011 (III.01.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 34.§ (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 949.000 Fttal csökkenti és a költségvetés bevételi
és kiadási színvonalát 755.629.000 Ftban állapítja meg.
(A rendelet teljes szövege és mellékletei
megtalálhatók a www.retsag.hu weblapon, az Önkormányzat fejezetben.)
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestületének 4 /2012.(II.17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások
rendjér´ól szóló 2/2010.(I.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Rétság Város Önkormányzatának Képvisel´ó-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban: Sztv.) 132.§ (4)
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bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a szociális ellátások rendjér´ól szóló,
4/2011.(II.28), 17/2011.(IX.30) önkormányzati rendeletekkel módosított önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1.§ A Rendelet 3.§ (3) bekezdés h.) pontja
hatályát veszti
2.§ A Rendelet 11.§-a a következ´ók szerint módosul: “11.§ Az önkormányzat
szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Szt., a Gyvt. és a jelen
rendeletben meghatározott feltételek
szerint rendszeres szociális segélyt,
ápolási díjat, átmeneti segélyt, születési támogatást, temetési segélyt, köztemetést, rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást, állapít meg.”
3.§ (1) A Rendelet 12.§-ában a “Szt 35.§
(2)” szövegrész helyébe Szt.33.§ (7)"
szöveg, a bérpótló juttatás" szöveg helyébe “foglalkoztatást helyettesít´ó támogatás” kerül. A 12.§ (1) bekezdésében “ A lakókörnyezet rendezett, ha a
bérpótló juttatást kérelmez´ó, illetve az
ellátás jogosultja az általa életvitelszer´úen lakott ingatlant” szövegrész helyébe a következ´ó lép: Rendezett lakókörnyezet, amely akkor valósul meg,
ha a támogatást kérelmez´ó
(2) A Rendelet 13.§ (1) bekezdésében az
“Szt 37/B §” helyébe “Szt 37 §, az ”Szt
37/D § (2) bekezdése" helyébe 37/A. §,
“az Észak-Magyarországi Regionális
Munkaügyi Központ Rétság Városi Kirendeltsége ” helyébe “Nógrád Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központja Rétsági Kirendeltsége” kerül.
(3) A Rendelet 22.§ a.) és b.) pont helyébe
(1) és (2) bekezdés kerül. A 22.§ (1)
bekezdésében a “lakásfenntartási támogatás” szöveg törlésre kerül.
4.§ A Rendelet 16.§ (4) bekezdésében, a
17.§ (1) bekezdés c.) pontjában valamint a 21.§ (6) bekezdésében az
“Egészségügyi- Szociális és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe “Szociális Bizottság” kerül.
5.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követ´ó
napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidej´úleg hatályát veszti a Rendelet 15.§
(1) bekezdése, valamint 20. §-a.
Rétság, 2012. február 17.
Mez´ófi Zoltán
Hutter Jánosné
polgármester
jegyz´ó
Rétság Város Önkormányzatának
5./2012.(II.17.) önkormányzati rendelete a Az önkormányzat vagyonáról és a
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vagyongazdálkodás szabályaról szóló
15/2004.(X.04.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Rétság Város Önkormányzatának Képvisel´ó-testülete a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5./2009. (V.29.),
valamint 13./2010. (VI.02.) rendeletekkel
módosított 15./2004. (X.04.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet)
az alábbiak szerint módosítja:
1.§ A Rendelet a következ´ó 3/A. §-al egészül ki:
“3/A §. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent´óség´ú nemzeti vagyont az
önkormányzat forgalomképtelennek
min´ósül´ó vagyonából nem kerül meghatározásra."
2.§ Ez a rendelet a kihirdetést követ´ó napon lép hatályba.
Rétság, 2012. február 17.
Mez´ófi Zoltán
Hutter Jánosné
polgármester
jegyz´ó
6./2012. (II.17.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
szóló, többször módosított
14/2001. (XII.28. ) önkormányzati
rendelet módosításáról
1.§ Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-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 helyi
önkormányzatokról szóló 1990.évi
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva,
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló
többször módosított 14/2001. (XII.
28.) számú önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A Rendelet 10. § (1) és (2) bekezdésébe a következ´ó lép:
10.§ (1) A kötelez´ó helyi közszolgáltatás
hatálya alá tartozó komplex közszolgáltatás (hulladékgy´újtés, -szállítás,
lakossági szelektív hulladékgy´újtés,
-kezelés -ártalmatlanítás) díja egytényez´ós, az egyes ürítések díjtételei a
szabványos tárolóedény nagyságától
függ´óen:
a) 60-80 literes tároló egyszeri ürítési

díja 360 Ft+ áfa
b) 110-120 literes tároló egyszeri ürítési
díja 430 Ft+áfa
c) 240 literes tároló egyszeri ürítési díja
775 Ft+áfa
(2) Az (1) bekezdés szerinti egyszeri ürítési
díj alapján a tárolóedény heti egy alkalommal történ´ó ürítésének éves díja:
a) 60-80 literes tároló éves ürítési díja
18.720 Ft+áfa
b) 110-120 literes tároló éves ürítési díja
22.360 Ft+áfa
c) 240 literes tároló éves ürítési díja
40.300 Ft+áfa.
2.§ A rendelet visszamen´óleg 2012. január
1-én lép hatályba. A rendelet kihirdetésér´ól a jegyz´ó a helyben szokásos
módon gondoskodik.
Rétság, 2012. február 17.
Mez´ófi Zoltán
Hutter Jánosné
polgármester
jegyz´ó
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testületének 7./2012.(II.17.) önkormányzati rendelete a közterületek
nemzeti ünnepen történ´ó fellobogózásáról
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseir´ól szóló 2011. évi CCII. törvényben foglalt felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja.
Közterületek nemzeti ünnepen történ´ó
fellobozógása
1.§ (1) Nemzeti ünnepen a középületek
mellett a város f´óbb közterületeinek
felzászlózásáról is gondoskodni kell.
(2) Nemzeti ünnepen zászlózásra kijelölt
közterület: Templom utcától a Pet´ófi
utcáig a Rákóczi út páros oldala
(3) Közterületen a nemzeti szín´ú zászló
mellett a városi zászló is elhelyezhet´ó.
A közterületre kihelyezett zászló mérete minimum 60 x 80 cm.
2.§ A közterületek fellobogózása a városban
a városüzemeltetési csoport feladata
3.§ (1) A középületeken, illetve a közterületen elhelyezett városi zászló megjelenési formájára Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testületének a város címérének és zászlajának használatáról szóló 10/1997. (IV.30.) rendeletének el´óírásai vonatkoznak.
(2) A középületen, illetve közterületen elhelyezett városi zászló (lobogó) nem
helyettesítheti Magyarország nemzeti
zászlaját (lobogóját).
4.§ Ez a rendelet 2012. március 1-jén lép
hatályba.
Rétság, 2012.február 17.
Mez´ófi Zoltán
Hutter Jánosné
polgármester
jegyz´ó
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Pályázati kiírások
Sport egyesületek támogatására
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete a 2012. évi költségvetésébe tervezett sporttámogatási keretösszeg terhére
az alább meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki a rétsági sportszervezetek
támogatására.
Pályázati feltételek:
— azon sportegyesületek pályázhatnak,
melyeket az illetékes bíróság legkés´óbb a tárgyévet megel´óz´ó évben bejegyzett, nyilvántartásba vett és alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelel´ó tevékenységeket ténylegesen folytatják.
— bejegyzett rétsági székhellyel rendelkeznek
— nonprofit szervezetnek min´ósülnek
— hiányos vagy határid´ón túl benyújtott
pályázat érvénytelen, arra támogatás
nem állapítható meg
— egy egyesület csak egy pályázatot
nyújthat be
A pályázatnak tartalmaznia kell az
alábbiakat:
— az egyesületben sportolók létszámát,
az egyesület tagjainak számát, az el´óz´ó évben elért eredményeket és a szakmai munkáról szóló beszámolót
— az el´óz´ó év gazdálkodási tevékenységének számszer´úsített adatait (külön
kitérve az önkormányzati támogatás
felhasználására)
— az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összegét, összetételét
— az önkormányzattól kért támogatás
felhasználási jogcímenként részletezett összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét,
— az egyesület pénzintézeti számla számát,
— a pályázathoz csatolni kell a székhely
szerinti megyei bíróság által az egyesület hatályos adatairól kiállított 30 napnál
nem régebbi kivonat egy példányát.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. március 09.
A pályázatokat Rétság Város Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi u.
20.) kell benyújtani. A borítékon kérjük
feltüntetni: “Sportpályázat 2012.”
Pályázati kiírás civil szervezeteknek
Rétság Város Önkormányzatának Képvisel´ó-testülete 2012-ben is támogatni kívánja a településen m´úköd´ó civil szervezeteket és közösségeket, civil kezdeményezésre megvalósuló rendezvényeket,
ezért az Önkormányzat 2012. évi költség-

vetésébe tervezett támogatási keretösszeg
terhére az alább meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki:
Pályázati feltételek:
— azon szervezetek, közösségek, által
megvalósítható programok pályázhatnak, melyek tevékenységüket ténylegesen Rétságon folytatják, illetve programjaik megvalósításával a város kulturális és közösségi életét segítik el´ó;
— amennyiben korábban támogatást igényeltek, azzal elszámoltak, vagy a pályázat benyújtásával egy id´óben elszámolnak,
— szerz´ódéskötéskor bírósági bejegyzéssel rendelkeznek
A pályázatnak tartalmaznia kell az
alábbiakat:
— A kért támogatással megvalósuló tevékenység, rendezvény, támogatási cél
pontos meghatározását.
— A pályázó - támogatási igénnyel öszszefügg´ó - 2012. évi programját.
— A tervezett tevékenység megvalósításához ütemezett várható kiadások és
bevételek összegét, összetételét.
— Az önkormányzattól kért támogatás
összegét, felhasználás jogcímenkénti
tervét, igényelt támogatás felhasználási jogcímenként részletezett összegét.
— Amennyiben van, a pályázó pénzintézeti számlaszámát,
— Amennyiben a pályázat szempontjából releváns, a tagok létszámát, az el´óz´ó év(ek)ben elért eredményeket és a
szakmai munkáról szóló beszámolót.
— Amennyiben releváns, az el´óz´ó év gazdálkodási tevékenységének számszer´úsített adatait (külön kitérve az önkormányzati támogatás felhasználására)
— El´óz´ó évben is pályázók, és támogatásban részesül´ók esetében az el´óz´ó
évben kapott önkormányzati támogatásról szóló elszámolást. A kapott támogatás felhasználásáról a számlák
hitelesített másolatának benyújtásával
kell elszámolni az önkormányzatnak!
A hiányos vagy határid´ón túl benyújtott
pályázat érvénytelen, arra támogatás nem
állapítható meg. A pályázati rendszeren
kívüli támogatási kérelmeket az önkormányzat nem tudja támogatni.
A nyertes pályázó megállapodást köt
az önkormányzattal a támogatás céljáról,
az elszámolás rendjér´ól, határidejér´ól, a
megállapodás megsértésének szankciójáról. A támogatás a szervezet vagy közösség m´úködésének segítségét szolgálja,
amelyb´ól személyi jelleg´ú kiadás (bér és
járulékai) nem finanszírozhatóak.

A pályázat elbírálásánál figyelembe
vételre kerül az önkormányzat intézményeiben biztosított esetleges ingyenes terem és helyiséghasználat.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. március 09.
A pályázatokat Rétság Város Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi u.
20.) kell benyújtani. A borítékon kérjük
feltüntetni: “Támogatási pályázat 2012.”
A benyújtott pályázatokról a képvisel´ó-testület soron következ´ó ülésén dönt. A
döntésr´ól a pályázókat írásban értesíti.
A pályázattal kapcsolatos kérelmek és
adatok nyilvánosak.

Legyen a munkatársunk!
Tisztelt Olvasóink!
Újságunkat színesítend´ó azt szeretnénk, ha minél többen vállalkoznának arra, hogy kisebb-nagyobb írásaikkal jelentkeznének a Hangadó hasábjain. A szerkesztés során egyetlen
rendez´óelvet tartunk fontosnak magunk
számára, mégpedig azt, hogy az írások
Rétságról szóljanak, az itt él´ók számára
íródjanak.
Tájékoztatásul közöljük: lapzárta
minden hónap 20-án. Ha tehát kedvet
érez arra, hogy egy-egy téma megírásával gazdagítsa a Hangadó számait,
ragadjon tollat!
Legyen a munkatársunk!

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.

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, történet. 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
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Rétság város költségvetésér´ól
A Rétsági Televízió “Megkérdeztük az
illetékest” címet visel´ó sorozatának
vendége Dr. Szájbely Ern´ó, a Pénzügyi
és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
volt. A város közelmúltban elfogadott
költségvetésének részleteir´ól válaszolt
Girasek Károly riporter kérdéseire.
– A Képvisel´ó-testület a február 17-i
ülésén elfogadta a város költségvetését,
van tehát a városnak erre az évre elfogadott költségvetése. Mi a titka annak, hogy
els´ó nekifutásra sikerült elfogadni a költségvetést, hiszen emlékszünk még arra,
hogy az el´óz´ó ciklusban volt úgy, hogy
csak harmadik, negyedik nekifutásra tudták azt elfogadni?
A titok nagyon egyszer´ú: nagyon sok
munka, többszöri egyeztetés. A Pénzügyi
és Városüzemeltetési Bizottság komolyan
veszi ezt a feladatát is, és a sok munka,
egyeztetés, módosítás eredményeképpen
olyan változat került idén is a testület elé,
amelyre már csak rá kellett bólintani.
Egy költségvetés összeállításánál mindig azzal lehet szembesülni, hogy az igények, a vágyak mindig meghaladják a rendelkezésre álló forrásokat, lehet´óségeket,
magyarul a pénz mindig kevesebb, mint
amennyi kellene. Ezért egy költségvetés
mindig kompromisszumok eredménye,
mindig mérlegelni kell, hogy mi a fontosabb a megoldandó feladatok közül, melyek a kötelez´óen ellátandó feladatok,
ezeket milyen színvonalon szeretnénk
megvalósítani, és ezeken felül mire jut
még pénz és mire nem. Mindig szem el´ótt
kell tartani a takarékosságot, de egyben
biztosítani kell a m´úköd´óképességet is.
Röviden úgy lehetne jellemezni az idei
költségvetést, hogy az igen feszített, de
reményeink szerint megalapozott és reális. A tavalyihoz hasonlóan ugyanis nem
tartalmaz olyan irreálisan megtervezett
bevételeket, melyek beállítása ugyan kozmetikázná a költségvetést, de ez egyúttal
butaság, önbecsapás lenne.
– Hogyan lehetne jellemezni röviden
az idei költségvetést?
– Helyi és országos befolyásoló körülmények is vannak, melyek befolyásolják
a költségvetést. El´óször is nagyon er´ósen
behatárolt a mozgástér, hiszen az el´óz´ó
képvisel´ó-testülett´ól olyan kötelezettségvállalásokat örököltünk, amelyekben ´ók
döntöttek, amelyekre kötelezettséget vállaltak, így azokban a jelenlegi testületnek
nem volt más lehet´ósége, mint azokat
végrehajtani. Hogy csak egyet említsek,
pl. igen jelent´ós terhet jelent a Járóbeteg
Szakrendel´ó m´úködtetése, hiszen pl. a ta-
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valyi évben csak ennek az intézménynek
a m´úködéséhez kb. 38 millió Ft-ot kellett
hozzátennie az önkormányzatnak ahhoz,
hogy ez az intézmény m´úködni tudjon.
Ráadásul ezt a pénzt egyedül a rétsági önkormányzatnak kellett biztosítani, hiszen
a környez´ó települések közül egyiket sem
sikerült megnyernie az el´ódeinknek, hogy
részt vállaljanak az intézmény m´úködtetésében, bár az el´ónyeit ´ók is élvezik.
Szintén helyi gond, hogy sajnos a város vezetése finoman szólva is nem jeleskedik a saját bevételek növelése terén, pedig ez az egyik legfontosabb feladata lenne egy város vezet´ójének. Aki figyelemmel követte a képvisel´ó-testületi üléseket,
többször olvashattunk ködös utalásokat,
ill. hallhattunk Rétságon befektetni szándékozó koreai bankról, amerikai befektet´ór´ól, osztrák üzletemberr´ól stb., de ezek
közül, úgy t´únik, semmi nem valósul meg.
– Melyek az országos gondok?
– Országos gond, ami szintén jelent´ósen meghatározza a költségvetés helyzetét, hogy most már sok éve folyik az önkormányzatok “kivéreztetése”, az állam
nem biztosítja a különböz´ó feladatokhoz
az elégséges pénzt, így szinte minden területen ki kell egészíteni az állami finanszírozást ahhoz, hogy a m´úköd´óképességet meg lehessen ´órizni, így pl. jelent´ós
saját bevételekkel kell kiegészíteni az iskola, az óvoda, de valamennyi intézmény
költségvetését egyaránt. Pl. az Általános
Iskola m´úködtetésére idén az állam 55
millió Ft-ot biztosít, amit az önkormányzatnak további 52 millió Ft-al kell kiegészítenie, hogy az iskola megfelel´ó színvonalon tudjon m´úködni. Ugyanígy az óvoda m´úködtetésére az állam 20.5 millió Ftot biztosít, amit az önkormányzatnak további 24 millió Ft-al kell kiegészítenie a
színvonalas m´úködés érdekében a saját
bevételeib´ól. A színvonal csökkenést pedig semmiképpen nem szeretnénk, f´óleg
olyan területeken, ahol a gyerekeinkr´ól
van szó!
– Milyen elvek alapján kerültek meghatározásra az intézményi keretek?
– Aki nyomon követi a híreket, sokszor hallhattunk, olvashattunk arról, hogy
az önkormányzatok többsége bizony nagyon-nagyon nehéz anyagi helyzetbe került. Hatalmas adósságot görgetnek maguk el´ótt. Hallhattunk iskolák és óvodák
bezárásáról, hallhattunk arról, hogy sok
helyen nem tudta az önkormányzat kifizetni a közüzemi számlákat, emiatt kikapcsolták a f´útést pl. orvosi rendel´ókben, iskolákban, vagy ugyanígy az áramot is, to-

vábbá csökkentették vagy teljesen megszüntették pl. a közvilágítást, nem tudtak
bért fizetni stb. Apropó közvilágítás: szerintem sokan nem is tudják, hogy ez
mennyibe kerül a városnak, sokan azt
gondolják, hogy ezt az ÉMÁSZ biztosítja
és fizeti. Sajnos ez nem így van, csak a
közvilágítás éves díja közel 7 millió Ft-ba
kerül a városnak, de pl. a közkutak vízfogyasztása után is több mint 700 ezer Ft-ot
kell kifizetni a városnak. Ezek után joggal
tehetjük fel a kérdést, hogyan lehetséges
az, hogy míg más önkormányzatoknál nagyon drasztikus intézkedésekre került sor,
itt Rétságon eddig ilyenekre nem került
sor? Nos erre is van válasz:
– Hallhatnánk néhány adatot a bevételekr´ól?
– Rétság azért tudott az elmúlt nehéz
években valahogy mégis talpon maradni,
mert a mai napig tulajdonképpen azokból
az adóbevételekb´ól él a város, amit az
1996 és 2002 között megvalósított Ipari
Park üzemei biztosítottak ill. biztosítanak
a város számára. Ezeknek a helyi adóbevételeknek köszönhet´ó, hogy nem került a
város a jelenleginél válságosabb helyzetbe. Rossz rágondolni, mi lett volna, vagy
mi lenne Rétsággal, ha ezek a bevételei
nem lennének!! Hogy számokat is mondjak, a tavalyi évben pl. a helyi adókból
összesen kb. 270 millió Ft jött be, és ennek kb. 80%-át az Ipari Park üzemei fizették be a város kasszájába, hozzávet´ólegesen kb. 215 millió Ft-ot! Ha megnézzük
az idei költségvetés teljes bevételi összegét, ami kb. 627 millió Ft, akkor láthatjuk,
hogy a város költségvetési bevételeinek
közel egyharmadát teszik ki ezek az innen
befolyó adóbevételek.
Természetesen nem lehet ölbe tett kezekkel ülni, hiszen ilyen körülmények között bizony nagyon oda kell figyelni a
gazdálkodás biztonságára, nagyon sokat
kell dolgozni és törni a fejünket, hogy hogyan lehet ilyen körülmények között
fenntartani a m´úköd´óképességet, s´ót ha
lehet, valamit fejl´ódni is.
– Az intézményeken túl milyen tennivalókat irányozott el´ó a testület, ami a lakosság komfortérzetét biztosítja?

HANGADÓ
– A költségvetési rendeletünk meghatározza az ún. kiemelt feladatokat. Ilyenek
pl. az intézmények biztonságos m´úködtetése, amelyik minden évben kiemelt feladat, de ezt egyre nehezebb teljesíteni.
Nem véletlen, hogy nagyon sok önkormányzat mondott le pl. oktatási intézményeir´ól, melyeket nem tudtak fenntartani.
Szintén kiemelt feladat a városközpont rehabilitációs pályázat II. fordulós anyagának benyújtása, sikeres pályázat esetén
annak megvalósítása. Sajnos ezt a pályázatot az el´ódeink elindították ugyan, de
miután ráköltöttek kb. 44 millió Ft-ot a,
sok hibás döntés, elhibázott pályázatíró
kiválasztás és rossz szerz´ódések megkötése után kudarcba fulladt ez a pályázat.
Most próbáljuk meg a sírból visszahozni
úgy, hogy új területekre is ki lenne terjesztve. Pl. a M´úvel´ódési Központ vizesblokkjának és az intézmény aulájának a
felújítására, valamint az Általános Iskola
és a M´úvel´ódési Központ el´ótti parkok
felújítására is. Keressük a lehet´óséget a
buszpályaudvar utasforgalmi épületének
megépítésére is, amelyet ki kellett venni
az eredeti pályázatból.
– A kiemelt célon túl a lakosságot érint´ó kérdésekben mire lesz pénz?
– Ugyancsak a kiemelt feladatok közé
tartozik a város közterületeinek karbantartása, a városkép javítása. Itt reálisan egy
állagmegóvást lehet megcélozni, természetesen arra törekszünk, hogy amit csak
lehet, elvégezzünk ezen a területen is.Tervezzük a megvásárolt kommunális géphez
további kiegészít´ók megvásárlását, pl.
pótkocsit, szárzúzó berendezést stb.
Természetesen vannak további, általunk nagyon fontosnak tartott feladatok is,
hogy csak néhányat említsek ezek közül:
bármilyen nehéz is a helyzet, nagyon fontosnak tartjuk pl. a lakossági terhek csökkentését, e célból ismét szeretnénk támogatást nyújtani a szemétszállítási díjakhoz, és
egy jelent´ós összeget átvállalni ezekb´ól. Erre a célra kb. 16 millió Ft-ot építettünk be
az elfogadott költségvetésbe, amely azt
eredményezi, hogy településünkön a vízdíjhoz hasonlóan a szemétszállítási díjak sem
fognak emelkedni ebben az évben. Fontosnak tartjuk továbbá, az itt m´úköd´ó egyesületek, nyugdíjas klubok és más szervezetek, közösségek támogatását is a lehet´óségek függvényében. A nem kötelez´ó feladatok közül is igyekszünk minél többet
felvállalni, pl. a középiskolához, néptáncoktatáshoz is biztosítunk forrásokat, hiszen ezek is fontos feladatot teljesítenek.
Örömmel látjuk pl., hogy a gyerekek, a
fiatalok, de még a feln´óttek is milyen
hasznosan tudják eltölteni szabadidejüket
a néptáncos közösségben.
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– Hogyan tovább? Év közben mire kell
különösen odafigyelni a költségvetés végrehajtása során?
– Természetesen nem elég megtervezni
egy költségvetést, azt végre is kell hajtani. Ez
a munka egész évben gondos odafigyelést igényel, folyamatosan kell követni a pénzügyi
folyamatokat, biztosítani a pénzügyi egyensúlyt, és ha kell, akkor a szükséges módosítá-

sokat el kell végezni. Ez tehát egy folyamatos munka kell hogy legyen. Ebben nagyon fontos szerepe van a Pénzügyi és
Városüzemeltetési Bizottságnak, melynek
igyekszünk is maximálisan eleget tenni.
– Köszönöm a részletes tájékoztatást!
(Szerk. megjegyzése: Az interjú megtekinthet´ó az RTV adásában február 28-tól,
március 4-ig)

Képzések
a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
A Társadalmi Megújulás Operatív
Program 1.1.2 “A hátrányos helyzet´úek
foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergenciarégiókban)” projekt célja, hogy a célcsoportjába tartozó személyeket a támogatás nélküli munkaer´ó-piacra segítse, komplex, személyre szabott, a helyi munkaer´ó-piaci lehet´óségekhez és
igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és
támogatásokkal.
A projekt keretében 2011 ´ószén öt tanfolyamot indított a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a rétsági és a balassagyarmati kirendeltséggel
közösen, egyet pedig saját szervezésben,
rétsági helyszínnel. A balassagyarmati
tanfolyamok közül már két képzés befejez´ódött, térségünkb´ól négy f´ó Pályázatíró
és projektmenedzsment, öt f´ó pedig Társadalombiztosítási ügyintéz´ó szakképzettséget szerzett. Jelenleg folyamatban van

Képzés a tanteremben
és a gyakorlatban

még a Szociális gondozó és ápoló, a Szakács és az Alapfokú angol nyelvvizsgára
felkészít´ó tanfolyam, melyen összesen kilenc f´ó vesz részt a rétsági kistérségb´ól.
Rétsági helyszínnel Erd´óm´úvel´ó és
motorf´úrész-kezel´ói tanfolyam zajlik,
amelynek keretében 16 f´ó képzését biztosítjuk. A képz´ó az elméleti oktatás mellett
nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati oktatásra is, melynek keretében a városban néhány hónap alatt komoly értékteremt´ó
munkát végeztek a résztvev´ók. Mindenszentek ünnepe el´ótt a temet´ó környékét
tették rendbe, örökzöldeket, cserjéket ültettek, nemcsak a temet´ó, hanem a polgármesteri hivatal környékén is, szebbé téve
ezáltal a város központját. Tereske és Rétság között erd´ót telepítettek, közel 3000
csemetét és 2 mázsa makkot ültettek el.
Jelenleg a rétsági repül´ótér melletti kis erd´ó takarításán és a környéken összegy´últ
szemét eltüntetésén dolgoznak. Mindezzel felhívják a figyelmet a fenntartható
fejl´ódés és a környezetvédelem ügyére,
mely az Európai Unió tagjaként hazánk
egyik fontos feladata.
A projekt keretében az év során több
tanfolyamot is tervezünk, mely a projekt
célcsoportjainak megfelel´ó hátrányos
helyzet´ú álláskeres´ók számára elérhet´ó.
További információért forduljanak bizalommal a programért felel´ós kirendeltségi
munkatárshoz, Tóthné Kovács Kingához
(Tel: 35 550-118)!
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja
Rétsági Kirendeltsége
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Farsang minden mennyiségben
A farsang valamennyi civil szervezetünknek alkalmat ad arra, hogy egy kis
vidám klubest keretei közt megbeszéljék az év várható eseményeit, s hogy
aztán a terített asztal mell´ól, ki-ki kedve
szerint akár táncra is perdülhessen.
A bálozók sorát a Hunyadi János Nyugállományúak Klubja nyitotta meg.

A Városi Nyugdíjas Klubnál hagyománya
van annak, hogy a klub tagjai versekkel,
dalokkal készülve szórakoztassák egymást. Természetesen nem maradhat el a
programból a klub tánccsoportja sem. A
találkozóra ez alkalommal vendégeket is
hívtak. Dejtárról érkezett a “Margit és
Terka” produkció. Az általuk el´óadott paródia nagy sikert aratott.

Természetesen a legapróbbak sem maradhattak ki a farsangi vidámságból.
´Ók az óvodában perdültek táncra, s
persze magukra öltötték az óvónénikhez
hasonlóan az ez alkalomra összeállított
jelmezeiket is.
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Az általános iskolások közül sokan már
hónapokkal a farsangi mulatság el´ótt készülnek a mulatságra. Az alsótagozatosok
az iskola tornatermében, a fels´ósök a m´úvel´ódési központban tartották ünnepségüket.

HANGADÓ
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Pályázati támogatás révén
- újdonságok a könyvtárban A 2011-ben elindított Márai program,
melyet a Nemzeti Kulturális Alap, a
Nemzeti Er´óforrás Minisztériummal
karöltve hirdetett meg, egyszerre próbál segítséget nyújtani a könyvtáraknak, kiadóknak, szerz´óknek és az olvasóknak.

Lényege, hogy a könyvtárak kedvezményes áron állami segítséggel beszerezhetik a jobbára kortárs, valamint magyar
irodalmi m´úveket és a szakirodalomnak
azon különleges példányait, melyekre
anyagi forrás hiányában nem lenne lehet´óségük. A technikai lebonyolítást az intézményeknek a Könyvtárellátó vállalta
fel. Ennek a programnak a keretében
könyvtárunk értékes szépirodalmi alkotásokkal, gyermek- és ifjúsági könyvekkel
gazdagodott. A felkínált dokumentumokból egy kis ízelít´ó: 88 magyar találmány,
Pszichológiai lexikon, Magyar m´úvel´ódéstörténet 1-10. kötet, A könyvkultúra
Magyarországon, Az ismeretlen korona, A
m´úvészet története 16 kötetben - exkluzív,
igényes kiadásban, valamint több gyermekkönyv, melyeket szívesen forgatnak
kicsik és nagyobbak egyaránt.
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a tavalyi év folyamán is könyvtárunk periodika állománya 47 olyan folyóirattal b´óvült, mely intézményünknek
több százezer forintos megtakarítást eredményezett, mivel pénzünkbe nem került,
és mégis rendszeresen megkaptuk a
Könyvtárellátó közrem´úködésével. Ezek

olyan magas színvonalú irodalmi, m´úvészeti, kritikai, társadalomtudományi, szociográfiai, történelmi, természettudományi folyóiratok, valamint olyan gyermekirodalmi lapok, melyeket intézményünk
saját költségvetésb´ól megvásárolni nem
tudna, de így minden nehézség nélkül
szolgáltatni tudjuk.
A TINTA Könyvkiadó által meghirdetett Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási szerzeményezés lehet´óséget
biztosított számunkra új, korszer´ú kiadású
szótárak beszerzésére, melyek tükrözik
mai magyar szókincsünket. A TINTA
Könyvkiadó szótárai közül több m´ú elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia
Szótári Munkabizottsága és a Kiváló Magyar Szótár díjakat, melyek híven jelzik e
m´úvek tartalmi, min´óségi színvonalát.
Olyan szótárak, lexikonok és enciklopédiák kerültek intézményünk birtokába, mint
az Angol-magyar, Magyar-angol alapszótár, Retró szótár, Szlengszótár, Szómúzeum, Divatszavak, Családnevek enciklopédiája, A világ nyelvei és nyelvcsaládjai,
Stilisztikai lexikon és még több más értékes m´ú is.
Ezeknek a programoknak köszönhet´óen intézményünk mintegy félmillió forint
örök érték´ú dokumentumokhoz juthatott
hozzá, melyeket a látogatók helyben használhatnak a kicsikt´ól a nagyokig, a gyerekt´ól a tudományos irodalomig számos
érdekl´ódési területen találhatnak új csemegéket az olvasók.
Mindenkit szeretettel várunk egy
kis kikapcsolódásra, tanulásra és kutatásra a könyvtárba!

rtv.retsag.net
A Rétsági Televízió havi programja. Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktuális információkkal. Januártól több adásnappal, több ismétléssel szolgáljuk a néz´óket.
Március 13., 14., 15., 16. kedd, szerda,
csütörtök, péntek, 18.00 és 21.00 órakor
17., 18. szombat, vasárnap 10.00 órakor
Kistérségi Krónika
Filmválogatás falunapi rendezvényekr´ól
Március 23. péntek 16.00 órakor
Él´ó közvetítés a képvisel´ó-testület
ülésér´ól
Március 27. kedd 18.00 és 21.00 órakor
RTV Híradó Riportm´úsor összeállítás
Benne többek között: – Hírek röviden
- Megkérdeztük az illetékest – Városi
ünnepség, kitüntetettek – Sikeres rétságiak interjúsorozat – Vágatlanul (idézetek a testületi ülések szünetbeli riportjaiból) B´óvebb, részletes tartalom a képújságban és az rtv.retsag.net oldalon.
Március 28., 29., 30., szerda, csütörtök, péntek
18.00 és 21.00 órakor, március 31., április
1, 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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Rétsági kalauz
Programajánló
Március 7. szerdáig megtekinthet´ó
a m´úvel´ódési központ aulájában
El´ótéri kiállítás
Válogatás Varga Szabolcs fotóiból
Március 8. csütörtök
a m´úvel´ódési központ aulájában
El´ótéri kiállítás N´ónap alkalmából
a Rétsági Fotó Kör felvételeib´ól
Március 9. péntek, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
Spangár Estek - Irodalomról nem
csak tollforgatóknak
A rétsági Spangár András Irodalmi
Kör felolvasó estje, melyre szeretettel
várnak minden irodalomkedvel´ót!
Március 11. vasárnap, 15.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Filmvetítés: Devictus Vincit
Színes, magyar tévéjáték, 147 perc,
1994. F´ószerepl´ók: Jordán Tamás, Patkós Irma, Némethy Ferenc, Sinkó
László, Kállai Ferenc, Szabó Gyula
Rendezte: Mihályfy Sándor
“Mindszenty József egész, szenvedésekkel teli élete a mindenkori önkényuralmi rendszerekkel való szembenállás
- még a mártírsors vállalása is. Tragikus sorsát a nyilasok által történ´ó letartóztatásától megkínzásán, elítélésén át haláláig kísérhetjük nyomon a
filmben.” (port.hu)
Belépés ingyenes!
Március 14. szerda, 8.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
az általános iskola megemlékezése
nemzeti ünnepünkr´ól
Március 15. csütörtök, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Városi megemlékezés Nemzeti Ünnepünk alkalmából
Ünnepi köszönt´ót mond: Mez´ófi Zoltán Rétság város polgármestere
A rendezvény keretén belül: Kitüntetések átadása, ’48-as emléktáblák
megkoszorúzása
Március 17. szombat
a m´úvel´ódési központban
a Hunyadi Nyugdíjas Klub
N´ónapi rendezvénye
Március 20. kedd, 17.00 órától
a könyvtárban
Családozó sorozat els´ó el´óadása:
Várom a párom
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Párkeres´óknek, hogy megtalálják - pároknak, hogy meger´ósítsék - szül´óknek, hogy tanítsák
Belép´ódíj: 500 Ft Info: 70/679-0280;
emmausz.d@gmail.com
Március 22. csütörtök, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ társalgótermében
Honismereti akadémia 1.
El´óadás és kiállítás a Víz Világnapja
alkalmából Házigazda: Balog István
Március 27. kedd, 17.00 órától
a könyvtárban
Családozó sorozat következ´ó el´óadása: Ádámok
Belép´ódíj: 500 Ft Info: 70/679-0280;
emmausz.d@gmail.com
További el´óadások: Ápr.3. Évák, Ápr.
10. Házas-pár-bajok, Ápr.17. Hogyan
neveljünk tökéletes gyermekeket?
Ápr.24. Gyermek-kúra, Máj.2. Nevelés mesterfokon
Március 30. péntek, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében és aulájában
a Rétsági Napközi Otthonos Óvoda
Jótékonysági rendezvénye

El´ózetes
Április 11. szerda, 17.00 órától
a könyvtárban
Költészet Napja Spangár-díj átadása, Spangár antológia bemutatása
Április 13. péntek, 17.00 órától
a könyvtárban
A Spangár Irodalmi Kör összejövetele
Április 17. kedd, 14.00 és 16.00 órától
a m´úvel´ódési központ kiállító termében
Dr. Zacher Gábor toxikológus el´óadása
Április 21. szombat
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Kapcsolat kulcs
Kistérségi gyermek filmszemle
Április 22. vasárnap
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Megemlékezés Mindszenty József
bíboros, hercegprímás születésének
120. évfordulója alkalmából
Április 23. hétf´ó, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ társalgótermében
Honismereti akadémia 2.
El´óadás és kiállítás a Föld Napja alkalmából Házigazda: Balog István
Április 27. péntek, 18.00 órakor
Vácott, a Madách Imre M´úvel´ódési
Központban

A Kör - a Rétság Városi M´úvel´ódési
Központ és Könyvtár képz´óm´úvészeti klubjának - kiállítása
A tárlatot megnyitja: dr. Végh Károly
irodalomtörténész.
Közrem´úködik:
Havasréti Pál népzenész, zenetanár
Megtekinthet´ó: május 24-ig.

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´úvel´ódési központban
Hétf´ó:
Dance & Hip-hop tánccsoport Minden
hétf´ón és szerdán 16.00 órától Vezeti:
Tóth Tamás
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:
Dance & Hip-hop tánccsoport Minden
hétf´ón és szerdán 16.00 órától Vezeti:
Tóth Tamás
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
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A rétsági T´úzzománc Kör diósjen´ói kiállítása elé
M´úvel´ódési Központunk T´úzzománc
Köre idestova egy évtizede nyújt lehet´óséget tagjainak arra, hogy maguk is
megpróbálják a t´úzben kiég´ó m´úvészet
fortélyait. Egy pályázati támogatás elnyerésével most immár arra is vállalkoztak, hogy vidékre is elvigyék a csoport hírét.
A sorozat els´ó állomása Diósjen´ón
volt, hol a Szentgyörgyi István Általános
Iskola galériájában rendezték meg gazdag
tárlatot. A folytatás Vácra, majd Ipolyságra viszi a kiállítási anyagot, hogy aztán
Rétságon záródhasson a sorozat. Az alábbiakban a Diósjen´ón elhangzott kiállításmegnyitó gondolataiból idézünk.
Mikor felkértek arra, hogy szóljak pár
szót e kiállítás megnyitása kapcsán, helytörténészként most is - mint legtöbb hasonló esetben - az volt az els´ó gondolatom, hogy itt a jó alkalom arra, hogy magam is utánanézzek e különleges technika
történetének.
Számomra is meglepetéssel szolgált,
hogy a fémtárgyak felületének zománccal
való bevonása nagyon régi id´ókre nyúlik
vissza. Az ötvösm´úvészet fejl´ódése, a kor
igényeinek változása szerint megkívánta a
dísztárgyak és ékszerek színezését, újabb
típusú díszítményekkel való gazdagítását.
A t´úzzománc technika kezdetének pontos
meghatározása szinte lehetetlen feladatnak bizonyult, hiszen az er´ósen szétmállott leleteken ma nehezen állapítható meg,
hogy valóban zománcot égettek-e rá vagy
csupán üvegplasztikát, ill. kivágott üveglemezkéket ragasztottak rájuk.
Annyi azonban biztos, hogy az ókori
kelet népei a megolvasztott üveganyagot
már az ie. 4400-as évekt´ól ismerték és
díszítésre alkalmazták. Ez az üveganyag
még nem volt összeolvasztva a fémmel.
Az egyiptomi kultúrában a XII. dinasztia korában készült t´úzzománc ékszereken
már alkalmazták a színes üvegpasztával való rekeszberakást. A t´úzzománcot és annak
mai értelemben vett alkalmazását csak az ie.
XVII. századtól lehet bizonyítottan kimutatni az egyiptomi leletekb´ól. A valódi t´úzzománc akkor alakult ki ténylegesen, amikor
a rekeszbe töltött üvegport kell´ó h´ófokon
hevítve simára olvasztották.
A görögök minden bizonnyal az egyiptomiaktól vették át a t´úzzománcozás technikáját, de azt továbbfejlesztve olyan egyedi
sajátosságokkal és eredeti eljárásokkal gazdagították, mely lényegesen eltér attól. Kifinomult m´úvészetükre jellemz´ó, hogy
megjelent a domborm´úv´ú t´úzzománc alkalmazása is. Ezek a tárgyi emlékek ugyan

nagyon ritkák, de különlegességüknél
fogva feltétlenül említést érdemelnek.
A korai középkori Bizánc volt a t´úzzománc mestereinek egyik legf´óbb központja ahol e m´úvészeti ág a VI. században
indult fejl´ódésnek és a X-XII. században
élte virágkorát. Kiemelked´ó emlékünk ebb´ól az id´ószakból Szent Koronánk.
Jómagam itt, a diósjen´ói iskolában csodálkoztam rá el´óször a t´úzzománckészítés
folyamatára. A gyermekeim próbálkoztak
vele az akkortájt idekerült Dovák B. József
irányításával. Bár személyesen sohasem
fogtam hozzá, hogy kipróbáljam, de a kezdeti csodálkozás máig tart. Csodálatra méltó
ez a t´úzben készül´ó m´úvészet, melynek során az alkotó fémlapra festett érzéseit, gondolatait a t´úz örökre beégeti az anyagba,
hogy képeivel maradandó örömet, esztétikai
élményt nyújtson. Nem egyszer´ú feladat ez,
hiszen az égetés során megváltozik a kép
színvilága, de ezt kell´ó gyakorlattal meg lehet tanulni.
Amikor aztán Rétságra kerültem, az els´ó
teend´óim közé tartozott, hogy egy a diósjen´óihez hasonló lehet´óséget megteremtsünk.
Pályázati támogatás révén szereztük be az
eszközöket, s a kör vezet´óje nem lehetett
más, mint Dovák B. József. Nem tudom,
hogy összeszámolta-e valaha, hogy az im-

már évtizedekben mérhet´ó id´ótáv alatt hányan lesték el t´óle, kóstoltak bele a t´úzzománc technikába. Meglehet, hogy az alkotókörben tevékenyked´ók nem válnak képz´óm´úvésszé, de hogy jobban értik, szeretik
a m´úvészetet, akik maguk is megpróbálkoznak vele, az bizonyos. Az is kétségtelen
ugyanakkor, hogy számos olyan alkotás
született, melyet - s ebben biztos, hogy nem
vagyok egyedül -szívesen látnék az otthonom falán. Mert szépek, látványosak, s örömet sugároznak, jókedvre derítenek. Mindemellett, az aki lehetett oly szerencsés, hogy
az évek során figyelemmel kísérhette az alkotók fejl´ódését, az azt is megtapasztalhatta,
hogy készültek igazi míves alkotások is,
melyekre büszke lehet az alkotó is, s egy
kicsit a népm´úvel´ó is, ki hátteret nyújthat a
tevékenységhez. Ezzel a büszkeséggel fogadtuk el egy váci és egy ipolysági meghívást is, s ezzel a büszkeséggel nyitom meg
a kiállítást.
V.J.

Lezárult a Partnerséggel a Foglalkoztatásért program
Konferenciával zárult a rétsági székhely´ú Partnerséggel a Foglalkoztatásért
program pénteken, melynek a városi
m´úvel´ódési központ adott otthont.
A zárókonferencia résztvev´ói el´óadásokon keresztül nyerhettek betekintést a program sikereibe és nehézségeibe, valamint
megismerhették a Rétsági és Balassagyarmati kistérségek oktatási intézményeiben végzett munka-érték felmérés eredményeit is. A
Partnerséggel a Foglalkoztatásért Iroda sikeresen zárta programját a GYES-r´ól GYEDr´ól visszatér´ók és a pályakezd´ó fiatalok munkaer´ópiaci integrációjának tekintetében, valamint sikereket könyvelhet el az önkéntesség
népszer´úsítését célzó törekvései, rendezvé-

nyei kapcsán is. Többek között olyan tevékenységek f´úz´ódnek az iroda nevéhez,
mint a különböz´ó fejlesztési céllal megszervezett, több településen m´úköd´ó klubfoglalkozások, képzések, rendezvények és
szakmai programok, a többször megrendezett és nagy érdekl´ódésre számot tartó Baba-mama napok, valamint az országos Önkéntes roadshow, a TeSzedd! program, a Társadalmi Szolidaritás program és a Gazdaságfejlesztés élénkít´ó roadshow koordinálása. Az
iroda a programzárás után is tovább dolgozik
majd a nyugat-nógrádi térség és az ott él´ó
emberek fejlesztéséért, az iroda munkatársai
pedig ezúton mondanak köszönetet együttm´úköd´ó partnereiknek.
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A postagalambok rétsági tenyészt´óje
A postagalambok háziasított szirti galambok, melyeket arra tenyésztettek ki, hogy
nagy távolságokból is hazataláljanak.
Már az ókori rómaiak és görögök idejében használták hírviv´óként a galambokat, de az els´ó és második világháborúban is alkalmazták ´óket e célra.
Rétságon hárman is hódolnak a galambtenyésztés nemes hobbijának. Közülük Bognár Lajos vállalkozott arra, hogy
beavasson bennünket a postagalambok
tartásának olykor hihetetlennek t´ún´ó rejtelmeibe. Els´óként arra kértük ´ót, hogy
rétsági születés´ú, de miután hosszú évekig
nem élt szül´óvárosában, néhány mondatban mutatkozzon be.
- 1944-ben születtem. Életem nagy részét itt töltöttem. Volt egy húsz éves vargabet´ú, mikor máshol éltem. A galambászat
már gyerekkoromban elkezd´ódött. Mikorra
vissza tudok emlékezni, mindig voltak galambjaim. A postagalamb-sporttal 1964-ben
találkoztam, mikor megalakult a rétsági
egyesület. Majdnem félszáz éve ennek.
- Ez az egyesület nem csupán a Rétságon él´ó galambászokat fogja össze?
- Ez a környékbeli galambászok egyesülete is. Vannak tagjaink Nagyorosziból,
Nógrádból, Romhányból, Drégelypalánkról és Diósjen´ór´ól is.
- Kimondottan csak a postagalambokkal foglalkoznak?
- Teljesen más társaság az, amely díszgalambokkal, vagy húsgalambokkal foglalkozik. A postagalambászat az kimondottan sportcélokat szolgál.
- Van egy szervezeti felépítése az országos szövetségnek?
- A tagjaink egyesületekbe tömörülnek, az egyesületek kerületekbe, s bel´ólük
áll az országos szövetség. Pontosan kidolgozott szabályzat-rendszer szerint m´úködik minden. A szövetség határozza meg a
tagdíjakat és versenyköltségeket is.
- Ha már a versenyekr´ól szó esett,
mondjunk err´ól egy kicsit többet. Néha
csodálatos eredményekr´ól hallunk. Hogyan m´úködik mindez?
- A galambokat egész kicsi korukban
meggy´úr´úzik. Ez lesz az ´ó személyi igazolványa. Rajta van ezen minden azonosító adat. Egy galamb versenyélettartama
egyébként hat év körüli. Eddig alkalmas

versenyzésre, de el´ófordul, hogy elél akár
húsz-huszonkét évig is. A röptethet´ó korban be kell nevezni ´óket a versenyekre.
Meghatározzák, hogy egy tenyészt´ó hány
galambot vihet. El kell ´óket vinni egy gy´újt´óhelyre, ahol nyilvántartásba veszik ´óket, s
ahonnan elszállítják ´óket a röptet´ó helyre.
Szerveznek rövidtávú versenyeket. Ezek
száztól háromszáz kilométerig mehetnek el,
a középtávú háromszáz és hatszáz kilométer
közötti, a hosszú távú versenyek pedig ötszáz és hétszáz kilométeres távot jelent.
Ezek egynapos versenye, tehát a galamboknak egy nap alatt kell hazaérkezniük. A postagalamb nyolcvan-kilencven kilométert
tud megtenni óránként. Ehhez hozzá kell
számítani az út közben jelentkez´ó nehézségeket, hiszen lehetnek az útvonalban hegyvonulatok, egyéb akadályozó tényez´ók,
vagy számítani lehet akár ragadozó madarak támadására is. Vannak széls´óséges id´ójárási körülmények, hóvihar, jéges´ó, melyek
bekövetkezhetnek az el´órejelzés ellenére is.
Mindezek ellenére teljesíteni kell a távot. Az
is el´ófordul, hogy hátszelet kapnak, s ilyenkor képesek akár százhúsz kilométeres sebességgel is repülni.
- Hogyan érzékelik a galambok hazaérkezését?
- Kétféle mérési módszer van. Az
egyik egy mechanikus mérési módszer,
amikor egy leplombált órát használnak. A
másik módszer egy elektromos rögzít´ó
rendszer, mely postagalamb lábán lév´ó
chippel érzékeli a hazaérkezés pillanatát.
Néha el´ófordul, hogy szinte egyazon pillanatban érkezik három galamb is. Ezt a
mechanikus méréssel nem lehet megkülönböztetni, csak elektromos mérési rendszerrel. Tizedmásodpercekr´ól is lehet szó.
- Úgy halottam, hogy a galambröptetésben is van maratoni táv.
- Valóban ez a következ´ó kategória,
amikor nyolcszáz kilométer feletti távról beszélünk. Ebbe a távolságba belefér akár
Barcelona is. Ezek általában kétnapos versenyek. Ilyenkor délben van a felengedés,
kinn éjszakáznak, s másnap érkeznek haza.
- Hány galambot tart?
- Az átlaglétszám százhúsz felett van.
Ez már sok is nekem. A galambászat
ugyanis nagyon sok id´ót követel meg, ha
valaki eredményeket akar elérni.

- Az elmúlt évtizedek alatt mik voltak
a legszebb eredményei?
- Tizenötször voltam az egyesületben
bajnok, két alkalommal a röpcsoportban
els´ó helyezett. Ebbe az egész megyét bele
kell érteni, de még Vámosmikola felé is
kinyúlik a m´úködési területe a röpcsoportnak. A legfényesebb siker az Magyarország hosszú távú bajnokságában elért második hely. Ez egy összetett verseny. Négy
hosszú távú útból számítják bele a három
legeredményesebbet. Van ezen kívül egy
országos negyedik díjam is ugyanebben a
kategóriában. Ha hozzászámítjuk ehhez,
hogy Magyarországról egy évnyi versenyre
összesen mintegy százezer galambot neveznek be, akkor értékelhetjük igazán a díjakat.
V.J.

Apróhirdetés
Eladó! Gyógy- fény- színterápiás lámpa
D514, DC12V, 24W, Deák Ferenc könyv.
VESUV elektromos látvány kandalló
250V, 50Hz, 1500W. Tel: 06/30/419-9821
Bérlet Kis alapterület´ú panel-lakást bérelnék Rétságon. Tel.: 06/70/9459446

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, 0630-960-7683

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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