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A tartalomból:
Városházi 
tudósítások

2-3. oldal

Kitüntetések a 
forradalom ünnepén

6. oldal

Vendégünk volt a
Hargita Együttes

5. oldal

Az 1848-as forradalom ünnepén

1848, nekünk, magyaroknak sokkal több
egy számnál. 1848. március 15-e az a nap,
amelyre minden magyar - határon innen és
túl - büszke. Büszke is lehet, mert a már-
ciusi ifjak példaérték´́u cselekedetet hajtot-
tak végre, amikor szembeszálltak az elnyo-
mó hatalommal. Nem félve a megtorlástól,
a legkeményebb fegyverrel, a tiszta szavak
erejével indultak harcba.

A 164 évvel ezel´́otti napokra emlékez´́o
Rétság városi ünnepség az általános isko-
lások m´́usorával kezd´́odött a m´́uvel´́odési
központ színháztermében. A sort kiváló
helyi el´́oadók Szájbely Zsolt, a Simon-Ma-
jer-Majnik trió, valamint a Kerepl´́o Nép-

táncegyüttes folytatták. Az ünnepi megem-
lékezést Mez´́ofi Zoltán, Rétság város pol-
gármestere tartotta, de köszönt´́ot mondott
Balla Mihály országgy´́ulési képvisel´́o is.
Az ünnep az elismerések átadására is lehe-
t´́oséget nyújtott. A város Pro Urbe díját
kapta meg Borszéki Tivadar tábornok, a
rétsági alakulat egykori parancsnoka, Né-
meth Árpád fest´́om´́uvész a m´́uvel´́odési
központ negyven évvel ezel´́otti els´́o igaz-
gatója. A díjat posztumusz elismerésként
kaphatta meg immár Sztavrov Lazóné, a
rétsági iskola korábbi igazgatója. Az ün-
nepséget a 48-as rétsági honvédek emlék-
tábláinak megkoszorúzása zárta.
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Városházi tudósítások

A márciusi képvisel´́o-testületi ülés els´́o
napirendi pontjaként a Rétság Városi
Rend´́orkapitányság beszámolóját vitat-
ta meg.

A testület a város közbiztonságának
helyzetér´́ol, a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekr´́ol és az azzal kap-
csolatos feladatokról szóló beszámo-
lóját az elhangzott szóbeli ki-
egészítésekkel megismerte és
elfogadta. Miután a kapitány-
ság b´́unfelderítési mutatói mind
megyei, mind országos össze-
hasonlításban kiemelked´́oek, a
testület az elvégzett munkájuk-
kal kapcsolatban elismerését
fejezte ki.
A napirenden szerepelt a gyermek- és
szociális étkeztetés díjtételeinek meg-
állapítása. A rendelet f´́obb számait tu-
dósításunkat követ´́oen közzé tesszük.
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság helyi katasztrófavédelmi
´́ors kialakítására vonatkozó tervezettel
állt el´́o. Városunk számára nagy lehe-
t´́oséget jelent ennek megvalósulása,
mely jelent´́os el´́obbrelépést eredmé-
nyez a biztonság terén. A képvisel´́o-
testület a hivatásos t´́uzoltó ´́ors kialakí-
tásához szükséges önkormányzati tu-
lajdonú épületet a Nógrád Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság ingye-
nes használatába adja a t´́uzoltó ´́ors
m´́uködésének id´́otartamára, annak
hangsúlyozásával, hogy a helyi önkén-
tes t´́uzoltók munkája sem csorbulhat a
közös használat következtében.
Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Me-
gyei Regionális Hulladékgazdálkodási
és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását, és a Társulási Tanács
19/2011. (XI.16.) számú határozatával
elfogadott egységes szerkezetbe fog-
lalt Társulási megállapodást, valamint
a Társulás Szervezeti és M´́uködési
szabályzatát valamennyi érintett ön-
kormányzatnak el kell fogadnia. Mi-
után Rétság esetében hosszasan húzó-
dik immár a hulladékudvar megnyitá-
sának kérdése, a testület úgy határo-
zott, hogy a kérdésben ennek megol-
dását követ´́oen kíván dönteni.
A rétsági sportegyesületek támogatá-
sáról a februári ülésen döntött a testü-
let. A honlapon, kábeltévén, hirdet´́o-
táblán és a Hangadóban megjelent fel-
hívásra négy pályázat érkezett a testü-
lethez. Ezek elbírálását követ´́oen az
alábbi javaslat született az összességé-

ben rendelkezésre álló 4.200.000 Ft
nagyságú keret felhasználására:

— Rétsági Árpád Egylet 700.000 Ft
— Városi Sport Egyesület 2.800.000 Ft
— Rétsági Judo Klub 580.000 Ft (ebb´́ol

400.000 Ft a pénzbeni támogatás és
180.000 Ft ingyenes teremhasználat)

— F´́onix ASE 540.000 Ft, melyb´́ol
300.000 Ft pénzbeni támogatás
és 240.000 Ft ingyenes tornate-
rem-használat. Miután a F´́onix
ASE nem nyújtotta be az el´́oírt
határid´́oig az államháztartási
törvényben el´́oírt feltételeknek
megfelel´́oen a támogatási
összeg felhasználásának jogcí-

meit, a következ´́o testületi ülésen lehet
csak az egyesület támogatása tekinte-
tében döntés.
A város két nyugdíjas klubjának éves
támogatása szintén ezen ülés feladatai
közé tartozott. A két jól m´́uköd´́o civil
szervezet ennek érdekében összefoglal-
ta az eddigi tevékenységét, s körvona-
lazták a 2012. évre tervezett programja-
ikat. A testület a beszámolók áttekintése
után úgy határozott, hogy mind a Városi
Nyugdíjas Klubot, mind a Hunyadi Já-
nos Nyugállományúak Klubját egysége-
sen 200-200 ezer Ft-al támogatja.
A rétsági civil szervezetek úgyszintén
pályázatokat nyújtottak be céljaik tá-
mogatása érdekében. A testület, a ren-
delkezésre álló 350.000 Ft-os keretet
az alábbiak szerint osztotta fel:

— Városi Nyugdíjas Klub 80.000 Ft a
szüreti rendezvényre

— Kerepl´́o Néptánc Egyesület 60.000 Ft,
a Hargita Néptánc Együttes vendég-
szereplésére

— Kerepl´́o Néptánc Egyesület 100.000
Ft-ot a nyári néptánctáborra

— A Pusztaszántói Lovas Sport Egyesü-
let 60.000 Ft-ot az augusztus 8-i lovas
nap rendezvényére

— A F´́onix ASE elviekben kapott 50.000
Ft-os támogatást a nyári napközis tá-
borukhoz, de miután az egyesület itt
sem nyilatkozott a kért határid´́oig a
felhasználás jogcímeit illet´́oleg, támo-
gatásukról ez esetben is csak a követ-
kez´́o testületi ülésen születhet döntés.

— A testület, határozata értelmében a
Hubertus Lovaglás október 20-i ren-
dezési költségeihez a M´́uvel´́odési
Központ és Könyvtár közrem´́uködésé-
vel biztosít 50.000 Ft támogatást.
Ismét aktuálissá vált a napközi ottho-
nos óvoda intézményvezet´́oi pályázat
kiírása. Az álláshely legkorábban

2012. augusztus 1-t´́ol tölthet´́o be. A
részletes pályázati kiírás elolvasható a
város hivatalos honlapján.
A napirenden szerepelt a Beszámoló a
Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár 2011. évi tevékenységér´́ol,
valamint a 2012. évi munka és rendez-
vénytervér´́ol. A testület az intézmény
el´́oz´́o évi munkáról szóló beszámoló-
ját elfogadta, azzal, hogy a következ´́o
ülésre egy külön napirendi pontban
dolgozza ki a 2012. évre szólómunka-
tervét és ennek mellékleteként a ren-
dezvénytervet.
Szerz´́odések, megállapodások jóváha-
gyása címet visel´́o napirendi pontban
több intézményi szerz´́odést vizsgált
meg a testület. Jóváhagyta a m´́uvel´́o-
dési központ által elnyert pályázati tá-
mogatást, támogatási szerz´́odést, vala-
mint az intézmény által egy raktárke-
zel´́o-targoncavezet´́o tanfolyam érde-
kében kötend´́o terembérleti megálla-
podást. 
A sorban szerepelt még a Rétság Kis-
térség Többcélú Társulás által megkül-
dött támogatási megállapodás terveze-
te az Általános Iskola Intézményfenn-
tartó Társulás 2012. évi támogatásáról,
a Kölyöksziget Alapítvány részére Dr.
Katona Ern´́o által felkínált támogatás-
ról, valamint a napközis konyha által
megkötni tervezett szállítói megálla-
podásokról benyújtott irat.
A város karbantartási és felújítási terve
lekerült a napirendr´́ol. Történt egy vá-
rosbejárás, mely alapján sok feladat
merült fel, s ezért új terv összeállítása
vált szükségessé.
Áttekintést nyert a F´́okefe Rehabilitá-
ciós Foglalkoztató Ipari Nonprofit
Korlátolt Felel´́osség´́u Társaságnak a
Rétság, Templom utca 8. szám alatt
m´́uköd´́o telephelyének bérlete. A tes-
tület megfogalmazta a korábbi - im-
már lejárt - szerz´́odés folytatásának
feltételeit. A legfontosabb pont az új
szerz´́odés-változatban, hogy a testület
garanciát kért a cégt´́ol a tekintetben,
hogy el´́otérbe helyezi a rétsági munka-
vállalók alkalmazását.
A CBA áruház építése érdekében
szükségessé vált a 2. sz. f´́oútnak a
Templom utca és Zrínyi utca közötti
szakaszára vonatkozó forgalomtechni-
kai terv elkészítése. A testület a jelent-
kez´́ok közül a legkedvez´́obb ajánlatot
benyújtó Salgóterv Mérnöki és Kör-
nyezetvédelmi Kft-t bízza meg, az
ajánlatban szerepl´́o bruttó 1.270.000
Ft vállalási árért.
A Képvisel´́o-testület  Szabó Miklós
kérelmét  támogatta  és hozzájárult
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ahhoz, hogy a 970 m2 helyett a vállal-
kozó csak a terület felét bérelje. A bérleti
szerz´́odés módosításának feltételéül
szabja, a bérelni kívánt terület  - vállal-
kozó saját költségén történ´́o - lekerítését.
A testület megtárgyalta BGT Hungaria
Kft. kérelmét a Rétság, külterület, 091
helyrajzi számú ingatlanon talajvíz
mintavételi pontok (berendezések) lé-
tesítéséhez szükséges tulajdonosi hoz-
zájárulás megadásáról. A Pusztaszán-
tói út 1. szám alatt benzinkútnál vég-
zett méréseket a vízügyi felügyelet írta
el´́o kötelez´́o feladatként.
Megtárgyalták a képvisel´́ok azt a meg-
bízási szerz´́odést, mely létrejött egy-
részr´́ol Rózsa Attila vállalkozó (Va-
nyarc Veres Pálné u. 36. szám alatti
lakos) mint megbízott, másrészr´́ol Rét-

ság Város Polgármesteri Hivatala kö-
zött, a megbízó által tervezett informa-
tikai rendszer kialakítása, központi
szerver konfigurálása, valamint a
rendszer további elemeinek illesztése
tárgyában.
Immár sokadszor szerepel a napiren-
den a m´́uvel´́odési központ honvédségi
tulajdonból való átvétele. A Honvédel-
mi Minisztérium Hadfelszerelési és
Vagyonfelügyeleti F´́oosztálya, az in-
gatlan átadásának feltételeként megha-
tározott ingatlanok és közm´́uvek egy-
idej´́u átvételét is szorgalmazza. Miután
azonban ezek átvétele jelent´́os terheket
róna az önkormányzatra a kérdésben
további egyeztetés szükséges.
Az elmúlt testületi ülésen szerepelt a
felvetések között Dr. Zacher Gábor to-

xikológus drogprevenciós el´́oadása
Rétságon. Az elképzelést a testület tá-
mogatásáról biztosította, s annak költ-
ségeit is el´́oteremtette.
A testület megtárgyalta a 2011. évben
megvásárolt kommunális gép kiegé-
szít´́oinek b´́ovítésér´́ol készített el´́oter-
jesztést, s annak a lakosság érdekében
történ´́o mind sokoldalúbb kihasználá-
sára törekedve, a tartozékok beszerzé-
sét megszavazta.
Szükségessé vált a központi háziorvosi
ügyelet közbeszerzési eljárásának el-
´́okészítésér´́ol tárgyalni. A képvisel´́o-tes-
tület indokoltnak látta a közbeszerzési
eljárás miel´́obbi megindítását. A közbe-
szerzés költségeit a háziorvosi ügyeleti
körbe tartozó települések önkormányza-
tai lakosságarányosan vállalják.

Óvodaveezt´́oi pályázat

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete a “Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján pályázatot hirdet óvodavezet´́oi
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony id´́otar-
tama: határozatlan idej´́u közalkalmazotti
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes
munkaid´́o. A vezet´́oi megbízás határozott
id´́ore, 5 évre szól. A munkavégzés helye:
2651 Rétság Mikszáth u. 6.

A részletes kiírás megtalálható a
www.retsag.hu honlapon

Tisztségvisel´́ok fogadó órái
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Mez´́ofi Zoltán polgármester: Minden

hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Áprilisban 16-án hétf´́on.

Dr. Katona Ern´́o alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától 17.30
óráig. Áprilisban 25-én szerdán.

Hutter Jánosné jegyz´́o: Minden hétf´́on 14.00-
17.00 óráig. Áprilisban 2, 16, 23, 30.

Testületi ülés 
Rétság Városi Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülésére 2012. április 20-án pén-
teken 16.00 órakor kerül sor. Az ülést az
RTV egyenes adásban közvetíti.

Mukatervben tervezett napirendi témák:
1) Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi
költségvetés teljesítésér´́ol, a pénzmarad-
vány elszámolásáról. 2) Beszámoló az Álta-
lános Iskola intézményfenntartó társulás
2011. évi költségvetési gazdálkodásáról. 3)
Kistérségi közösségi busz m´́uködésér´́ol,
használatának feltételeir´́ol. 4) Laktanya
egyes épületeinek, területeinek értékesítésé-
re kiírandó pályázatról, a további hasznosí-
tási célok meghatározásáról. 5) Sportkom-
binát hasznosításáról. 6) Településrendezési
eszközök felülvizsgálata. 7) Beszámoló a
Bels´́o Ellen´́orzési Társulás m´́uködésér´́ol,
az ellen´́or tapasztalatairól. 8) Beszámoló
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok
ellátásáról. 9) Beszámoló a testület lejárt
határidej´́u határozatainak végrehajtásáról
és az átruházott hatáskörben hozott dönté-
sekr´́ol. 10) Tájékoztató a két testületi ülés
közötti id´́oszakban az önkormányzat érde-
kében végzett polgármesteri munkáról.
11) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellá-
tásáról. További részletek www.retsag.hu

Els´́o osztályosok beíratása

Rétságon és Tolmács Tagintézményben
2012. április 12. csütörtök 8.00-16.00
2012. április 13. péntek 8.00-12.00

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
Törvény 6. § - a szerint Magyarországon min-
den gyermek tanköteles. A gyermek, ha eléri
az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget,
legkorábban abban a naptári évben, amelyben
a hatodik, legkés´́obb amelyben a nyolcadik
életévét betölti, tankötelessé válik. A gyermek,
ha az iskolába lépésez szükséges fejlettséget
elérte, abban a naptári évben, amelyben a ha-
todik életévét május 31. napjáig betölti, meg-
kezdi a tankötelezettség teljesítését. A szül´́o
kérelmére a gyermek megkezdheti a tanköte-
lezettség teljesítését akkor is,  ha a hatodik
életévét december 31. napjáig tölti be.
Az iskola igazgatója dönt a tankötele-

zettség kezdetér´́ol:
— Az óvoda véleménye alapján
— A nevelési tanácsadó véleménye alapján
— Szakért´́oi vélemény alapján
A beíratáshoz a következ´́o iratokra van

szükség:
1. Az eredeti óvodai (szakért´́oi) vélemény
2. A gyermek születési anyakönyvi kivonata
3. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
4. Személyigazolvány
5. 1400 Ft, a diákigazolvány ára
6. TAJ - kártya

Az iskolai beíratkozás el´́ott, a meg-
adott két napon, a szül´́o gyermekével
együtt keresse fel az Okmányirodát, a
gyermek diákigazolvány fényképének el-
készítése végett. Az ott kapott igazolással
tudja gyermekét az általános iskola els´́o
osztályába beíratni.

Aki biztosítást szeretne kötni, érdek-
l´́odjön az iskolában.

Rétság, 2012. március 21.
Hutter Jánosné jegyz´́o

Óvodai beratkozás 

A 2012/2013 nevelési évre

A Rétsági Napközi Otthonos Óvoda be-
iratkozást hirdet

A 2012/2013.-es nevelési évre azok a
gyermekek iratkozhatnak be az óvodába,
akik 2012. június 01. és 2013. május 31.
között töltik be a 3. életévüket.

Azoknak a gyermekeknek is be kell
iratkozniuk, akik 2012. június 01-ig 3. 4.
vagy 5. évüket betöltötték, és eddig nem
iratkoztak be.

A beiratkozáshoz szükséges: - a gyer-
mek hatósági bizonyítványa - a szül´́o sze-
mélyi igazolványa - balesetbiztosítást le-
het kötni, melynek díját beiratkozáskor
kell fizetni

A beiratkozás ideje: 2012. április 16-
tól április 20-ig délel´́ott 12 óráig.

A beiratkozás helye: Napközi Ottho-
nos Óvoda Rétság, Mikszáth út 6. Kérjük
az id´́opontok pontos betartását!

Gyurcsikné Fekete Magdolna
óvodavezet´́o
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Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel´́o-testületének 8./2012. (III.26.)
önkormányzati rendelete A gyermek
és szociális étkeztetés térítési díjáról

Rétság Város Önkormányzat képvisel´́o-
testülete a szociális igazgatásról és szociá-
lis ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény
(továbbiakban: Szt) 92.§ (1) bekezdésé-
ben, valamint a gyermekek védelmér´́ol és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi
XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján a Szt. 59§ (1) és 62.§ (1) bekezdésé-
ben, valamint a Gyvt. 41 § (1), 94 § (2),és
147. § (1) meghatározott feladatkörében
eljárva a személyes gondoskodás körébe
tartozó ellátások térítési díjáról az alábbi
rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya Rétság Város Ön-

kormányzat által biztosított személyes
gondoskodás körébe tartozó gyermek-
és szociális étkeztetésre terjed ki.

2. § (1) A gyermekétkeztetés intézményi
térítési díja az ellátottra jutó napi élelme-
zési nyersanyag költséggel egyez´́oen

a) óvoda (bruttó) 350 Ft
b) iskola napközi 335 Ft
c) csak ebédl´́o általános iskolai tanulók 230 Ft
(2) Az óvodai és iskolai élelmezési nyers-

anyag költség megoszlása:
a.) Óvoda

tízórai  83 Ft
ebéd 197 Ft
uzsonna  70 Ft
Összesen: 350 Ft

b.) Iskola
tízórai  55 Ft
ebéd 230 Ft
uzsonna  50 Ft
Összesen: 335 Ft

3. § (1) A feln´́ott étkez´́ok által igénybevett
ebéd intézményi térítési díja a napi 230
Ft ebéd nyersanyag költség és a 141 %-
os rezsi költség alapján 554 Ft/adag

(2) A szociális étkezés intézményi térítési
díja 428 Ft/adag 

Helyi rendeletek

Jövedelem kategória   Egyedül él´́o % Családban él´́o %

Mindenkori öregségi nyugdíjminimumtól 4.000 Ft-tal 
alacsonyabb jövedelemig az intézményi térítési díj  10  20
Mindenkori öregségi nyugdíjminimumtól 2.000 Ft-tal 
alacsonyabb jövedelemig az intézményi térítési díj  20  40
Mindenkori öregségi nyugdíjminimumtól 1.000 Ft-tal 
alacsonyabb jövedelemig az intézményi térítési díj  40  75
Mindenkori öregségi nyugdíjminimummal egyez´́o 
havi jövedelemig az intézményi térítési díj  60 100
Mindenkori öregségi nyugdíjminimumtól 2.000 Ft-tal 
magasabb jövedelemt´́ol az intézményi térítési díj 100 100

1. táblázat

(3) Szociális ebéd lakásra szállításának
költsége: 170 Ft/adag

4. § (1) Az óvodai étkezésben részt vev´́ok
gyermekek személyi térítési díját e ren-
delet 2.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti
intézményi térítési díj összegének és az
igénybevett étkezések számának, vala-
mint a Gyvt. 148. §-ában foglalt norma-
tív kedvezmények figyelembe vételével
az intézményvezet´́o állapítja meg.

(2) Az étkezésben részt vev´́o általános is-
kolai napközis és menzás tanulók sze-
mélyi térítési díját e rendelet 2.§ (1)
bekezdés b) - c) pontja szerinti intéz-
ményi térítési díj 27 % áfá-val növelt
összegének és az igénybevett étkezé-
sek számának, valamint a Gyvt. 148.
§-ában foglalt normatív kedvezmé-
nyek figyelembe vételével az intéz-
ményvezet´́o állapítja meg. 

5. § (1) Szociális étkeztetés és szociális
ebéd lakásra szállítása után fizetend´́o
napi személyi térítési díjat az ellátott
havi jövedelmét´́ol függ´́oen, a 3. § (2)
és (3) bekezdése szerinti intézményi
térítési díj %-ában a Szociális Bizott-
ság az alábbiak szerint állapítja meg.
(Lásd: 1. sz. táblázat.)

(2) A szociális étkez´́ok és szociális ebéd la-
kásra szállítása után fizetend´́o személyi
térítési díjat az (1) bekezdés szerint meg-
állapított napi személyi térítési díj 27 %
áfá-val növelt összegének és az igénybe-
vett étkezések számának figyelembe vé-
telével az intézményvezet´́o állapítja meg.

(3) Az étkeztetés és szállítás személyi té-
rítési díja az ellátott súlyos betegsége
esetén az (1) bekezdésben meghatáro-
zottól alacsonyabb mértékben is meg-
állapítható, vagy térítésmentes ellátás
biztosítható.

6. § A konyhai és óvodai alkalmazottak, a
konyha szolgáltatásait igénybe vev´́o
intézményi dolgozók és küls´́o étkez´́ok
személyi térítési díját e rendelet 3. §
(1) bekezdésében meghatározott intéz-
ményi térítési díj 27 % áfá-val növelt
összegének, és az igénybe vett étkezé-
sek számának figyelembe vételével az
intézményvezet´́o állapítja meg.

7. § Ez a rendelet 2012. április 01. napján
lép hatályba. A rendelet hatályba lépé-
sével egyidej´́uleg hatályát veszti a
gyermekétkeztetés és szociális étkez-
tetés térítési díjáról szóló 6/2011.
(III.30.) önkormányzati rendelet.

Mez´́ofi Zoltán     Hutter Jánosné
 polgármester        jegyz´́o

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdeté-
sének napja: 2012. március 26.

Hutter Jánosné jegyz´́o 

INDOKLÁS

Általános indoklás
A gyermekek védelmér´́ol és a gyámü-

gyi igazgatásról szólóm1997. évi XXXI.
törvény 29.§ (1) bekezdése értelmében a
helyi önkormányzat a személyes gondos-
kodást nyújtó ellátások formáiról, azok
igénybevételér´́ol valamint a fizetend´́o té-
rítési díjakról rendeletet alkot.
Részletes indoklás
1. §-hoz A rendeletben szabályozott térí-

tési díjak Rétság Város Önkormányzat
által biztosított személyes gondosko-
dás körébe tartozó gyermek- és szociá-
lis étkeztetésre terjednek ki.

2. §-hoz Az intézményi térítési díj az ellá-
tás tényleges költségét tartalmazza.
Gyermekétkeztetés esetén azonos az
élelmezési nyersanyag normával, az
élelmezési nyersanyag költségének
egy ellátottra jutó napi összegével. Az
élelmezéssel kapcsolatos rezsi költség
nem hárítható át.

3. §-hoz A feln´́ott étkeztetésnél a napi
nyersanyag költségen túl, a rezsi költ-
ségeket is figyelembe kell venni. A re-
zsiköltség csökkenése miatt a feln´́ott
étkeztetés intézményi térítési díja 554
Ft, 10 Ft-tal alacsonyabb a tavalyitól.

4. §-hoz és 6- §-hoz Az étkezésért fizeten-
d´́o napi személyi térítési díj a megál-
lapított intézményi térítési díj jogsza-
bály szerinti normatív támogatással
csökkentett és áfá-val növelt összeg.
Az áfa mértéke 25 %-ról 27 %-ra
emelkedett, mely az iskolások és fel-
n´́ott étkezésért fizetend´́o díjat érintik.

5. §-hoz A szociális igazgatásról és szo-
ciális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 115. § (1) bekezdése alapján a
személyes gondoskodás körébe tarto-
zó szociális ellátások, így a szociális
étkeztetés intézményi térítési díja a
szolgáltatási önköltség és a normatív
állami hozzájárulás különbözete.

7. §-hoz A rendelet 2012. április 01-jén
lép hatályba. Az új díjakat meghatáro-
zó rendelet hatályba lépésével a koráb-
bi díjtételeket meghatározó helyi ren-
deletünk hatályát veszti.
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Világszínvonalú táncszínház a rétsági színpadon
Ha arra gondolunk, hogy az el´́oadásról
kiáramló emberek egyik felének “fülig
ért a szája”, és ugyanakkor sokaknak
könnyeket csalt a szemébe a megható-
dottság, rájöhetünk, hogy mindannyiuk-
nak valamiféle rendkívüli élményben volt
részük. Ezek után már azon sem csodál-
kozhatunk, hogy a közönség felállva,
sz´́unni nem akaró vastapssal köszönte
meg az el´́oadást.

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együt-
tes születése óta a “t´́uzcsiholó” szerepét vál-
lalta magára, olyan küldetést választott,-
mellyel, önbevallása szerint, igyekszik a
magyarság önazonosságát er´́osíteni, “azt a
köteléket, amely összetart, amely örökség és
érték”. A több mint három évtizedes múltra
visszatekint´́o együttes 1990-t´́ol hivatásos
társulatként ´́orzi és ápolja a magyar népze-
ne, néptánc sokszín´́uségét, s mutatja be ha-
zai és határokon túli színpadokon. Bejárták
szinte az egész világot.

A rétsági meghívást a Kerepl´́o Nép-
tánc Egyesületnek, s annak m´́uvészeti ve-
zet´́ojének Simon Katalinnak köszönhet-
jük, ki maga is tizenkét éven keresztül volt
táncosa a csíkszeredai együttesnek. Így
fordulhatott el´́o, hogy a néptánc ért´́o m´́u-
vel´́oi és kedvel´́oi voltak a színpadon és a
néz´́otéren egyaránt.

A kiváló társulat, a repertoárján lév´́o
számos darab közül ez alkalommal a Já-
nos vitéz feldolgozását hozták Rétságra.
Ez az a darab, amely egyaránt lekötötte a
jelen lév´́o gyermekek figyelmét, s elra-
gadtatással fogadták a feln´́ott néz´́ok is.
Rengeteg humor, vidámság jellemezte az
el´́oadást. E mögött azonban hatalmas
szakmai tudás, precizitás rejt´́ozik. A szö-
vegben és a táncban megjelen´́o poénok
pontosan kidolgozottak, olykor meglep´́o
megoldásokkal tarkítottak.

Egyetérthetünk egy méltatójukkal, ki
így fogalmaz: “A csíkszeredaiak János vi-

téze jócskán eltér a megszokottaktól. El-
kerüli az operettes talmi csillogást és nem esik
a divatos musical csapdájába. Pet´́ofi m´́uve
inkább váza, kerete az m´́usornak. Az el´́oadás-
ban a mesés elemek és a helyzetkomikum
fonódnak össze pajkos, helyenként burkoltan
pajzán humorral. Nem maradnak ki a napja-
ink valóságára ill´́o célzások sem, és termé-
szetesen van benne sok tánc. A m´́usor mini-
mális eszköztárral, a régi vásárok vándorszí-
nészei produkciójának hangulatát idézi.”

Ragyogó el´́oadás volt. A világ bárme-
lyik színpadán megállta volna a helyét.
Mint ahogyan bizonyára nagyon sok he-
lyütt megtapsolják majd, hasonlóképp a
rétságiakhoz. S hogy ez az el´́oadás ne az
egyetlen legyen a nyugat-nógrádi kisvá-
rosban, a rétságiak szíves látással igye-
keztek a fellép´́ok számára is emlékezetes-
sé tenni ittlétüket. Így aztán nem szólam
csupán a búcsúszó: jöv´́ore visszavárunk
benneteket!                      V.J.

A világ szomjas, mert mi éhesek vagyunk!
Fotókiállítás a Víz világnapján

Az utóbbi években hagyománnyá vált im-
már, hogy a Víz világnapján egy-egy ér-
dekes program zajlik a rétsági m´́uvel´́odési
központban. Élménybeszámolók, filmve-
títések, diabemutatók, kiállítások színesí-
tették ezeket az alkalmakat. Ez évben az
intézmény, az egyik legaktívabb kiscso-
portját, a Rétsági Fotó Kört hívta segítsé-
gül. Arra kérte a kör tagjait, hogy válogas-
sanak legjobb felvételeik közül “vizes” té-
mákat. Az eredmény önmagáért beszél. Is-
mét beigazolódott, hogy a víz nem csupán
létünk nélkülözhetetlen eleme, hanem lát-
ványnak is csodálatos. Változatos képek:
vízesések, tavak, szök´́okutak, patakok, ví-
zi állatok, ködös, borongós partrészletek
és szikrázó napsütésben visszatükröz´́od´́o
vízfelület, jégcsapok, hósapkás városrész-
let, s  víz alatti egzotikus világ. Már a

felsorolás sokfélesége is jelzi, hogy mily
gazdag a víz látvány-kínálata.

Két rétsági diáklány - Sz´́ucs Alexandra
és Bashiri Mária - szavalata után Balog
István a bánki Ökoland tábor vezet´́oje
mondott gondolatébreszt´́ot a víz jelent´́o-
ségér´́ol. Kiemelte ebben, hogy bár a Föld
felszínének mintegy hetven százalékát víz
borítja, tengerek és óceánok formájában,
az összes vízkészletb´́ol csupán két száza-
lékot tesznek ki az édesvizek. Ennek leg-
nagyobb része (az összes édesvízkészlet
77 százaléka) a sarki jégtakarók és
gleccserek jegébe fagyva, illetve felszín
alatti rétegvíz és mélységi víz (az összes
édesvízkészlet 21 százaléka) formájában
van jelen. A folyóvizek, az édesvízi tavak,
a talajvíz, illetve a légkörben található
vízpára alkotja a fennmaradó részt.

A világ szomjas, mert mi éhesek va-
gyunk! Ez az idei világnapi program szlo-
genje. Ez a mondat sok mindenre figyel-
meztet bennünket. Arra is, hogy édesvíz-
készletünk olyan kincs, amelyre vigyáz-
nunk kell. Felel´́os gondolkodásmódot, a
fenntarthatóságra törekv´́o életvitelt vár el,
követel mindenkit´́ol. Erre tanít bennünket,
ezért van szükség a Víz világnapjára.

V.J.

    HANGADÓ        2012. ÁPRILIS    

5    



Kitüntetések nemzeti ünnepünkön
Rétság Városi Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete Pro Urbe Emlékérmet ado-
mányozott Borszéki Tivadar nyugállo-
mányú vezér´́ornagynak, bajai lakosnak.

Borszéki Tivadar nyugállományú ve-
zér´́ornagy 1944-ben született Budapesten.
Általános iskolai tanulmányait Budapes-
ten, míg középiskolai tanulmányait Gyu-
lán végezte el. Az érettségit követ´́oen
1962-ben kezdte meg tanulmányait Szent-
endrén, az Egyesített Tiszti Iskolán, pán-
célos parancsnoki szakon. A tiszti iskola
elvégzését követ´́oen a Magyar Néphadse-
reg állományában teljesített szolgálatot,
különböz´́o beosztásokban. Kimagasló
szakmai tevékenysége alapján 1973 és
1977 között Moszkvában, a Frunze Össz-
fegyvernemi Akadémián folytatta tanul-
mányait, méghozzá kiváló eredménnyel.
1995-ben szerzett diplomát Bukarestben a
Román Nemzetbiztonsági Egyetemen. A
Magyar Honvédség fels´́o vezetésében
végzett munkája során 1999-ben Kanadá-
ban, Bordenben elvégezte a Katonadiplo-
máciai Akadémiát, kit´́un´́o eredménnyel.

El´́oször 1962 és 1963 között teljesített
katonai szolgálatot Rétságon, mint tiszti
iskolás növendék.

1985 és 1991 között ismét Rétság
hely´́orségben teljesített katonai szolgála-
tot, de most már, mint az egység parancs-
noka. Mint katonai vezet´́o szigorú, fegyel-
mezett, és mindig megfelel´́o követelmé-
nyeket támasztó parancsnok volt. Követ-
kezetesen érvényesítette a jogok és a kö-
telezettségek összhangját. Ugyanakkor
alárendeltjeivel szemben emberséges ma-
gatartást tanúsító vezet´́o volt. Saját beval-
lása szerint, katonai pályafutásának leg-
szebb éveit töltötte Rétságon, s mint pa-
rancsnok, igyekezett szoros kapcsolatot
ápolni a település állami és más intézmé-
nyi vezet´́oivel. A szolgálati lehet´́oségek-
hez mérten, minden segítséget megadott a

település fejl´́odéséhez, a katonacsaládok
élet-és munkafeltételeinek javításához. Eb-
ben az id´́oszakban épült meg a Madách úti
lakótelep és került felújításra több volt hon-
védségi lakóingatlan is. Kiemelt figyelmet
fordított többek között a településsel közös
tulajdonú m´́uvel´́odési központ karbantartá-
sára, m´́uködtetésére, de mindig segít´́okész
volt a település egyéb, laktanyán kívüli
problémáinak megoldásában is.

Kezdeményez´́oje és megvalósítója
volt a mártírhalált halt Pallavicini Antal
ezredes tiszteletére állított emlékm´́unek.

Amikor magasabb beosztásba került, ak-
kor sem felejtette el Rétságot. Az alakulat
megsz´́unését követ´́oen kezdeményezte, hogy
szervez´́odjön egy olyan baráti kör, amely to-
vább ápolja a hely´́orség katonai hagyomá-
nyait. Ennek eredményeként került meg-
tartásra többek között a hely´́orség megala-
kulásának 70. ill. 75. évfordulós ünnepsé-
ge is. Alapító tagja a Magyar Tartalékosok
Szövetségének és más egyéb katonai ha-
gyományokat ápoló szervezetnek. Jelen-
leg is aktív közéleti tevékenységet folytat.

Rétság Városi Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete Pro Urbe Emlékérmet ado-
mányozott Németh Árpád fest´́om´́uvész-
nek, kosdi lakosnak.

Németh Árpád 1941-ben, Kapuváron
született. Az általános iskolai tanul-
mányait Diósjen´́on, míg a középiskolai ta-
nulmányait Balassagyarmaton végezte el,
és az akkori iskolarendszerben ott szerzett
tanítói képesítést. Els´́o munkahelyét´́ol
kezdve elkötelezte magát a kultúra ter-
jesztésére. Diósjen´́on nevel´́oként oktatott,
majd 1965 és 1970 között elvégezte a ta-
nárképz´́o f´́oiskola földrajz-rajz szakát.
Kés´́obb közm´́uvel´́odési ismeretekb´́ol is
képesítést szerzett.

Az akkori járás több intézményében is
dolgozott. Nagyorosziban volt iskolaigaz-

gató helyettes, majd a rétsági kulturális
életben vállalt feladatot.

Négy évtizeddel ezel´́ott azon fárado-
zott, hogy az akkor újonnan létesült m´́u-
vel´́odési központ berendezése, felszerelé-
se alkalmas legyen a munkára, és minden-
ben készen álljon az ünnepélyes megnyi-
tásra, majd az azt követ´́o m´́uködésre.
Negyven esztendeje annak, hogy átadásra
került ez a m´́uvel´́odési központ, és els´́o
igazgatója Németh Árpád lett.

Pár éves igazgatói munka után a kultúra
irányításának magasabb szintjére kérték fel.
El´́oször közm´́uvel´́odési felügyel´́oként dol-
gozott a Járási Hivatalban, majd osztályve-
zet´́oként irányította Rétság és a járás kultu-
rális életét. Egyértelm´́uen meghatározó sze-
repe volt abban, hogy az akkori körülmé-
nyek között a m´́uvel´́odési központ meger´́o-
södött, és felkészült szakembergárdájával,
megfelel´́o felszereltségével a megye egyik
irígyelten jól m´́uköd´́o intézményévé vált.
Kapcsolatát irányítóként sem veszítette el az
intézménnyel. A m´́uvel´́odési szakemberek-
kel együtt szinte napi részesévé vált az itteni
munkának. Személyesen keresték fel a kör-
nyék alakuló m´́uvészeti csoportjait, indítot-
ták el, majd fejlesztették a nemzetiségi ha-
gyományok ápolását. Kezdeményez´́oje volt
a KÖR nevet visel´́o m´́uvészeti közösség-
nek, amely napjainkban ismét életre kelt és
újra m´́uködik. Hosszú lenne a felsorolás, mi
minden köthet´́o kulturális irányító munkájá-
hoz. Talán a nemzetiségi napok és fesztivá-
lok sorozata, valamint az akkor még Rétság-
hoz tartozó Bánkon megvalósuló Bánki
Nyár rendezvénysorozat megvalósítása
emelhet´́o ki. 

Több mint 20 esztend´́ot töltött el a te-
lepülés m´́uvel´́odésének irányításában. A
nyolcvanas évek derekán Vácra költözött,
és a képz´́om´́uvészetet választotta hivatá-
sának. Tanítója volt sok fiatalnak a rajz és
a m´́uvészettörténet területén, s közben
maga is egyre érettebb alkotóvá vált.

Fest´́om´́uvészként els´́o nyilvános bemu-
tatkozása is ennek a háznak a falai között volt
alkotótársaival együtt 1980-ban, majd els´́o
egyéni kiállítása is itt valósult meg 1983-ban.
Az elmúlt két évtizedben Kosdon él, és váci
m´́utermében dolgozik. Ismert és számontar-
tott fest´́om´́uvésszé érett. Mindig az ember, és
az ember, valamint a társadalom viszonya
foglalkoztatta, és ez köszön vissza m´́uveiben
is. Tagja többek között a Magyar Alkotóm´́u-
vészek Országos Egyesületének, és a Magyar
Fest´́ok Társaságának is. 

Mindeközben nem veszítette el kap-
csolatát a térséggel és Rétsággal. Több ki-
állítás valósult meg újabb m´́uveib´́ol, de
szívesen vállalta tárlatok megnyitását is.
Büszkén vallja magát Rétság térségi alko-
tónak. Ezért sem meglep´́o, hogy napjaink-
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ban ismét visszatért hozzánk. ´́Osszel már
sokadik helyi kiállítása volt a középiskola
épületében, továbbá örömmel tett eleget
annak a felkérésnek is, hogy a szakközép-
iskolában oktassa a m´́uvészettörténetet.

Rétság Városi Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete posztumusz Pro Urbe Em-
lékérmet adományozott Sztavrov Lazó-
né részére.

Sztavrov Lazóné, született Mezei Ilo-
na, 1943-ban született Tolmácson és az
általános iskolai tanulmányait is itt végez-
te el. Középiskolai tanulmányait 1957.
szeptemberében kezdte meg Budapesten,
majd 1961-ben, az érettségi után, a Sáros-
pataki Fels´́ofokú Tanítóképz´́o Intézetben
tanult tovább, ahol 1973-ban végzett. 

A Rétságon töltött gyakorló félév után,
bár Borsod megyében is felkínáltak neki
pedagógusi állást, de ´́o visszatért szül´́o-
földjére. Egy évig alsó tagozaton tanított,
majd az iskolavezetés kérésére magyar-
orosz szakon tanult tovább az Egri Tanár-
képz´́o F´́oiskolán. 

Több mint négy évtizedet tanított els´́o és
egyetlen munkahelyén, a Rétsági Általános
Iskolában. Több alkalommal is részt vett a

megyei magyar képességfejleszt´́o felada-
tok összeállításában. A Kazinczy Szépki-
ejtési verseny területi fordulóit is az ´́o irá-
nyításával szervezték meg hosszú éveken
keresztül a Rétsági Általános Iskolában.
1987-ben miniszteri dicséretben részesült.
Elmaradhatatlan volt az Arany János vers-
mondó verseny területi, térségi fordulóin
is, mint állandó zs´́uritag. Az iskolai és te-
lepülési rendezvények, ünnepségek, meg-
emlékezések felkészít´́ojeként tanítványai-
val több évtizeden keresztül vett részt a
város közéletében is. 

 Középiskolai visszajelzések igazol-
ták, hogy tanítványai kiválóan állták meg
a helyüket magyarból, de ugyanígy volt ez
az egyetemeken és f´́oiskolákon is. Nagy
öröm volt számára, mikor egy-egy siker-
r´́ol beszámoltak. Megvolt benne az a
készség, hogy tanítványai képességeit ma-
ximálisan kibontakoztassa.

Diploma megújító továbbképzéseken
vett részt. A dolgozók iskolájában, majd a
70-es évekt´́ol a dolgozók gimnáziumában is
tanított. 1997-ben, a nevel´́otestület kérésére,
elvállalta az igazgatói megbízatást. Ekkor is
a közösség érdekeit tartotta szem el´́ott. Ve-
zet´́oi megbízásának id´́oszakára esett az a

sok munkával járó változás, amikor az ok-
tatási intézményeknek már nem országo-
san kiadott dokumentumok alapján, ha-
nem saját kidolgozású terveik alapján kel-
lett dolgozniuk. Ennek a nagy munkának
is az élére állt, és megfelel´́o csapatot szer-
vezett maga köré. Igazgatóként több éven
keresztül vezette az iskolát. Nyugdíjazása
után is visszatért tanítani, segíteni a kollé-
gákat. Az elmúlt években, már nyugdíjas-
ként, önzetlenül, fizetség nélkül vállalta
magyar nyelv és irodalomból a középisko-
lai el´́okészít´́ok megtartását. 

Több évig küls´́os tagként az Önkor-
mányzat Szociális Bizottságában is tevé-
kenykedett. Személye köztiszteletnek ör-
vendett. Mindenkivel szót értett, emiatt
nyugdíjba vonulása után is gyakran ko-
pogtak be hozzá segítségért. Az optimiz-
mus, a gyermektisztelet és a szakmaszere-
tet jellemezte. Fiatal kollégáit támogatta,
segítette. Hitt a tisztességben, a becsü-
letes, fegyelmezett munkában. Kiváló ma-
gyar szakos tanár, elkötelezett pedagógus,
és tisztességes, emberséges vezet´́o volt.
Példa volt nemcsak tanítványainak, ha-
nem pedagógustársainak is. Korai halála
érzékeny veszteség településünk számára.

Egy rendhagyó könyvajánló

Csilik Erzsébet: Isonzótól a Duna-csatornáig

A szerz´́ot, Csilik Erzsébetet nem sokan
ismerik. Pedig itt él közöttünk. Már jó
néhány éve annak, hogy áttelepült Ro-
mániából. Talán csak a Rétsági Televí-
zióban elhangzott riport alapján ismer-
kedhettek meg vele sokan.

Nyugdíjas véd´́on´́o,
aki áttelepült, mert jött a
gyermekei után. Az egész
életén át a család volt
számára a legfontosabb.
Pedig sohasem volt
könny´́u az élete. B´́oven
jutott nekik meghurcolta-
tásból, mondvacsinált
ürügyek miatt, s mert ma-
gyar volt.

Szül´́ofaluja Szent-
jobb, valóban István kirá-
lyunk ereklyéjér´́ol kapta
a nevét. Az ´́o nagyapja
került oda kisfiúként. Az
els´́o világháborúban ár-
ván maradt délvidéki kisgyerekként vitte
magával haza egy jó szándékú katona.
Felcseperedve gyökeret vert a faluban, de
a család megpróbáltatásainak sohasem lett
vége. Az ötvenes években sok tízezer em-
ber életét nyomorította meg a kitelepíté-
sek korszaka. 

Csilik Erzsébet tollat fogott, s egy
könyvben megírta családja meghurcolta-
tásának megrázó történetét. A mai id´́osöd´́o
korosztály még akár emlékezhetett volna
erre az id´́oszakra, de azok kivételével, ki-
ket, vagy kiknek családtagjait nem ért ha-

sonló megpróbáltatás, szin-
te nem is hallottak minder-
r´́ol. Egyszer´́uen elhallgat-
ták, s tulajdonképpen
mindmáig nem történt meg
az események valódi fel-
dolgozása.

A kötet el´́oszavában
úgy fogalmaz Dr. Na-
nofszky György nyugalma-
zott nagykövet, hogy “tipi-
kusan kelet-európai törté-
netet mesél el, melynek f´́o-
h´́osei - szenved´́o és meg-
nyomorított alanyai - a sa-
ját családja, szülei, testvé-
rei voltak a kárvallottak,

úgyis, mint kisebbségben él´́o magyarok,
ártatlanul meghurcolt kiskorú gyermekek
és nagymamák.”

Csilik Erzsébet, eredeti szándéka sze-
rint a családjának akarta leírni életük tör-
ténetét. A szép küllem´́u kötet ajánlójában
úgy fogalmaz, hogy szeretné, ha ez a

könyv tanulságul szolgálna minden kor-
osztálynak, de f´́oleg a mai fiataloknak,
mert jöhetnek még az ´́o életükben is nehéz
pillanatok, amikor választani kell jó és
rossz között. Mindig a jót kell választani,
ha olykor az is t´́unik nehezebbnek.

Aki kézbe veszi ezt a könyvet, nem-
igen tudja letenni, míg végig nem olvasta
azt. Pedig minden sora megtörtént, való
igaz. Az élet ugyanis gyakorta produkál
olyan - gyakorta kegyetlen - helyzeteket,
melyet az írói elme kitalálni sem tud. 

A kötet a rétsági könyvtárban megvá-
sárolható.                       V.J.
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Rétsági kalauz

Programajánló
Április 3. kedd, 17.00 órától

a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Rózsavölgyi Márk Zeneiskola rétsá-
gi tagozatának
jótékonysági kamara koncertje

Április 3. kedd, 17.00 órától
a könyvtárban
Családozó sorozat következ´́o el´́oadá-
sa: Évák Belép´́odíj: 500 Ft

Április 4. szerda, 17.00 órától
Ipolyságon a Honti Múzeum és 
Simonyi Lajos Galériában 
a Rétsági T´́uzzománc Kör kiállítása
A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyúj-
tott sikeres pályázat második kiállítási
helyszíne.
A tárlatot megnyitja: Pálinkás Tibor a
Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galé-
ria igazgatója és Dovák B. József a Rét-
sági T´́uzzománc Kör vezet´́oje
Közrem´́uködik: Majer Szilvia és Simon
Katalin. Megtekinthet´́o: április 21-ig

Április 11. szerda, 17.00 órától
a könyvtárban
Költészet Napja
Spangár-díj átadása, Spangár anto-
lógia bemutatása

Április 14. szombat, 9.00 órától
a m´́uvel´́odési központ társalgó termében
az Extrém Légisport Egyesület sár-
kányrepül´́os összejövetele

Április 16. hétf´́o, 16.30 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Tavaszi tárlat - A rétsági középisko-
lások munkáiból
Köszönt´́ot mond: Lavaj Árpád igazgató.
A tárlatot megnyitja: Mocsári Gergely
tagozatvezet´́o és Németh Árpád m´́u-
vésztanár 
Közrem´́uködnek: Molnár Levente sza-
xofon, Zvolenszki Levente fuvola. 
A kiállítás megtekinthet´́o: április 19-ig.

Április 18. szerda
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Kapcsolat klub
az ifjúság, szabadid´́o, film jegyében
Szeretettel várunk minden fels´́o tago-
zatos és középiskolás korút! További
alkalmak: április 20. péntek,  25. szer-
da, 27. péntek

Április 21. szombat
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Kapcsolat kulcs
Kistérségi gyermek filmszemle

Április 22. vasárnap
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Megemlékezés Mindszenty József
bíboros, hercegprímás születésének
120. évfordulója alkalmából

Április 23. hétf´́o, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ társalgótermében
Honismereti akadémia 2.
El´́oadás és Nimród Fotó Klub 
kiállítása a Föld Napja alkalmából
Házigazda: Balog István

Április 25. szerda, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a VGS-Danszgrupp bemutatja a
Rendíthetetlen ólomkatona
cím´́u táncmesét.

Az új és izgalmas táncos feldolgozás hagyo-
mányosan tele van humoros jelenetekkel. A
szuronyos puskát tartó fess és bátor ólomkato-
na a fiúknak, a valódi tüllruhás és spicc cip´́os
balerina pedig a kisleány néz´́oknek okoz majd
nagy örömöt. A m´́u különlegessége, hogy az
el´́oadás egyfajta összm´́uvészeti bemutató is,
hiszen a klasszikus zenei aláfestéssel futó lát-
ványos táncjelenetek mellett néhány esetben
bábjáték segítségével meséljük el f´́oh´́osünk ka-
landos utazását! És habár az eredeti változat
végkifejlete szomorúnak t´́unhet, ám ebben a
feldolgozásban f´́oh´́oseink, a Balerina és h´́os
társa a katona szép duettjével ér véget az el´́o-
adás! Az el´́oadás örök érvény´́u üzenete pedig
nem más, minthogy a h´́osiesség és az egymás
iránti bátor kiállás t´́uzön vízen keresztül is
gy´́ozhet a gonosz felett!

Az el´́oadást az óvoda középs´́o csopor-
tosaitól az általános iskola 6-ik osz-
tályáig ajánljuk! Belép´́odíj: 600 Ft

Április 25. szerda, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ kiállító termében
Rétsági Fórum
“Változások a civil szervezetek háza
táján” El´́oadó: Jernei Péter a téma tér-
ségi koordinátora

Április 26. csütörtök, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Filmvetítés: Váll-lapos sportolók
Találkozó Zöllei Zoltán rétsági szár-
mazású harcm´́uvésszel

Április 27. péntek, 18.00 órakor
Vácott, a Madách Imre M´́uvel´́odési
Központban 
A KÖR - a Rétság Városi M´́uvel´́odési
Központ és Könyvtár képz´́om´́uvészeti
klubjának - kiállítása
A tárlatot megnyitja: dr. Végh Károly
irodalomtörténész. Közrem´́uködik:
Havasréti Pál népzenész, zenetanár
Megtekinthet´́o: május 24-ig.

El´́ozetes

Május 1. kedd
a Sportkombinátban
VÁROSI MAJÁLIS
sport és szórakoztató programok
A nagyoroszi Luze-rock Együttes kon-
certje, A Váci Ifjúsági Fúvószenekar
koncertje, Rekop György - stand up
comedy

Május els´́o és második hetében
a m´́uvel´́odési központban és a könyv-
tárban
Az Európai Unió Napja (máj.9.)
- Uniós esték Rétságon - el´́oadás
- Könyvkiállítás - vetélked´́o gyerekeknek

Május 2. kedd, 17.00 órától
a könyvtárban
Családozó sorozat következ´́o el´́oa-
dása: Nevelés mesterfokon

Május 3. csütörtök, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ kiállító termében
Rétsági Fórum
Miért? - nyilvános szül´́oi értekezlet
Dr. Zacher Gábor toxikológus el´́oadása

Május 11. péntek, 17.00 órától
a könyvtárban
A Spangár Irodalmi Kör összejövetele

Május 16. hétf´́o
Vácott a Cházár András Iskolagalériában
a Rétsági T´́uzzománc Kör kiállítása
A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyúj-
tott sikeres pályázat harmadik kiállítá-
si helyszíne.

Május 19. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Hunyadi Nyugdíjas Klub rendezvénye:
Katonai találkozó

Május 21. hétf´́o
a m´́uvel´́odési központ társalgó termében
a Városi és Hunyadi Nyugdíjas Klub
rendezvénye:
Szociális szolgáltatások lehet´́oségei -
el´́oadás

Május 23. szerda, 9.00-14.00 óráig
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Szociális Igazgatás Országos Egyesü-
lete Nógrád megyei Tagozat 
szakmai napja

Május 23. szerda
a m´́uvel´́odési központ galériájában
a Rétsági T´́uzzománc Kör és Szob-
rász Szakkör kiállítása
A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyúj-
tott sikeres pályázat negyedik kiállítá-
si helyszíne.

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

kicsinyítéssel, nagyítással.
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T´́un´́odöm... merengek...
De jó! Nyugdíjas vagyok. Negyvenöt év
munkaviszony a hátam mögött. Gyárak,
munkakörök, kollégák, korai kelés...
csengetés, kezd´́odik a m´́uszak, stb. Vége!
Fárasztó évek után egy kis pihenés. Nyu-
galom, békés napok; olvasás, zenehallga-
tás, sportolás, keresztrejtvényfejtés, min-
den jó dolog, amire eddig nem jutott id´́o.

T´́un´́odöm...
A gyerekek feln´́ottek. Angliában dol-

goznak; a nagyobbik m´́uszaki egyetemi
végzettséggel pincérkedik, a kisebbik in-
formatikusként bármixer. Jó lenne egy
unoka, de sajnos az még nincs.

T´́un´́odöm...
Mennyibe is került az oktatásuk. Az álla-

mi hozzájárulás a diák hitel, meg az általam
adott havi 60.000 Ft apanázs. Szép summa.
Hallom, hogy a diákok tüntetnek az ingyenes
oktatás megkurtítása miatt... Hmmm. Köz-
gazdász, jogász, politológus, bölcsész, stb.

T´́un´́odöm...
Nem inkább mez´́ogazdasági, ipari vagy

kereskedelmi szakágakban kellene tovább-
tanulni. De miért is foglalkozom én ezzel?
Butaság, nem értek hozzá, meg nem is az én
dolgom. Inkább lemegyek az üzletbe és
megveszem a holnapi kenyeret. Szép id´́o
van, süt a nap. Jólesik egy kis séta. A Mik-
száth úti óvoda el´́ott járok. Egy kismama
kézen fogva hozza ki az óvodából a kisfiát.
A kisfiú hirtelen lehajol és a földr´́ol felkap
egy cigaretta csikket. A mama reakciója
gyors: - Nem dobod el azonnal!

T´́un´́odöm...
Huszonöt évvel ezel´́ott volt szeren-

csém két évet dolgozni Németországban.
Langenbraudban laktam a Fekete-erd´́o
szélén egy 1200 f´́os kisfaluban. Kollé-
gámmal az utcán sétáltunk. Akkoriban
még dohányoztam - hála istennek, azóta
sikerült megszabadulnom e káros szenve-
délyt´́ol. Ahogy elszívtuk a cigarettát, an-
nak - általunk megszokott rendje és módja
szerint - eldobtuk és rátapostunk. Legna-
gyobb meglepetésünkre egy mögöttünk
jöv´́o úriember ránk szólt. Nem volt mit

tenni, felvettük a földr´́ol a cigarettavéget,
és bedobtuk a szemétgy´́ujt´́obe.

Szép id´́o van. Süt a nap. Megvettem a
kenyeret. Találkozom a húsbolt el´́ott egy is-
mer´́ossel. Régen nem láttuk egymást. Be-
szélgettünk. Mondja, üljünk le a kis parkban
a padra. Leültünk. Fenekünk alá tettünk egy
újságpapírt, mert a pad enyhén szólva is
koszos volt. Körülöttünk eldobott konzerv-
doboz, m´́uanyagflakon, használt papír zseb-
kend´́o, üres cigarettás doboz meg egy óv-
szer. Az óvszer mellett vakondtúrás.

T´́un´́odöm...
Talán már ezek a kis állatkák is isme-

rik a fogamzásgátlás eme formáját. - Na
jobb lesz innen továbbállni - mondta az
ismer´́osöm; még miel´́ott valaki azt gon-
dolná, hogy mi dobáltuk el. Elköszönök.
Otthon a kiskutyám az ajtóban fogad.

Nejem szól, hogy megköszönné, ha le-
vinném a kutyust, mert valószín´́u, hogy
dolga van. Természetesen szót fogadok, és
máris indulunk nylonzacskóval a kezem-
ben az egészségügyi sétára. Leérünk az
általános iskolával szembeni parkba. A
kutyus szaglászik. A park tele van sokféle
szín´́u és méret´́u “kutyagumival”.

T´́un´́odöm...
Vajon a kóbor kutyák ennyire “terméke-

nyek”? Valószín´́u! Jobb lesz minél el´́obb to-
vábbállni innen is, - gondolom - és így is
teszek. Megebédeltem, egy órácskát szuny-
nyantottam, majd felkeltem, megittam a ká-
vémat. Mivel még mindig szép volt az id´́o,
lementem a gereblyével a ház elé összegy´́uj-
teni a száraz faleveleket. A hóolvadás utáni
gyér f´́u között rengeteg volt a szemét.

T´́un´́odöm...
A TV Híradóban látott tüntetések

transzparensei jutottak eszembe: “NEM
LESZÜNK UNIÓS GYARMAT”, “EU-
RÓPÁHOZ TARTOZUNK” stb.

Merengek, kezd sötétedni. Az órámra
nézek, 3/4 6. Na, akkor megyek a tornate-
rembe pingpongozni. De jó, hogy nyugdí-
jas vagyok!

Balogh Antal

Nyitva tartás
Könyvtár: 

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

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

rtv.retsag.net

A Rétsági Televízió havi programja. Napon-
ta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktu-
ális információkkal. Januártól több adás-
nappal, több ismétléssel szolgáljuk a néz´́oket.

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Hétf´́o:
Dance & Hip-hop tánccsoport Minden

hétf´́on és szerdán 16.00 órától Vezeti:
Tóth Tamás

A Kör - a térség képz´́om´́uvészeinek klubja
Minden hónap utolsó hétf´́ojén, 17.00 órától

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

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

Kedd:
Hip-hop tánccsoport Minden kedden

17.00 órától Vezeti: Kugli Kitti
Szerda:
Dance & Hip-hop tánccsoport Minden hétf´́on

és szerdán 16.00 órától Vezeti: Tóth Tamás
T´́uzzománc Kör Minden szerdán 16.30

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

17.00 órától Vezeti: Szeri György
Játékos német nyelvoktatás gyerekeknek

Minden szerdán 17.30 órától Vezeti:
Gálik Zsófia

Csütörtök:
Hastánc Minden csütörtökön 17.00 órától

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

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

Német nyelvi kurzus Minden csütörtök
17.30 órától Vezeti: Gálik Zsófia

Péntek:
Színjátszó csoport gyerekeknek Minden pén-

teken 16.00 órától Vezeti: Nagy Noémi
Szobrász szakkör Minden pénteken

15.30-18.00 Vezeti: Nagy Gabi
Zúgófa néptánc próba Minden pénteken

18.00 órától Vezeti: Kozák Katalin
Spangár András Irodalmi Kör Minden hó-

nap 2. péntek 17.00 órától

Istentiszteletek

a m´́uvel´́odési központban
Református egyház: Minden hónap 1. és

3. vasárnap, 8.00-9.30-ig

Április 3-8-ig  
Márciusi
RTV Híradó Riportm´́usor összeállítás

Április 10-15
Kistérségi Krónika
Filmválogatás falunapi rendezvényekr´́ol

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

Április 24-29
RTV Híradó Riportm´́usor összeállítás

B´́ovebb, részletes tartalom a képújságban
és az rtv.retsag.net oldalon.
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Hangadó – Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan.
Kiadja a Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/350-785 

 Felel´́os kiadó: Végh József.  Felel´́os szerkeszt´́o: Végh József. 
Nem kért kéziratokat nem ´́orzünk meg és nem küldünk vissza! 

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

Rétsági 
Állatorvosi Rendel´́o

MEGÚJULT 
SZOLGÁLTATÁSOKKAL 

ÁLL AZ ÖNÖK 
RENDELKEZÉSÉRE

— Macska ivartalanítási akció (április
hónapban)

— Veszettség elleni véd´́ooltások és
vakcinázások akár az állattartás he-
lyén is

— M´́utétek, m´́uszeres diagnosztika

Rendel: 
dr. Dobos Attila állatorvos

Délutánonként és hétvégén is 
el´́ozetes telefonos egyeztetésre

06-30-9581-175

Felhívás 

Hulladék gy´́ujtési akcióra!

A Rétsági Polgár´́or Egyesület, 2012. ápri-
lis 21-én, kilenc órai kezdettel, szemét-
gy´́ujtési akciót szervez a város közterüle-
tein, (játszótereken, az iskola el´́otti park-
ban, Hunyadi ligetben, szelektív hulladék
gy´́ujt´́o szigetek környékén stb.) Minden
érdekl´́od´́ot és segít´́o szándékú lakost, aki
tenni akar környezetünk rendjéért, tiszta-
ságáért, tisztelettel és szeretettel várjuk az
akcióra.

Gyülekezés a Városi M´́uvel´́odési Köz-
pont melletti parkolóban. Ajánlott eszkö-
zök: keszty´́u, gereblye, levélsepr´́u, lapát.
A szemetes zsákot az egyesület biztosítja.

Tisztelettel:
Jávorka János elnök

Apróhirdetés
Áron alul eladó Rétságon, a város köz-
pontjától 5 percre, csendes utcában, hat la-
kásos társasház második emeletén, jó álla-
potban lév´́o 58m2-es, 1+2 félszobás teher-
mentes lakás. Az ingatlan helyiségei: 3 szo-
ba, loggia, el´́oszoba, konyha, spejz, fürd´́o-
szoba, WC. A fürd´́oszoba és a konyha fel-
újított. (A konyhában beépített süt´́o, párael-
szívó, mosogatógép.) A lakás összkomfor-
tos, f´́utése egyedi, gázcirkós, déli tájolású,
napfényes. Iskola, óvoda, játszótér 3 percre.
Érdekl´́odni a 06/30/931-15-86-os telefon-
számon lehet.

Felhívás

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a
2012. évben az ingatlanok elé kirakott
zsákos kerti hulladék, valamint nyesedék
elszállítására

nincs lehet´́oség!
Kérem, hogy a háztartási és egyéb hulla-
dék tárolására a hulladékgy´́ujt´́oket, vala-
mint a szelektív konténereket szíveskedje-
nek igénybe venni. (Családi házas kertek-
ben javasoljuk a komposztálás bevezeté-
sét.)

A kerti zöldhulladék és nyesedék elé-
getése - a t´́uzgyújtási tilalom feloldását
követ´́oen - helyi rendeletünk alapján hét-
f´́oi napokon a reggeli órákban történhet.

Megértésüket köszönöm!
Hutter Jánosné jegyz´́o

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

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

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

Telefon: (35)351-155,  0630-960-7683

Köszönetnyilvánítás

Szeretnénk megköszönni mindenki-
nek, aki elkísérte utolsó útjára Hajduk
Jánost és megtisztelte jelenlétével a
gyászszertartást.

Emléke örökké szívünkben él.
Gyászoló család

Turisztikáról

Az RTDM Rétság Nyugat - Nógrád Me-
gyei Turisztikai Desztináció Menedzs-
ment Nonprofit Kft. (TDM) legf´́obb célja
a turizmus versenyképességének növelé-
se, a térségbe érkez´́o látogatók megelége-
dettségének javítása, a desztinációhoz
köthet´́o információkkal való ellátottság
növelése. Fontos számunkra a rendszeres,
következetes kapcsolattartás a települések
szolgáltatóival, a turizmusban érdekelt
szerepl´́ok ellátása üzleti információkkal,
valamint tematikus túraútvonalak kidol-
gozása, meglév´́ok áttekintése, fejlesztése.

A TDM szervezet 2011-ben kezdte
meg munkáját, amelynek eredményekép-
pen 2011. nyarán felavattuk irodánkat
Bánkon. Az információs iroda nyári nyi-
tási id´́opontja 2012. május 1.

A jöv´́oben a Hangadó hasábjain keresztül
is aktuális információkkal kívánjuk ellátni a
turisztika iránt elkötelezett érdekl´́od´́oket.

Aktualitások: Turisztikai feln´́ott-
képzés Az RTDM “helyi specialitásokra
alapozó” szakmai képzést szervez. A kép-
zés teljesen ingyenes. F´́obb témák: 1. A
turizmus helyzete Nyugat-Nógrádban. A
turisztikai termék.  2. A helyi turizmus fej-
lesztése, projektfejlesztések. 3. Kulturális
és egyéb helyi attrakciók. 4. A helyi tu-
risztikai fejlesztés megvalósítása.

A kezdés tervezett id´́opontja: 2012.
Április 12. Helyszín: Bánk, Öko-Land
Tábor, vagy a Rétság Városi M´́uvel´́odési
Központ és Könyvtár. Kérjük, hogy rész-
vételi szándékát miel´́obb jelezze az alábbi
elérhet´́oségen: Miklián Enik´́o TDM ügyin-
téz´́o 2653 Bánk, Pet´́ofi S. út 1. Tel./fax: 06
(35) 342-810 Mobil: 06 (20) 401-5961 E-
mail: mikliane@rtdm.hu rtdm@rtdm.hu

Aktuális turisztikai programokért láto-
gassa weboldalunkat: www.rtdm.hu
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