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A tartalomból:
Városházi 
tudósítások

2-3. oldal

Civil fórum
6. oldal

Spangár-díj 
kilencedszer

9. oldal

T´́un´́odöm ... Merengek
10.   oldal

Óvodai Jótékonysági Gála
A Rétsági Napköziotthonos Óvoda, évek óta
rendez így a tanév vége közeledtével egy jóté-
konysági gálam´́usort, melynek bevétele az in-
tézmény céljait szolgálja. A jó hangulatú, gaz-
dag programban mindenki találhatott kedvére
való látványosságot. Az óvodásokon kívül fel-
léptek a Városi Nyugdíjas Klub táncosai, Na-
dirah Csillagai hastáncbemutatójukkal, a Star-

light Dancing formáció hangulatos modern
táncaikkal s természetesen nem maradha-
tott ki a sorból a Kerepl´́o Néptáncegyüttes
sem. A vidám m´́usorösszeállítás nem nél-
külözte a meglepetéseket sem. A vöröske-
resztesek skót tánca, az óvodás szül´́ok és
az óvoda dolgozóinak humoros összeállítá-
sa méltán aratott nagy sikert.
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Városházi tudósítások

Március 27-én, rendkívüli, nyilvános
ülést tartott Rétság Város képvisel´́o-tes-
tülete. A tanácskozás során egyetlen na-
pirendi pont volt, melyen az alábbi ha-
tározat született:

“Tárgy: Vizsgáló bizottság jelen-
tésének megvitatása, döntés Mez´́ofi Zol-
tán polgármester fegyelmi ügyében

Rétság Város Önkormányzatá-
nak Képvisel´́o-testülete megtár-
gyalta és elfogadta Mez´́ofi Zoltán
polgármester ellen indított fegyel-
mi eljárásban elkészült vizsgáló bi-
zottsági jelentést. A képvisel´́o-tes-
tület a vizsgáló bizottság indokai-
val azonosan megállapítja, hogy a
Tényfeltáró Albizottság jelentésének 3. b-
d, 5. a., 5. b. és a 14. pontjaiban felsorolt
témákban elrendelt fegyelmi eljárásban
Mez´́ofi Zoltán polgármester a 3.b, a 3.d,
az 5.a és az 5. b. valamint a 14. pontok
szerinti cselekményeknél tisztségéb´́ol, il-
let´́oleg foglalkoztatási jogviszonyából
ered´́o kötelezettségét vétkesen megszegte.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 90.§ (1) bekezdése alap-
ján az önkormányzati gazdálkodás sza-
bályszer´́uségéért felel´́ossége fennáll.

A képvisel´́o-testület a Tényfeltáró Al-
bizottság jelentéseiben 3. c. felsorolt té-
mákban elrendelt magatartás tekintetében
Mez´́ofi Zoltán polgármester fegyelmi fe-
lel´́osségét nem találta megállapíthatónak,
ezért ´́ot a fegyelmi felel´́osségre vonástól
e pont vonatkozásában felmenti. A képvi-
sel´́o-testület a fegyelmi eljárás megállapí-
tásai és az ott rögzített indokok alapján
Mez´́ofi Zoltán polgármestert- a polgár-
mesteri tisztség ellátásának egyes kérdé-
seir´́ol és az önkormányzati képvisel´́ok
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tör-
vény 6. § (2) bekezdés a.) pontjában sze-
repl´́o megrovás büntetésben részesíti.

Indoklás: A vizsgáló bizottság által le-
folytatott eljárásban megállapítható, hogy
a bizottság által vizsgált 1.) és 3.)-6.)
pontban felsorolt témában több esetben
nem tett eleget a 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet, valamint a 2010. január
01. napjától hatályos 292/2009. (XII. 19.)
Korm. rendeletben el´́oírt kötelezettségvál-
lalási és utalványozási el´́oírásoknak és
szabályoknak.

Három esetben (1-3 témáknál) Képvi-
sel´́o-testületi hozzájárulás nélkül fizettek
ki számlákat. Kett´́o esetben (3,6) témánál
nem érvényesült a pályáztatás esete.

Egy esetben az új biztosítóval pályázta-
tás nélkül megkötött megállapodás alapján
figyelmetlenségb´́ol indokolatlanul kifize-

tett 252.358 Ft többletköltség keletkezett.
Jogcím nélküli szabálytalan kifizetés-

nek min´́osül a jegyz´́o részére kett´́o alka-
lommal kifizetett illetmény el´́oleg.

Rendszeresen el´́oforduló szabálytalan
gyakorlat volt a közmunkások részére ki-
fizetett el´́oleg, melynek következtében

kett´́o esetben 10-10 ezer forint a
mai napig nem került visszafize-
tésre.

A fegyelmi felel´́osségre vonás
ellen jogorvoslatért a nevezett 30
napon belül a Nógrád Megyei
Munkaügyi Bírósághoz fordul-
hat."

Az április 20-án tartott rendes, havi
ülés els´́o napirendi pontja a 2011. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló be-
számoló volt. 

A bizottsági ülésen elhangozottak ösz-
szefoglalójában megállapítást nyert,
hogy a gazdálkodás terén egy lényeges
változás történt. Egy nehéz évnek néz-
tünk elébe az induláskor, s ehhez ké-
pest - óriási er´́ofeszítések révén - ered-
ményes gazdálkodási évet zártunk. Az
intézmények is megértették a nehéz
helyzetet és takarékosan gazdálkodtak
az év folyamán. Farkas Sándorné
könyvvizsgáló úgy összegezte a jelen-
tését a könyvvizsgálói jelentésében,
hogy a testület elé terjesztett beszámo-
ló, mind a szöveges, mind a számszaki
részek megfelelnek a jogszabályi kö-
vetelményeknek, színvonalas anyag. A
rendelet-tervezet megtárgyalásra al-
kalmas, minden szükséges információt
tartalmaz.
Az egészségügyi alapellátás körzetei-
nek megállapítása cím´́u rendelet mó-
dosítása azért került napirendre, mert
a rendel´́ok a Rákóczi út 34-b´́ol a lak-
tanya út 5. szám alá költöztek.
Az önkormányzati rendeletek szabály-
sértési rendelkezésének hatályon kívül
helyezésére azért volt szükség, mert a
törvény értelmében 2012. április 15-
t´́ol az önkormányzatok szabálysértési
hatósági jogköre megsz´́unt. A további-
akban egy kormánytisztvisel´́o intézi
majd a szabálysértési ügyeket a mun-
kaügyi központ épületében, illet´́oleg a
rend´́orség lesz továbbra is illetékes az
ilyen esetekben.
A hulladékgazdálkodási rendelet mó-
dosítására azért volt szükség, mert a
rendelkezések módosították a közszol-
gáltatási díj legmagasabb mértékét.
Ismét napirendre került az Általános

Iskola Intézményfenntartó Társulás
2011. évi költségvetési gazdálkodása.
A társulás beszámolóját 126.758 eFt
költséggel és 82.586 e Ft bevétellel, és
44.172 eFt önkormányzati támogatás-
sal jóváhagyta a testület. 
A város képvisel´́o-testülete megtár-
gyalta a Rétság Kistérség Többcélú
Társulása által 2011. évben végzett
bels´́o ellen´́orzésr´́ol készített összefog-
laló jelentést, azt elfogadta. Felkérte a
jegyz´́ot, hogy az ellen´́orzések során
megállapított szabálytalanságok, meg-
szüntetésére a szükséges intézkedése-
ket minden esetben haladéktalanul te-
gye meg. 
Elfogadta a testület a gyermekvédelmi
és gyámügyi feladatok ellátásáról szó-
ló beszámolót is. A feladat a jöv´́oben
minden bizonnyal átkerül a járási fel-
adatok közé.
Ismételten a napirenden szerepelt a
Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár 2012. évi munka és rendez-
vényterve. Az átdolgozott munkater-
vet a testület elfogadta.
A testület megtárgyalta Horváthné
Moldvay Ilona és Horváth Zsolt kérel-
mét, s határozott arról, hogy a kére-
lemnek helyt adva intézkedni kell az
önkormányzat által korábban kialakí-
tott garázshelyek megközelítése érde-
kében a kerítés ingatlan nyilvántartás
szerinti áthelyezésére, valamint a ga-
rázshelyek megközelítését biztosító
földút kialakítására.
Horváth Viktor Rétság Jászteleki u. 9.
szám alatti lakos állattartás engedélye-
zésére vonatkozó kérelmet nyújtott be
a testülethez. A testület úgy határozott,
hogy a rendeletét - miszerint a kertvá-
rosi lakóterülethez tartozó Jászteleki,
Börzsönyi Szér´́uskert és Tölgyfa utcá-
ban kis- és nagy haszonállat nem tart-
ható -, nem módosítja.
Rétsági Önkéntes T´́uzoltó Egyesület
2012. évi önkormányzati támogatása
címén, az egyesület 2012. évi m´́ukö-
désének biztosítása érdekében elszá-
molási kötelezettséggel 1.300.000 Ft
támogatást biztosított. Az egyesület
most benyújtotta a támogatásra az igé-
nyét, s csatolta a pénzfelhasználás jog-
cím-tervezetét.
A Magyar Posta Zrt. egy kérelmet
nyújtott be, miszerint rendezni kívánja
az orvosi rendel´́ohöz tartozó vizesb-
lokk közös használatából ered´́o és
költségek megfizetésér´́ol szóló megál-
lapodást.
Öt amat´́or zenekar fordult az önkor-
mányzathoz a próbahelyiségeik bizto-
sítása tárgyában.  Három közülük a
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Rákóczi út 32. szám alatti épület pin-
céjében próbál, s szeretne próbálni a
továbbiakban is. A határozat értelmé-
ben a pince helyiségeinek rendbetéte-
lével egyidej´́uleg a bérleti jogviszony
rendezése szükséges. Az El Coyote
Zenekar a laktanya területén szeretne
próbalehet´́oséget kapni, velük további
egyeztetés szükséges. A KEZEK Ke-
resztény Zenekar által a M´́uvel´́odési
Központ és Könyvtár épületében kért
próbahelyiség biztosítására vonatkozó
megkeresés elbírálására a képvisel´́o-
testület felkéri a helyiséggel rendel-
kezni jogosult intézményvezet´́ot.
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete megtárgyalta a 2012. évi
sporttámogatás igénylésére - 24/2012.
(II.17.) számú határozata alapján kiírt
felhívásra - benyújtott sportegyesületi
pályázatokat. Korábbi döntésnek meg-
felel´́oen, hiánypótlás után a F ´́ONIX
ASE részére: - útiköltség címén
275.000 Ft - kommunikációs költsé-
gekre 25.000 Ft. Mindösszesen:
300.000 Ft pénzbeli támogatást bizto-
sított. A pénzbeli támogatás mellett a
2012. évi ingyenes tornaterem haszná-
latra 240.000 Ft értékben biztosít lehe-
t´́oséget. Mindezeken túl a F ´́ONIX ASE
részére, az általa szervezett 2012. évi
tábor támogatására újabb 50.000 Ft tá-
mogatást biztosít.
A napirenden szerepelt Rétság városá-
nak 2012. évre tervezett karbantartási
és felújítási terve. A tervezetben a fel-
adatok rangsorolása mellett kerültek
számbavételre a legfontosabb teend´́ok.
Az adótartozások nyilvánosságra ho-
zataláról szóló határozat módosítása
során az alábbi határozat született:
”Rétság Város Önkormányzat Képvi-
sel´́o-testülete a helyi adók és a gépjár-
m´́uadó hátralékok csökkentése érdeké-
ben kezdeményezi, hogy a jegyz´́o él-
jen az adózás rendjér´́ol szóló 2003. évi
XCII. törvény 55/B. §- ban biztosított
közzétételi joggal, miszerint az önkor-
mányzati adóhatóság a helyi adók és a
gépjárm´́uadó vonatkozásában a tízezer
- magánszemélyek esetében az ezer -
forintot elér´́o adótartozással rendelke-
z´́o adózók nevét, címét az adótartozás
összegét és az adónemét, az esedékes-
séget követ´́o 10. nap 0 órától, a hely-
ben szokásos módon közzéteheti.
A Képvisel´́o-testület javasolja a jegy-
z´́onek, hogy a vállalkozások esetében
10.000 Ft-ot, magánszemélyek eseté-
ben az 5.000 Ft-ot elér´́o tartozás ese-
tén a 30 napon túli tartozással rendel-
kez´́o adóhátralékosok listáját a közzé-
tétel napjának megfelel´́o állapot meg-

jelölésével hirdetmény formájában a
városi honlapon, valamint a hirdet´́o-
táblán - az érintettek el´́ozetes értesítése
mellett - tegye közzé. Az adatokat há-
rom havonta frissíteni kell. A határo-
zatról tájékoztatást kell adni a városi
honlapon, a Hangadó újságban és a
hirdet´́otáblán is."
Jávorka János képvisel´́o április havi
tiszteletdíját a Hunyadi ligetben lév´́o
szertár küls´́o vakolására ajánlotta fel.
A testület a tiszteletdíj felajánlást tudo-
másul vette.
A köztemet´́o hulladéktárolásának
megoldására 2 db konténer, 120 db
40x60x10 cm-es járólap, és 5 db 240
l-es hulladéktároló beszerzésére utasí-
totta a városgondnokot. 
Képvisel´́o-testület megtárgyalta a vá-
ros különböz´́o részein lév´́o veszélyes,
kiszáradt fák kivágásáról szóló szóbeli
el´́oterjesztést. Hozzájárult, hogy az
összesen 15 db fa kivágására bruttó
150.000 Ft vállalkozói díjért vállalko-
zói szerz´́odés megkötésre kerüljön.
A jegyz´́o tájékoztatását a város képvi-
sel´́o-testülete tudomásul vette, misze-
rint egy f´́o okmányirodai ügyintéz´́o
azonnali hatállyal a Kormányhivatal
állományába - szabálysértési ügyek in-
tézésére - kerül áthelyezésre. A testület
utasította Hutter Jánosné jegyz´́ot az ál-
láshely miel´́obbi, megfelel´́o végzettsé-
g´́u dolgozóval történ´́o betöltésére.
A Képvisel´́o-testület hozzájárult a HD
Expert Kft és Rétság Város Önkor-
mányzata között a “Rétság Város köz-
ponti településrészének funkciób´́ovít´́o
rehabilitációja” cím´́u ÉMOP-3.1.2/A-
09-2f-2011-0003 azonosító számú pá-
lyázathoz kapcsolódó, a pályázat át-
dolgozási feladatainak ellátására meg-
kötött vállalkozási szerz´́odés módosí-
tásához.
A testület megtárgyalta és tudomásul
vette, hogy a pályázati támogatás el-
számolását végz´́o ESZA Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit Kft. 0000499-
92/2011. számú átirata alapján a Járó-
beteg Szakellátó Központ beruházásá-
hoz biztosított, pályázati elszámolás-
ban szabálytalannak min´́osített és el
nem számolt 4.501.033 Ft el´́oleget és
ennek 676.153 Ft kamatát vissza kell
fizetni.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2012. MÁJUS
Mez´́ofi Zoltán polgármester: Minden

hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Májusban 14-én hétf´́on.

Dr. Katona Ern´́o alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától 17.30
óráig. Májusban 30-én szerdán.

Hutter Jánosné jegyz´́o: Minden hétf´́on 14.00-
17.00 óráig. Májusban 7, 14, 21.

Testületi ülés 
Rétság Városi Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülésére 2012. Május 18. péntek
16.00 órakor kerül sor.

Tervezett napirend: 1) Napköziottho-
nos Óvoda intézményvezet´́oi pályázat el-
bírálása. 2) Önkormányzati ingatlanok
bérleti díj és lakbér módosításáról. 3) Be-
számoló a Polgármesteri Hivatal FEUVE
rendszerér´́ol. 4) Beszámoló a közérdek´́u
adatok közzétételének és megjelentetésé-
nek tapasztalatairól. 5) Beszámoló a tes-
tület lejárt határidej´́u határozatainak vég-
rehajtásáról és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekr´́ol. 6) Tájékoztató a két
testületi ülés közötti id´́oszakban az önkor-
mányzat érdekében végzett polgármesteri
munkáról. 7) Tájékoztató a kiemelt fel-
adatok ellátásáról. 8) Rétság város közle-
kedési szabályainak felülvizsgálata. To-
vábbi részletek www.retsag.hu honlapon
az Önkormányzat fejezetben.

Jegyz´́okönyvek

Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvise-
l´́o-testület nyílt üléseinek jegyz´́okönyve
az ülést követ´́o 15 napon belül elérhet´́ok
a www.retsag.hu  weblapon, az Önkor-
mányzat fejezetben.

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

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

kicsinyítéssel, nagyítással.
A/4-as oldal 30 Ft (ÁFA-val)
A/3-as oldal 60 Ft (ÁFA-val)
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Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel´́o-testületének

9/2012. (IV.21.) önkormányzati 
rendelete a 2011. évi költségvetés 

végrehajtásáról 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 89. § (1)-(2) bekezdé-
se alapján a 2011. évi költségvetési zár-
számadásról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§ (1) A képvisel´́o-testület a 2011. évi

költségvetés végrehajtását 743.040 eFt
bevételi f´́oösszeggel, 678.685 eFt ki-
adási f´́oösszeggel, 90.772. eFt módo-
sított pénzmaradvánnyal jóváhagyja. 

(2) Az átfutó bevétel összege -575 eFt, az
átfutó kiadás összege -2.179 eFt. 

2.§ A 2011. évi költségvetési bevételek
teljesítésének 

a) forrásonkénti és költségvetési szerven-
kénti megoszlását  az 1.,  1/A., 7. számú,

b) kisebbségi önkormányzatok bevételeit
az 1/B számú,  

c) szakfeladatonkénti és forrásonkénti
megoszlását a 2. számú,

d) központi  támogatások elszámolását a
5. számú, 

e) önállóan m´́uköd´́o és nem önállóan m´́ukö-
d´́o gazdálkodó költségvetési szervenkénti
megoszlását a 7. számú melléklet részle-
tezésének megfelel´́oen  jóváhagyja. 

3.§ A 2011. évi költségvetési kiadások tel-
jesítésének 

a) kiadás nemenkénti és önállóan gazdál-
kodó  költségvetési szervenkénti meg-
oszlását az 1., 1/A., és a 7. számú,

b) kisebbségi önkormányzatok kiadásait
az 1/B. számú,  

c) szakfeladatonkénti és kiemelt el´́oirány-
zatonkénti megoszlását a 3 és 4. számú
melléklet, 

d) az önállóan gazdálkodó költségvetési
szervenkénti megoszlását a 7. számú,

e) felhalmozási kiadások feladatonkénti fel-
használását a 6. számú melléklet részle-
tezésének megfelel´́oen jóváhagyja.

f.) az önkormányzat 2011. évi közvetett
támogatásait a 14. számú melléklet
tartalmazza

4.§ (1) A költségvetési kiadások 678.685
eFt-os f´́oösszegéb´́ol: (1000 Ft-ban)

M´́uködési  célú kiadás: 
Személyi jelleg´́u juttatás 247.684
Munkaadót terhel´́o járulék  61.152
Dologi  és egyéb kiadás 168.468
Szociálpolitikai juttatás  61.539
M´́uködési célú pénzeszköz átadások

 47.847
M´́uködési jelleg´́u kiadás összesen

586.690

Helyi rendeletek El´́oz´́ob´́ol: 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat  214
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 569
Fejlesztési célú kiadás
Intézmények felhalmozási kiadása
b) Beruházás 9.086
c) Felújítás  47.282
d) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

 14.158
Fejlesztési célú kiadás összesen   70.526
e)  Fejlesztési célú hitel törlesztés  420
f.) M´́uködési célú hiteltörlesztés 21.049
Kiadás összesen: 678.685
(2) Az önkormányzat intézményeinek

2011. évi tényleges átlaglétszámát a 8.
számú melléklet szerint elfogadja.

5. § Az önkormányzat mérleg szerinti va-
gyonának 2.523.042 eFt -os nettó érté-
két a 12. számú melléklet, valamint a
vagyonleltárt a 13. számú melléklet
szerinti részletezéssel elfogadja.

6.§ Az önkormányzat 2011. évi  
a) egyszer´́usített mérlegét a 10. számú,  
b) egyszer´́usített pénzforgalmi jelentést a

9. számú, 
c) egyszer´́usített pénzmaradvány-kimutatását

a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja.
7.§ A 2011. évi pénzmaradvány elszámo-

lást a kötelezettségvállalással terhelt
30.602 eFt-tal együtt, - 90.772 eFt-tal
a 11. számú melléklet szerint jóvá-
hagyja. 

8.§ A képvisel´́o-testület megállapítja,
hogy a módosított költségvetés szerin-
ti alapvet´́o önkormányzati feladatok
ellátása, az intézmények m´́uködtetése,
a módosított költségvetésben üteme-
zett fejlesztési feladatok megvalósítá-
sa, id´́oszakonként folyószámla hitel
igénybevételével biztosított volt.

9. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép
hatályba.

Rétság, 2012. április 20.
Mez´́ofi Zoltán     Hutter Jánosné
polgármester         jegyz´́o 

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testületének 10./2012. (IV. 21.) 

önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteinek
megállapításáról szóló 7/2005. (IV.01.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat képvisel´́o-
testülete az egészségügyr´́ol szóló 1997.évi
CLIV. törvény 152.§ (2) bekezdésében
biztosított felhatalmazás alapján az Alap-
törvény 32.cikk (1) bekezdés a.) pontjá-
ban, a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdésé-
ben meghatározott feladatkörében eljárva
az egészségügyi alapellátás körzeteinek
kialakításáról szóló 7/2005.(IV.01.) ön-

kormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) módosítására a következ´́oket
rendeli el.
1.§ (1) A Rendelet 2.§ (2) bekezdés a.)

pontjában az I.számú háziorvosi kör-
zet székhelye, valamint a  b.) pontban
a II.számú háziorvosi körzet székhelye
Rétság Laktanya u.5.számra módosul.

(2) A Rendelet 3.§ (2) bekezdésében a há-
zi gyermekorvosi körzet székhelye:
Rétság Laktanya u.5.számra módosul.

(3) a Rendelet 5.§ (2) bekezdés a.) pont-
jában az I. számú véd´́on´́oi körzet szék-
helye, valamint a b.) pontjában a II.
számú véd´́on´́oi körzet székhelye: Rét-
ság Laktanya u.5.számra módosul.

2. § Ez a rendelet 2012. április 24. napján
lép hatályba, és 2012.április 25.napján
hatályát veszti.

Rétság, 2012.április 20.
Mez´́ofi Zoltán     Hutter Jánosné
polgármester         jegyz´́o 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel´́o-testületének 11./2012.(IV. 21.) 

önkormányzati rendelete
szabálysértési rendelkezések 
hatályon kívül helyezésér´́ol

Rétság Város Önkormányzat képvisel´́o-
testülete a szabálysértésekr´́ol, a szabály-
sértési eljárásról és a szabálysértési nyil-
vántartási rendszerr´́ol szóló 2012.évi II.
törvény 254.§ (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a szabálysértések-
r´́ol szóló 1999.évi LXIX törvény 1.§ (1)
bekezdésében meghatározott feladatköré-
ben eljárva a következ´́ot rendeli el:
1.§ Hatályát veszti:
a)  A helyi címer és zászló használatának

rendjér´́ol szóló 10 /1997. / VI.30./ ön-
kormányzati rendelet 8.§-a;

b) A temet´́or´́ol és temetkezés rendjér´́ol
szóló 18/2011.(IX.30.) önkormányzati
rendelet 18.§(1) bekezdése

c) A helyi környezet védelmér´́ol szóló
7/2003 (III. 21.) önkormányzati rende-
let 29.§-a;

d) Rétság Város Helyi Építési Szabályza-
táról szóló 13 /2003. (VI.30.) számú
rendelet 60 § (5) bekezdése, 62 § (2)
bekezdése;

e) Az állattartás rendjér´́ol szóló14/2004.
(VI.28.) önkormányzati rendelet 11.§-a;

f) A közterületek használatának szabályai-
ról szóló 13./1995.(VIII.28.) önkor-
mányzati rendelet  19 §-a;

2.§ Ez a rendelet 2012. április 30. napján
lép hatályba, és 2012. május 01-én ha-
tályát veszti.

Rétság, 2012. április 20.
Mez´́ofi Zoltán     Hutter Jánosné
polgármester         jegyz´́o 
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 Vízm´́u tájékoztatója a jogszabályi változásról
Tisztelt Fogyasztók!

Díjnövekedés:
A környezetterhelési díjról szóló 2003.

évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése
értelmében azon fogyasztónak, aki a m´́usza-
kilag rendelkezésre álló közcsatornára nem
köt rá és helyette más szennyvíz-elhelyezési
módot alkalmaz, talajterhelési díjat kell fi-
zetnie. Ugyanezen törvény 12. §. (3) bekez-
dése alapján a talajterhelési díj egységdíjá-
nak mértéke 2012. február 1-jét´́ol a korábbi
120 Ft/m3 helyett - tízszeres, 1.200 Ft/m3
mértékben került meghatározásra, amelyet a
területi szorzók tovább növelhetnek (pl.: sé-
rülékeny vízbázis érintettsége esetén
3600Ft/m3). Így azoknak, akik minél ké-
s´́obb kötnek rá a közüzemi csatornahálózat-
ra, számolniuk kell a 2012. évi talajterhelési
díj id´́oarányos megfizetésével is.
Kötelezettség:

A víziközm´́u-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. számú törvény 83.§ (3)
bekezdése alapján, ha 2012. július 1-jén a
közm´́uves ivóvízellátás, vagy szennyví-
zelvezetés és - tisztítás biztosításához
szükséges víziközm´́u rendszer a közterü-
leten az ingatlanról m´́uszakilag elérhet´́o
módon kiépült és rendelkezésre áll, akkor
az ingatlan tulajdonosa 2013. július 1-jéig
az 55.§-ban foglaltak szerint köteles az
ingatlant a rendszerbe bekötni! 
Amiben az Ön segítségére lehetünk:

Azzal a szándékkal, hogy segítsük a
rákötésekkel kapcsolatosan felmerül´́o fo-
gyasztói terhek enyhítését, a következ´́o
akciót hirdetjük meg: Társaságunk a terü-
leten érvényes szemledíjból 30%-os ked-
vezményt biztosít. Ezen túlmen´́oen ahol a
közcsatorna hálózat építésével egy id´́oben
a beköt´́o vezeték is elhelyezésre került és
az a telekhatárig kiépült, valamint a gra-
vitációs elvezetés lehet´́osége biztosított,

egyszer´́usített bekötési dokumentáció elfo-
gadásával (mely nem jelent költséget) segíti
el´́o az ingatlanok szennyvíz elvezetését. 

Akciónk id´́otartama: 2012. április
16. - 2012. október 31.-ig tart.

A csatornarákötést megel´́oz´́oen kérjük,
tájékozódjon a területileg illetékes ügyfél-
szolgálati irodáinkban, és olvassa el a hon-
lapunkon közzé tett tájékoztatónkat, vala-
mint innen letöltheti a szükséges nyomtat-
ványokat is. Felhívjuk figyelmét, hogy a
megrendel´́ot csak az illetékes víz- és csator-
nam´́u társulat/önkormányzat aláírásával fo-
gadhatjuk el. Aki a szolgáltató hozzájárulása
nélkül csatlakozik a szennyvízelvezet´́o

törzshálózatra, szabálysértést követ el. 
A Társaságunkhoz beérkezett bekötési

megrendel´́o igényeket folyamatosan kö-
vetjük, nyilvántartjuk. A területileg ille-
tékes Üzemigazgatóságunk kapcsolatba
lép az igényl´́okkel, és a közösen kialakí-
tott ütemtervnek megfelel´́oen egyezteti a
“szemle” tervezett id´́opontját. 

Kérdéseivel kapcsolatban munkatársa-
ink az Ön segítségére állnak. Telefon:
06/40 881188 Érdemesebb tehát a közcsa-
tornát igénybe venni, mert környezetkí-
mél´́o és anyagilag is kedvez´́obb, mint az
egyedi szennyvíztárolás, szállítás.

DMRV Zrt.

12./2012. (IV.21.) 
önkormányzati rendelete 

A települési szilárd hulladékkal kap-
csolatos helyi közszolgáltatásról szóló,
többször módosított 14/2001. (XII.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-tes-
tülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, vala-
mint 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 meg-
határozott feladatkörében eljárva, a tele-
pülési szilárd hulladékkal kapcsolatos he-

lyi közszolgáltatásról szóló többször mó-
dosított 14/2001. (XII.28.) számú önkor-
mányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 
1.§ A Rendelet 10.§ (1) és (2) bekezdésé-

be a következ´́o lép
“10.§ (1) A kötelez´́o helyi közszolgáltatás

hatálya alá tartozó komplex közszol-
gáltatás (hulladékgy´́ujtés, szállítás, la-
kossági szelektív hulladékgy´́ujtés, ke-
zelés -ártalmatlanítás) díja egyténye-
z´́os, az egyes ürítések díjtételei a szab-
ványos tárolóedény nagyságától füg-
g´́oen:

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

b) 110-120 literes tároló egyszeri ürítési

díja  454 Ft+áfa 
c) 240 literes tároló egyszeri ürítési díja

820 Ft+áfa
(2) Az (1) bekezdés szerinti egyszeri ürítési

díj alapján a tárolóedény heti egy alka-
lommal történ´́o ürítésének éves díja: 

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

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

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

2.§ A rendelet 2012. április 15-én lép ha-
tályba. 

Rétság, 2012. április 20.
Mez´́ofi Zoltán     Hutter Jánosné
 polgármester             jegyz´́o

Köszönet a résztvev´́oknek
Tisztelt Olvasók!

A Rétsági Polgár´́or Egyesület “tavaszi
nagytakarítási (szemét gy´́ujtési) akciót” szer-
vezett 2012. április 21-n a város közterülete-
inek szebbé tétele érdekében. Az el´́ozetes
egyeztetések alapján, a helyi közép iskolások
április 20-n vállalták a társadalmi munkát.
Kett´́o helyszínen, nagyon jó id´́ojárási viszo-
nyok mellett, a Hunyadi-ligetben és a Szé-
chenyi-Ady utcai játszótéren takarították fel
a lehullott faleveleket és a felel´́otlenül eldo-
bált egyéb hulladékot. Az akció másnap, saj-
nos rossz id´́ojárási tényez´́ok mellett folytató-
dott. A megjelent polgárok, kett´́o helyszínen
végezték el a különböz´́o hulladékok össze-
gy´́ujtését, egy csoport a KRESZ parkban és
környékén gy´́ujtötte össze a hulladékot, vol-
tak közöttük kisgyermekes szül´́ok és gyerme-
keik is. Igen, ilyen szemlélettel és hozzá ál-
lással kell a fiatalokat felkészíteni, természeti
értékeink és környezetünk megóvására. Egy
másik csoport, a diósjen´́oi elágazónál gy´́ujtöt-
te össze, az oda illegálisan felel´́otlenül kira-
kott, többségében építési törmeléket és hulla-
dékot. Csak megjegyzem, hogy azon a terü-

leten sajnos nagyon sok hulladék van még
kirakva, amelyet már ben´́ott a természet.
Mivel az már nem a Rétsági Önkormány-
zat közigazgatási területe, csak ajánlani
tudom a N´́otincsi Önkormányzatnak,
hogy tegyenek valamit a további, illegális
hulladék elhelyezése ellen. Az általános
iskolások is kivették részüket az akcióban,
összegy´́ujtötték az iskola területén és az
el´́otte lév´́o területen a hulladékot. Köszö-
net illeti azokat a lakosokat is, akik köz-
vetlen lakó környezetük el´́ott összegy´́uj-
tötték a falevelet és egyéb hulladékot.
Összegezve azt lehet megállapítani, hogy
eredményes munkát végeztek a résztve-
v´́ok. Az összegy´́ujtött zsákolt hulladékot,
a hétf´́oi napon egy helyre deponáljuk,
ahonnan elszállításra kerül a központi hulla-
dék lerakóba. Köszönetemet és elismerése-
met fejezem ki a Polgár´́or Egyesület nevében,
minden résztvev´́onek és szervez´́onek egya-
ránt. Tisztelettel kérem a város lakosságát,
hogy közösen vigyázzunk környezetünkre
és értékeinkre.

Tisztelettel: Jávorka János elnök

    HANGADÓ        2012. MÁJUS    

5    



Diákalkotók kiállítása
Április közepén immár másodízben nyílt
meg a m´́uvel´́odési központ galériájában
egy képz´́om´́uvészeti kiállítás a rétsági kö-

zépiskolások munkáiból. A tárlatot Mo-
csári Gergely tagozatvezet´́o köszönt´́oje
után Németh Árpád m´́uvésztanár nyitotta
meg. A városunk Pro Urbe díját a közel-
múltban átvev´́o m´́uvész elmondta, hogy
arra törekedtek, hogy minél több technikát
megismerjenek a diákok, s hogy bátran
vállalkozzanak arra, hogy alkotásaikat a
nagyközönségnek is bemutassák. A meg-
nyitó ez alkalommal sem múlhatott el ze-
neszó nélkül. A gimnázium két diákja m´́u-
ködött közre: Molnár Levente szaxofonon
és Zvolenszki Levente fuvolán.

Rétsági Fórum 

Vendég volt 
Dr. Horváth István 

orvos-biológus
Megdöbbent´́o az adat, hogy naponta
negyven ember hal meg keringési beteg-
ségek következtében hazánkban. Évente
pedig 15000 fiatal (45 és 65 év közötti)
magyar ember hal meg ugyanennek kö-
vetkeztében.

A koleszterinr´́ol szólva az elmúlt évti-
zedekben elterjedt vélekedés és tanítás
alapján egy valamiféle félelmetes dolog
képe dereng legtöbbünk el´́ott. A róla szóló
ítélkezés azonban megváltozott, hiszen
mint azt Dr. Horváth István is hangsúlyoz-
ta a rétsági találkozón, koleszterin nélkül
nincs élet. Nincs jó vagy rossz koleszterin,
csak koleszterin van. Ahogy nincsen jó és
rossz arany, bár az ékszerész az arany öt-
vözeteire rámondja, hogy jó vagy rossz
arany, ugyanúgy a koleszterin is csak “öt-
vözeteiben” lehet jó és rossz koleszterin.

Horváth István Dr. orvos-biológus
MTA Doktor (a biológia tudomány dokto-
ra) negyed százada szenteli életét a ko-
leszterinkutatásnak. Kandidátusi disszer-
tációját majd a MTA Doktori disszertáci-
óját is orvos-biológiai témában írta. Ezek
a kutatások szervesen kapcsolódtak az an-
tikoleszterin antitest felfedezéséhez, és
ennek alapján vezettek a koleszterin
anyagcsere helyreállítására alkalmas vak-
cina feltalálásához. 

A rétsági találkozóra sokan jöttek a
térség más településeir´́ol is. Sokan voltak
kíváncsiak arra a találmányra, melyr´́ol a
feltaláló így nyilatkozott: “A világon ed-
dig egyedül mi, magyarok rendelkezünk
olyan vakcinával, aminek a segítségével
az érelmeszesedés megel´́ozhet´́o, és visz-
szafejleszthet´́o emberi szervezetben is.”

Megemlékezés Mindszenty bíborosról

A hercegprímás születésének 120. évfor-
dulója indította arra a rétsági római kato-
likus egyházközséget, hogy a kiemelked´́o
jelent´́oség´́u vallási vezet´́ore emlékezze-
nek. Els´́o alkalommal egy filmvetítésre
került sor, majd egy el´́oadás kereteiben
elevenítették fel Mindszenty József alak-
ját, munkásságát. Az el´́oadó sem volt is-
meretlen a rétságiak számára, hiszen az

elmúlt évben városunkban tartott megye-
nap kitüntetettjei közt köszönthettük Kál-
mán Peregrin ofm Házf´́onök, mátravere-
bélyi kegyhelyigazgató Atyát. ´́O a XX.
századi ferences vértanúk boldoggá ava-
tásának is el´́okészít´́oje, így a korszak jó
ismer´́oje, kiváló történész. Az érdekl´́od´́ok
egy emlékezetes el´́oadás élményével le-
hettek gazdagabbak.
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A zeneiskola 
rendhagyó koncertjén

Együtt zenéltek 
a szül´́ok a gyerekeikkel

Az alábbiakban a zeneiskolai kamara-
koncerten Zvolenszki Bene Annamária
tagozatvezet´́o által elmondott köszönt´́o-
b´́ol idézünk néhány gondolatot: “A mai
rendhagyó koncertet két dolog ihlette.
Az els´́o, iskolánk igazgatójának, Ember
Csaba igazgató úrnak kérése, ami még
a szeptemberi tanévnyitó értekezleten
hangzott el, és úgy szólt, hogy ebben a
tanévben szeretné, ha a gyerekek minél
többet kamaráznának, és a tanultakat
bemutatnák egy-egy koncerten. 

Amikor egy kisgyermek a zeneiskolá-
ban hangszert vesz a kezébe, és tanulni
kezd rajta, az évek során muzsikussá vá-
lik.  Nem  csak az a muzsikus, akinek ez
a pályája, szakmája, ezzel keresi a kenye-
rét. Hiszen aki 5-6-8 éven keresztül hang-
szeren tanul, olyan szint´́u tudásra tesz
szert,  amit  utána  egész életében hasz-
nálni tud, vagyis zenél, muzsikál. Hogy
hol? Például a f´́oiskolán, egyetemen, a
családban, kés´́obb a saját gyermekével
együtt.

A zeneiskolában többek között erre
készítjük fel a gyerekeket, vagyis megta-
nítjuk ´́Oket együtt muzsikálni másokkal,
ami bizony egyáltalán nem könny´́u fel-
adat. Egy tempóban játszani, együtt léle-
gezni, együtt formálni a dallamokat, na-
gyon komoly, figyelmet és felkészültséget
igényl´́o feladat."

A koncert gondolatának másik apro-
pója az volt, hogy a tagozatvezet´́o felkérte
azokat a szül´́oket, akik játszanak valami-
lyen hangszeren, hogy lépjenek fel gyer-
mekeikkel együtt. Örömére, s a néz´́ok
örömére senki nem mondott ellent a fel-
kérésnek. Egy igazán jó hangulatú csalá-
dias légkör´́u kamara-el´́oadás kerekedett
tehát mindebb´́ol. Az el´́oadást a Rétsági
Televízió rögzítette, így azok is gyönyör-
ködhetnek majd a fellép´́ok zenéjében,
akik nem tudtak eljönni a koncertre.

Rétsági Fórum - A civil élet támogatására

A mai kor társadalmának meghatározó
szerepl´́oi a különböz´́o civil szervez´́odé-
sek. Az egyesületek, alapítványok, non-
profit szervezetek új színt hoztak az utób-

bi évtizedekben többek közt a kulturális
élet, a közösségi munkálkodás, a sport
ágazatai terén. 

A civil élet törvényi szabályozása fo-
lyamatos változás alatt áll. A közelmúlt-
ban történt jelent´́os mérték´́u jogszabályi
változás nem jelentett minden érintett
szervezet számára könny´́u alkalmazkodá-
si, továbbélési lehet´́oséget. A m´́uvel´́odési
központ ezért kért fel a Rétsági Fórum
sorozatban egy olyan szakembert - a téma
regionális koordinátorát - aki segítséget
nyújthat az eligazodás terén. A Miskolcról
érkez´́o Jernei Péter bevezet´́o el´́oadásában
felvázolta a mai kor civil életét érint´́o tör-
vényi hátteret, majd a kérdésekre vála-
szolva a konkrét esetek tekintetében adott
tanácsokat. 

Kapcsolat Kulcs
Zárórendezvény Rétságon

A Kapcsolat Kulcs nevet visel´́o program
kezdeményez´́oje és lebonyolítója a Rétsá-
gi Többcélú Kistérségi Társulás, mely
szervezet egy sikeresen elnyert pályázati
lehet´́oség révén gondolhatott arra, hogy
megmozgatja az egész térség iskoláskorú
csapatait. 

Nagyoroszi, Romhány, Szente és Rét-
ság voltak annak a programsorozatnak az

állomásai, melynek során mindenütt érde-
kes feladatok várták az általános iskolá-
sokból álló csapatokat. Mindezt egy izgal-
maktól sem mentes vetélked´́o keretében.
A szellemi feladatok a felkészültséget
mérték, az ügyességi játékok a rátermett-
séget. 2011. decemberét´́ol 2012. áprilisáig
tartott az a projekt, mely a rétsági kistér-
ségben él´́o és tanuló fiatalok számára kí-
nált élménydús ismeretszerzési lehet´́osé-
get. A több helyszínen megvalósuló játé-
kos versenyeken túl egy filmet is el kell
készíteniük, melyben bemutatják a saját
településüket. A legsikerültebb filmeket
tervezzük bemutatni a Rétsági Televízió-
ban is. A játéksorozat természetesen sok-
sok nyereménnyel és egy végs´́o nagy-
nagy f´́odíjjal is járt, melyet szoros ver-
senyben végülis a szentei csapat vihetett
magával.

V.J.
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Rétsági kalauz

Programajánló
Május 1. keddt´́ol

a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri kiállítás:
“Május els´́o vasárnapja: Anyák napja
- Május utolsó vasárnapja: Gyerek-
nap” Válogatás Fidel Ágota fotóiból

Május 1. kedd
a Sportkombinátban
VÁROSI MAJÁLIS
Délel´́ott: F´́oz´́overseny, a Májusfa fel-
állítása, Vetélked´́o az “Az Aranyfaka-
nálért”, Egészség-sátor, vásárosok, bü-
fé, íjászat, sárkány- és sétarepülés.
Délután fellépnek: Starlight Dance cso-
port, Hip-hop táncosok, Városi Nyugdí-
jas Klub tánckara, Kerepl´́o Gyermek
Néptánc és Zúgófa Néptánc együttesek,
Rekop György - stand up comedy, A
Váci Ifjúsági Fúvószenekar koncertje,
A nagyoroszi Luze-rock Együttes kon-
certje

Május 1-t´́ol május 12-ig megtekinthet´́o
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Nimród Fotó Klub kiállítása
Gyönyör´́u természetfotók, képek az
állatvilágból, makro felvételek...

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.
Részvétel ingyenes.

Május 4. péntek, 10.00 órától
a középiskolában és a m´́uvel´́odési köz-
pontban a Mikszáth Középiskola Rét-
sági Tagozatának
ballagási ünnepsége

Május 5. szombat, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ társalgó termében
a Polgár´́or Egyesület közgy´́ulése

Május 9. szerda, 13.00 órától
a m´́uvel´́odési központ el´́oadótermében
Kapcsolat kulcs
az ifjúság, szabadid´́o, film jegyében
Fels´́o tagozatos és középiskolás korúaknak

Május 9. szerda, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
Uniós esték Rétságon
Az EU szerepe a globális világban
Dr. Nógrádi György bel- és bizton-
ságpolitikai szakért´́o el´́oadása

Május 11. péntek, 13.00 órától
a m´́uvel´́odési központ el´́oadótermében
Kapcsolat kulcs
az ifjúság, szabadid´́o, film jegyében
Fels´́otagozatos és középiskolás korúaknak

Május 11. péntek, 17.00 órától
a könyvtárban
Spangár Estek - Irodalomról nem
csak tollforgatóknak

Május 11. péntek, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ el´́oadótermében
Rétsági Fórum El´́oadás az Európai
Uniós pályázati lehet´́oségekr´́ol

Május 16. szerda, 9.00-14.00 óráig
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Szociális Igazgatás Országos Egyesü-
lete Nógrád megyei Tagozat 
szakmai napja

Május 18. péntek
Vácon a Cházár András Iskola galéri-
ájában
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 termé-
ben a Városi és Hunyadi Nyugdíjas
Klub rendezvénye:
Szociális szolgáltatások lehet´́oségei -
el´́oadás

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.

Május 30. szerda, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
az Ünnepi Könyvhét alkalmából
a Rétsági Évkönyv 2011 bemutatása

Május 31. csütörtök
a könyvtárban
Délel´́otti matiné Óvodásoknak 
ismerkedés a könyvtárral

El´́ozetes

Június 1. péntek, 17.00 órától
a könyvtárban
a 83. Ünnepi Könyvhét alkalmából
Csilik Erzsébet: Isonzótól a Duna-
csatornáig - 
könyvbemutató

Június 8. péntek, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
Spangár Estek - Irodalomról nem
csak tollforgatóknak
A rétsági Spangár András Irodalmi
Kör összejövetele

Június 9. szombat, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermé-
ben a Kerepl´́o és Aprócska Gyermek
Néptánc Együttes 
Évzáró rendezvénye

Június 14. csütörtök, 14.00 órától
Nyugat-nógrádi barangoló - Jászte-
lekpuszta. Azoknak, akik kedvelik a
kirándulást, természetjárást, a tájkép-,
makro- és életképfotózást, helyi érde-
kességeket, látványosságokat...
Visszaérkezés kb. este 7 órakor

Június 16. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Baba-mama börze

Június 26. kedd
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Mesemozi

Június 25. hétf´́o
a m´́uvel´́odési központ társalgó termé-
ben a Városi és Hunyadi Nyugdíjas
Klub rendezvénye:
Hogyan védjük magunkat - el´́oadás

Június 28. csütörtök, 14.00 órától
Nyugat-nógrádi barangoló - Nógrád
Azoknak, akik kedvelik a kirándulást, ter-
mészetjárást, a tájkép-, makro- és életkép-
fotózást, helyi érdekességeket, látványos-
ságokat... Visszaérkezés kb. este 7 órakor

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.

Május  8-13-ig  
Kistérségi Krónika
Válogatás a környez´́o települések
filmjeib´́ol

Május 18. péntek 16.00 órakor
Él´́o közvetítés a képvisel´́o-testület
ülésér´́ol

Május 29-június 3-ig
RTV Híradó 
Riportm´́usor összeállítás
Hírek röviden, Majális - összefoglaló,
Megkérdeztük az illetékest, stb.

B´́ovebb, részletes tartalom a képújságban
és az rtv.retsag.net oldalon.

    2012. MÁJUS       HANGADÓ    

    8   



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

Szolgáltatási ajánlat

A m´́uvel´́odési központ aulája bérbe vehet´́o –
kb. 100-120 f´́os – lakodalmak, családi és
egyéb társas rendezvényekre. Igény szerint a
vendéglátásban, dekorációs munkákban segít-
séget nyújtunk. Részletes felvilágosítás a m´́u-
vel´́odési központ irodájában, illetve a 35/350-
785-ös telefonszámon állunk rendelkezésére.

Költészet Napja
Kilencedik Spangár-díj átadó ünnepség

Már délel´́ott irodalmi program zajlott a
könyvtárban. A rétsági gimnázium nö-
vendékei érkeztek egy rendhagyó iro-
dalomórára, mely alkalommal két
“spangáros” szerz´́o: Krasznai Gyula és
Szájbely Zsolt olvasott fel nekik legú-
jabb írásaikból.

Az ünnepség keretében Dr. Szájbely
Ern´́o, Rétság város Pénzügyi és Városüze-
meltetési Bizottságának elnöke adta át a
két legjobb írás szerz´́ojének a díjat. Vers
kategóriájában a Ságújfaluban él´́o Dénes
Katalin kapta meg az elismerést, a prózai
írások közül a Budapestr´́ol érkez´́o Polgár
Veronika bizonyult a legjobbnak.

Kilencedik alkalommal vehette a ke-
zébe a kedves olvasó a Spangár-pályázat-
ra beérkezett legjobb írásokból álló anto-
lógiát. Felhívásunkra ez alkalommal is
igen szép számmal érkeztek pályázatok.
Jöttek írások az ország minden részéb´́ol,
de a határainkon túlról is: a Felvidékr´́ol,

Erdélyb´́ol, s´́ot az Amerikai Egyesült Álla-
mokból is. Mindez természetesen örömmel
töltött el bennünket, de feladatot is rótt ránk
b´́oven, hiszen a sok írásból nem volt könny´́u
kiválasztani a legjobbakat. A korábbi évek
Spangár-díjasai voltak ebben segítségünkre.
Köszönet érte. A nagy számú pályázat per-
sze azt is eredményezte, hogy ismét maga-
sabbra tehettük a megjelentetésre alkalmas
írásm´́uvek mércéjét.

Fontosnak tartjuk azt is, hogy a nyolc
év alatt átadott díjak révén immár jelent´́os
létszámúvá b´́ovült az a baráti szálakkal is
er´́osöd´́o holdudvar, mely a Spangár Kör-
höz f´́uz´́odik Örömünkre szolgál, hogy ha
Spangár-díjasaink egyéb irodalmi sikerei-
r´́ol hallunk. Minden megjelent kötet, szín-
re került el´́oadás, újabb elismerés meger´́o-
sít bennünket abban, hogy korábban jól
döntöttünk.                       V.J.

A rétsági t´́uzzománcosok ipolysági kiállítása
A Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pá-
lyázaton eredményesen szerepelt a rétsági
m´́uvel´́odési központ. A pályázati program
célja ez alkalommal az intézményben
hosszú évek óta m´́uköd´́o t´́uzzománc kör
támogatása volt. A pályázat a tevékenység
támogatásán túl annak lehet´́oségét is magá-
val hozta, hogy a kör tagjainak legsikerül-
tebb alkotásait egy kiállítás-sorozat kereté-
ben több helyszínen is bemutathassák. A so-
rozat els´́o állomása a diósjen´́oi iskolagaléri-
ában volt. A második során Hont vármegye
egykori székhelyére, a rangos kiállítóhely-
nek számító Simonyi Lajos galériába láto-
gatott el a tárlat. A harmadik kiállítás a gaz-

dag m´́uvészeti élettel büszkélked´́o Vác
városában kerül megnyitásra, hogy vége-
zetül hazatérve a rétsági közönség is meg-
csodálhassa a gazdag kollekciót.

Ipolyságon Pálinkás Tibor, a múzeum és
galéria igazgatója nyitotta meg a kiállítást.
Dovák B. József, a kör m´́uvészeti vezet´́oje
a megnyitó kapcsán arról szólt, hogy ha-
zánkban nagy hagyománya van e különle-
ges technikának. Ezt mi sem bizonyítja job-
ban, minthogy királyaink szent koronája is
ily módon készült. A kiállításnak színfoltja
volt, hogy Simon Katalin és Majer Szilvia
adott el´́o egy hangulatos népdalcsokrot a
megnyitó ünnepséget keretezend´́o.
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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! 
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Apróhirdetés

Rétságon a Radnóti úton és a Rákóczi
úton bútorozott lakás kiadó! Információ:
06/20/323-48-35

T´́un´́odöm....Merengek...
Nem vagyok t´́osgyökeres rétsági. 1978-
ban költöztem ide, de 35 éves itt tartóz-
kodásom alatt kicsit jogot érzek arra,
hogy rétságinak érezzem magam.

Emlékszem arra az id´́oszakra, amikor
idekerültem Egészségház építése “ kresz-
park” létrehozása a gyerekeknek stb. Ren-
geteg társadalmi munka. Fejl´́odött szépült
a község. Annyira -habár kicsi is- de város
lett bel´́ole.

Na és a sportélet megyei I. labdarúgó-
csapat. Megyei asztalitenisz versenyen el-
s´́o helyezést elért egyéni és csapat ara-
nyérmek, kispályás labdarúgó bajnoksá-
gok, n´́oi kézilabdacsapat, sakkszakosz-
tály, íjászegyesület, dzsúdó, fitnesz... “Hol
van már a tavalyi hó?” Puskás, Albert,
Nyilasi, Gergely, Jónyer, Klampár, na
meg a felsorolhatatlan világnagyságok
hosszú sora. Nosztalgia? Hát igen... az.

A minap részt vettem egy az önkor-
mányzat által rendezett bizottsági ülésen,
ahol az egyik napirendi pontként a városi
sporttámogatási alap felosztása volt a té-
ma. Mivel az el´́oz´́o napokban a rétsági
asztalitenisz szakosztály fennmaradásá-
nak érdekében lobbiztam, kíváncsi voltam
arra, hogy a bizottság milyen el´́oterjesz-
tést készít el´́o a soron következ´́o képvisel´́o
testületi ülésre. Mivel el´́oz´́oleg tájékozód-
tam: és megtudtam, hogy az önkormány-
zatunknak, nemhogy sportbizottsága, de
még sportfelel´́ose sincs sok jóra nem szá-
mítottam. Amit viszont tapasztaltam az fe-
lül múlta minden várakozásomat. Nézem
a meghívót 22 napirendi pont. Nem hiszek
a szememnek  

T´́un´́odöm....  
Meddig fog ez tartani? Ocsovai Pista

ül mellettem  Megkérdezem: .Válasza
megnyugtató. -Volt már olyan is hogy éj-
fél után 2 órakor fejez´́odött be az ülés.
Nézem a bizottsági tagokat, ha ezt társa-
dalmi munkában végzik hát le a kalappal
el´́ottük. Én végig ülni sem tudnám, nem-
hogy még  érdemben hozzászólni. Hall-
gatom a napirendi pontokat, majd a"nem
akarom ismételni az el´́ottem felszólalót"
jelleg´́u hozzászólásokat. Három óra eltelte
után végre elérkezünk a várva várt 5. na-
pirendhez. Az elnök úr felvezeti az el´́oter-
jesztést. Szót kérek: megpróbálom a pá-
lyázatunkat egy-két szóbeli gondolattal
kiegészíteni. Na most aztán a bizottsági
tagok kivesézik ezt a témát, gondoltam.
De nem. Négy odavetett sematikus hozzá-

szólás a “Miért nem lehet” jegyében
— 100%-os tornatermi lefedettség
— az asztaliteniszt máshol is lehetne m´́u-

velni, nemcsak tornateremben.
— az önrész és az önkormányzati támo-

gatás közti %-os viszony
— sz´́ukös anyagi forráslehet´́oség

T´́un´́odöm......
Vajon miért nem jutott egy bizottsági

tagnak sem az eszébe az, hogy
— miért 3000 Ft a tornaterem egy órai

bérleti díja? 
— készült e ilyen irányban költségfelmé-

rés?
— hogyan lehetne biztosítani - már ha a

fejlesztést nem is -, de legalább a szin-
tentartását (heti háromszori edzéslehe-
t´́oség)

— hogyan tudna egy egyesület évi 800
000 Ft-os összeg´́u terembérleti óradí-
jat kigazdálkodni

Megjegyzem, múlt év júliusában, kértük a
tornaterem használatát (amikor nincs áram
és f´́utési költség) akkor sem kaptuk meg.

És még egy jó pár kérdést fel lehetett
volna tenni. De hát minek. Huszonkét na-
pirendi pont. Az arcokon a fáradtság és a
fásultság jeleit látom. Van aki közvetlenül
a munkahelyér´́ol érkezett ide. A témának
vége: az Elnök Úr felolvassa- az el´́ore el-
készített-a képvisel´́o testület elé javaslat-
ként beterjesztend´́o 2012évi sporttámoga-
tási összeg felosztásáról szóló el´́oterjesz-
tést. Bár nem egészen udvariasan, de el-
köszönök. Elindulok hazafelé.

T´́un´́odöm.....
Hogyan van ez? Üres az államkassza.

Az ország feneke kilóg a gatyából. A mi-
niszterelnök bejelenti egy új 65 000 f´́os
nemzeti labdarúgó stadion felépítését A
magyar labdarúgás színvonala évtizedek
óta a béka segge körül stagnál. A bajnoki
mérk´́ozéseken ma üresek a lelátók. Ja, mi-
re felépül addigra  lesz színvonal. Ilyen
feltételek mellett? Merengek...., de azt hi-
szem, hogy nem vagyok egyedül.

Olvastam a Hangadóban Majnik László
cikkét az önkormányzat pénzügyi forrásai-
nak utóbbi évi felhasználásáról, hmmmm
..... Hát ami az ellen´́orz´́o bizottság megálla-
pításait illeti az enyhén szólva is Btk. kate-
gória.  Milyen jó lenne ha az elpocsékolt
milliókból most egy morzsányi megmaradt
volna. Pár évig nem lett volna gond egy-két
szakosztály m´́uködtetésére.

Balogh Antal 

Kiállítás a Föld Napján

A Föld napját els´́o ízben 1970. március
21-én tartották, ami az északi féltekén
a tavasz els´́o napja. A mozgalom egyik
jelmondata: “Ki mondta, hogy nem tu-
dod megváltoztatni a világot?” Denis
Hayes amerikai egyetemi hallgató 1970.
április 22-én mozgalmat indított a Föld
védelmében.

A rétsági m´́uvel´́odési központban az
utóbbi években szintén jeles ünnep az, mi-
kor felhívjuk a figyelmet a Földünk védel-
mére. Az elmúlt évek során Balog Istvánt,
a bánki Ökoland tábor vezet´́ojét kértük a
program megszervezésére és lebonyolítá-
sára. Most az ´́o közvetítésével érkeztek a
program vendégei. Ez alkalommal a Nim-
ród Fotó Klub kiváló fotóm´́uvészei hozták
el legsikeresebb felvételeikb´́ol álló tárla-
tukat. A képeken a természet harmóniáját,
csendjét, méltóságteljes nyugalmát érez-
hetjük meg. Ily pompázatos színvilágot
ritkán tud festeni emberi kéz. Csak gratu-
lálni lehet a ritka pillanatokat megörökít´́o
mesterek felvételeihez.
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