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Táboroztak gyermekeink
Július els´́o hetében gyermekeink a Palóc
Múzeum (honlapja: palocmuzeum.hu) ál-
tal szervezett múzeumi táborban vettek
részt.  A  “Töltsd velünk a nyarat!” szlo-
gen´́u, térítésmentes program els´́o turnusá-
nak rendkívül gazdag programja igazán
maradandó  élményekkel ajándékozta
meg az érdekl´́od´́o, fogékony gyermeki lel-
keket.

Az “id´́outazás” során felfedezhették,
hogyan éltek ´́oseink, középkori el´́odeink,
paraszt eleink, de legújabb kori problémá-
ink egyikével, a hulladék hasznosításának
lehet´́oségével is megismerkedhettek.
Közben meglátogatták a Pásztói Múzeu-
mot, a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeu-

mot, kirándultak a nógrádi és a drégelyi
várba, és sok id´́ot töltöttek a Palóc Múze-
umban is. Minden nap egy kis aprósággal
tértek haza: pajzsot, kardot, fejdíszt, övet,
ajándékba h´́ut´́omágnest készítettek, f´́uz-
tek karköt´́ot, mártottak gyertyát.

Köszönhet´́oen a programot szervez´́o
nagyon kedves és türelmes pedagógus
gárdának, köztük Partos Gábornénak, az
iskola tanárának, gyermekeink minden
nap jókedv´́uen, élményekkel gazdagodva
tértek haza.

A táborozó gyermekek és szüleik ne-
vében is hálásan köszönöm fáradozásu-
kat!

Belovai Gabriella
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Városházi tudósítások

Július hónapra nem volt tervezve testü-
leti ülés. Ez alkalommal is összegy´́ultek,
olyan feladatok, melyek megtárgyalása
nem várhatott a következ´́o rendes ülés
id´́opontjáig.

A rendkívüli testületi ülés els´́o napi-
rendi pontjában döntés született a
“Rétság város központi telepü-
lésrészének funkciób´́ovít´́o tele-
pülés rehabilitációja” cím´́u pá-
lyázat önrészének biztosí-
tásáról. A határozat értelmében
a képvisel´́o-testület a pályázat
61.203.454 Ft-os önrészét biz-
tosítja. Ebb´́ol 5.837.133 Ft már
a 2008-2011. években kifize-
tésre került.
A következ´́o napirendi pont során a
testület egyetértett azzal, hogy az ön-
kormányzati intézményekben több év-
tizede dolgozó közalkalmazottak, köz-
tisztvisel´́ok vagy egyéb jogviszonyban
álló foglalkoztatottak nyugdíjba vonu-
lásukkor anyagi elismerésben része-
süljenek. A képvisel´́o-testület az ön-
kormányzati intézményekben leg-
alább 25 éve dolgozó, jubileumi juta-
lomban és egyéb kötelez´́o vagy nem
kötelez´́o juttatásban nem részesül´́o
közalkalmazott, köztisztvisel´́o, vala-
mint az egyéb jogviszonyban foglal-
koztatottak nyugdíjba vonulásakor
egy havi illetményének és járulékának
megfelel´́o pótel´́oirányzatot biztosít az
adott intézmény részére. 
A 2012. évi költségvetést érint´́o kérdé-
sek tárgyalása során azon intézményi
és önkormányzati kérdések kerültek
megtárgyalásra, melyek képvisel´́o-tes-
tületi döntést kívántak. Szóba került
többek közt a tornaterem balesetve-
szélyes állapota, a jubileumi jutalmak
fedezetének biztosítása, a nem terve-
zett intézményi szemétszállítás szer-
z´́odés szerinti költségei.
A gazdálkodási jogkörökr´́ol szóló sza-
bályzat jóváhagyása során a testület
megismerte az el´́oterjesztést, s azt egy-
hangú döntéssel el is fogadta. A sza-
bályzat azt célozta meg, hogy az ön-

kormányzat gazdálkodásával össze-
függésben meghatározza az egyes
gazdálkodási jog- és hatásköröket, a
helyettesítés és a hatáskörök átruházá-
sának rendjét, s az ehhez rendelt fele-
l´́osség viselését.
A 2012. évi közbeszerzési terv már

szerepelt a testület februári ülé-
sén. A terv módosítására a vá-
rosrehabilitációs pályázat szer-
z´́odéskötési feltételeinek telje-
sítése miatt volt szükség.
Rétság Város Önkormányzat
képvisel´́o-testülete megtár-
gyalta a szerz´́odések, megálla-
podások jóváhagyása napiren-

det. A képvisel´́o-testület az intézmé-
nyek, költségvetést érint´́o szerz´́odés-
tervezeteit megtárgyalta, s néhány ki-
egészítést követ´́oen jóváhagyta.
A képvisel´́ok megtárgyalták és támo-
gatták a Kölyöksziget Alapítvány
2011. évi önkormányzati támogatás
megállapodásának módosítására vo-
natkozó kérelmét. A Dr. Katona Ern´́o
alpolgármester tiszteletdíj és költség-
térítés felajánlásából megállapított
838.200 Ft önkormányzati támogatás
felhasználási jogcímét a kérelemnek
megfelel´́oen jóváhagyták.
Egy vételi ajánlat érkezett a Laktanya 6.
számú épületére. A határozat értelmében
a testület az érvényben lév´́o, - a volt
laktanya területére vonatkozó - övezeti
el´́oírásokon nem kíván változtatni, ezért
az épület nyomda céljára történ´́o értéke-
sítéséhez nem járult hozzá. 
Laktanya úti forgalmi problémák fel-
oldására soron kívül intézkedett a tes-
tület a Laktanya út elejét´́ol a telephe-
lyig mindkét irányban a gépjárm´́uvel
történ´́o megállást tiltó közlekedési
táblák kihelyezésér´́ol. A közlekedési
táblák megvásárlásának és elhelyezé-
sének 150 eFt-os költségét biztosítja.
A döntést az a közelmúltban el´́ofordult
eset tette szükségessé, hogy az út két
oldalán parkoló autók miatt a ment´́o
nem tudta megközelíteni az egész-
ségügyi intézményt.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái
2012. AUGUSZTUS

Mez´́ofi Zoltán polgármester: Minden
hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Augusztusban 13-án hétf´́on.

Dr. Katona Ern´́o alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától 17.30
óráig. Augusztusban  29-én szerdán.

Hutter Jánosné jegyz´́o: Minden hétf´́on 14-
17 óráig. augusztusban 6., 13., 27.

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

Legyen a munkatársunk!
Tisztelt Olvasóink!

Újságunkat színesítend´́o azt szeret-
nénk, ha minél többen vállalkoznának
arra, hogy kisebb-nagyobb írásaikkal je-
lentkeznének a Hangadó hasábjain. A
szerkesztés során egyetlen rendez´́oelvet
tartunk fontosnak magunk számára, még-

pedig azt, hogy az írások Rétságról szól-
janak, az itt él´́ok számára íródjanak. Tá-
jékoztatásul közöljük: lapzárta minden
hónap 20-án. Ha tehát kedvet érez arra,
hogy egy-egy téma megírásával gazda-
gítsa a Hangadó számait, ragadjon tollat!

Legyen a munkatársunk!

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.

Testületi ülés 
Rétság Városi Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülésére Augusztus 31. péntek
16.00 óra (PVB. ülés id´́opontja: augusz-
tus 28 kedd 16.00 óra) 

Tervezett napirend: 1) Gazdasági prog-
ram El´́oterjeszt´́o: Mez´́ofi Zoltán polgármes-
ter, 2) Beszámoló az Önkormányzat 2012.
évi költségvetés féléves teljesítésér´́ol, 3) Ki-
tüntetésekr´́ol szóló helyi rendelet lakossági
véleményezésre, 4) Konyha átszervezése, 5)
Alapító okiratok módosítása, 6) Beszámoló
a 2011/2012 oktatási évr´́ol, 7) Közoktatási
feladat-ellátási, intézményhálózat m´́uködte-
tési terv módosítása, 8) Tájékoztató a folya-
matban lév´́o szerz´́odésekr´́ol, 9) Templom u.
8. szám alatti ingatlan értékesítése, 10) Bel-
s´́o szabályzatok áttekintése, jóváhagyása,
11) Beszámoló a közérdek´́u adatok közzé-
tételének és megjelentetésének tapasz-
talatairól, 12) Beszámoló a testület lejárt ha-
táridej´́u határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekr´́ol,
13) Tájékoztató a két testületi ülés közötti
id´́oszakban az önkormányzat érdekében
végzett polgármesteri munkáról, 14) Tájé-
koztató a kiemelt feladatok ellátásáról

További részletek www.retsag.hu hon-
lapon az Önkormányzat fejezetben.

    2012. AUGUSZTUS       HANGADÓ    
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Megkérdeztük az illetékes
Vendégünk Salgai György városgondnok

A városüzemeltetési, karbantartási fel-
adatok  érdekében  kérdeztük legutób-
bi adásunkban az illetékest, Salgai
György városgondnokot. Az utóbbi hó-
napokban kialakult gyakorlatot folytat-
va a riport során elhangzott legfonto-
sabb részeket lejegyzeteltük a Hangadó
olvasói számára is.

- A városüzemeltetési csoportnak van-
nak olyan állandó teend´́oi, mint a hó elta-
karítása, a virágültetés, a közterületek
söprése, gondozása. Hogyan állnak ezek
a feladatok? - hangzott el Girasek Károly
riporter els´́o kérdése.

- A csoport két részre bontható. Az
egyik a szakmunkásokból áll - jelenleg
négyen vannak, s mindegyik foglalkozik
minden szakmával, mert a mai korban
már nem lehet csak egy területet ellátni. A
másik csoport a közmunkásokból áll. Saj-
nos az utóbbi id´́oben jelent´́osen lecsök-
kent a közmunka-programban részt vev´́ok
létszáma. ´́Ok végzik a f´́unyírásokat és az
utcatakarítások nagy részét, gondozzák a
virágokat. itt mindjárt köszönetet kell
mondanunk azoknak a rétsági polgárok-
nak, akik rendszeresen öntözik a virágain-
kat. A közmunkások gyakorta bejönnek
szombat-vasárnap is dolgozni, hogy hét-
f´́ore tiszta, élhet´́o legyen a város. Úgy ér-
zékeljük, hogy a lakosság elégedetten
nyugtázza, hogy rendesek a játszóterek,
tiszták az utcák.

- Az utakról szólva elmondhatjuk, hogy
hosszú id´́o óta semmi nem történt az utak
karbantartása terén. A Zrínyi utca, a Kos-
suth utca, a Piac tér igen-igen elhanyagolt
állapotban volt immár fél évtizede. Bár
tervbe van véve, hogy a város rehabilitá-
ciós program során ezek is felújításra ke-
rülnek, de addig is járhatóvá kellett tenni
ezeket a szakaszokat.

- A városüzemeltetési csoport, a jegy-
z´́o asszonnyal, az aljegyz´́ovel, a tanácsno-
kokkal és az építészekkel végigjárta janu-
árban a várost. Felmértük a f´́o feladatokat,
amelyekb´́ol b´́ovelkedünk. Ez alapján

rangsorolta a képvisel´́o-testület a munká-
kat. Akkor még nem tudhattuk, hogy nye-
rünk-e a városrehabilitációs pályázaton.
Az említett három útszakaszon azonban
veszélyes volt már a közlekedés. Egy pro-
fi cégek bíztak meg a kátyúzással.

- Napjainkban más helyütt is folynak
munkálatok. Több helyszínen árkok, lép-
cs´́ok karbantartásáról számolhatunk be.

- Egy kisebb volumen´́u munkát végez-
tünk a Pet´́ofi utca árkainak javítása során,
a járdák és lépcs´́ok felújításánál arra tö-
rekszünk, hogy babakocsival is járhatóak
legyenek. A legnagyobb probléma az ár-
kok terén a Rózsavölgyi útnál volt. Ott is
egy teljesen új vízelvezet´́o rendszer kerül
majd átadásra. Kisebb javítások vannak az
Ady Endre utcában, a játszótér fölötti sza-
kaszon. Közel tízmillió forintot tesz ki az
a munka összességében, amivel az önkor-
mányzat megbízta a kivitelez´́oket. Tenni-
való persze a felsoroltakon kívül is van
b´́oven, de a legfontosabbakban sikerül el-
´́obbre lépni.

- A temet´́oben már az el´́oz´́o évben is
jelent´́os dolgok történtek. Most is beszá-
molhatunk az ott végzett munkálatokról?

- Az el´́ozetes egyeztetést követ´́oen a
tervek szerint haladva kivágtunk tizenhét
fát a temet´́oben. Még mindig maradtak
olyanok, amelyeket veszélyesnek ítélhe-
tünk. A temet´́oi szemét elhelyezésében
történt jelent´́os el´́obbre lépés: fönt meg-
maradtak a szeméttároló kukák, és sike-
rült vásárolni két olyan konténert, amibe
elhelyezhet´́o a keletkezett szemét. E he-
lyütt is kérjük a lakosságot, hogy a régi
szeméttárolót ne használják tovább!

- A KRESZ-park felé járva örömmel
tapasztalhatjuk, hogy ott is szépen le van
vágva a f´́u, ahol korábban ez nem volt
jellemz´́o.

- A nemrégiben vásárolt traktor lenyírja
a nagy felületeket, az árkokban, a fák között
pedig kézi kaszával vágjuk a füvet. E téren
is vannak még teend´́oink, de azért igyek-
szünk minden területet karbantartani.

- Ha már szó esett a traktorról, említ-
sük meg, hogy folyamatosan b´́ovülnek a
kiegészít´́o berendezések vásárlásával a ki-
használtságának a lehet´́oségei.

- A mostani új beszerzés egy nagy tel-
jesítmény´́u f´́unyíróból, egy ágdarálóból és
egy három oldalra billenthet´́o pótkocsiból
áll. Egy nagy tartályt is vásároltunk,
amelyb´́ol az öntözéseket végezhetjük. 

- A nyári id´́oszak számos feladatot ró
a csoportra az intézményi karbantartások
terén is.

- A napokban kezd´́odik meg a tornate-
remnek a felújítása. Reményeink szerint
szeptember elsejére egy megújult és kita-
karított új tornatermet adhatunk át az is-
kolának. A feladatunk a meszelés, a festés
és a hulló vakolat megoldása.

A járóbeteg-ellátó központhoz új köz-
lekedési táblákat kell kiraknunk. A közel-
múltban ugyanis történt egy olyan sajná-
latos eset, hogy az út két oldalán parkoló
járm´́uvek miatt nem tudott a ment´́o be-
menni az intézményhez.

A konyha nyári leállását arra kell ki-
használnunk, hogy rendbe tegyük a tet´́o-
szerkezetét. Ezek után egy teljes bels´́o
tisztasági meszelés következik.

Végezetül szeretnénk megköszönni
azoknak a rétsági állampolgároknak a segít-
ségét, akik megkönnyítik a munkánkat. Nél-
külük nem lehet élhet´́ové tenni a várost.

Tájékoztató
Zöldhulladék gy´́ujtési rend - Rétságon

Tisztelt Rétsági Lakosok!
A Zöld Híd Régió Kft. ezúton tájékoz-

tatja a rétsági lakosokat a zöldhulladék
gy´́ujtéssel kapcsolatban az alábbi fontos
információkról.

Az ingatlan tulajdonosok biológiailag
lebomló anyagból készült zöldhulladék
gy´́ujt´́o zsákokban gy´́ujthetik a kisebb
mennyiség´́u komposztálható zöldhulladé-
kokat. A zöldhulladékok közé különösen
a f´́ufélék, falevelek, fás és lágyszárú kerti
növények és azok részei, gallyak, ágak
max. 60 mm vastagságig sorolhatóak. A
zsákokat 40 Ft + Áfa áron vásárolhatják
meg az alábbi helyszíneken:
— 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Polgár-

mesteri Hivatal
— 2651 Rétság, Rákóczi út 29. Paletta

Trade Kft. 
Egy szállítási nap alkalmával maxi-

mum 10 db zöldhulladékot tartalmazó
zsák helyezhet´́o ki ingatlanonként! Társa-
ságunk kizárólag az ebben a zsákban ki-
helyezett zöldhulladékot szállítja el.

2012. évi zöldhulladék gy´́ujtési rend
tervezett id´́opontjai a következ´́ok:

- augusztus 9. csütörtök
- augusztus 23. csütörtök
- szeptember 6. csütörtök
- szeptember 20. csütörtök
- október 4. csütörtök
- október 18. csütörtök
- november 8. csütörtök

Közbees´́o csütörtökönként zsákos szele-
kív hulladékot szállítunk el háztól.

A zöldhulladék szállításáról információt
a www.zoldhid.hu weboldalon találnak.

Köszönjük együttm´́uködésüket!

    HANGADÓ        2012. AUGUSZTUS    
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Bemutatjuk 
Tarnai Imre gyémántmisés esperes urat

A Rétsági Televízió kameráival Nagy-
orosziba látogattunk el, hogy bemutat-
hassuk a televízió néz´́oinek, Tarnai Im-
re mesterkanonokot, az érsekvadkerti
kerület esperesét, aki hatvan éve im-
már, hogy a szószékr´́ol hirdeti az egy-
ház hitét. A tekintélyes rangok ellenére
minden ismer´́oje és tisztel´́oje csak Imre
bácsinak szólítja ´́ot. Számunkra is meg-
tiszteltetés, hogy így nevezhetjük.

- Kedves Imre bácsi! 1927-ben szület-
tél Budapesten. Néhány szót, ha szólnál a
családodról. 

- Kispolgári családban születtem, édes-
apám banktisztvisel´́o volt. Az els´́o világ-
háborúban hét-nyolc éven keresztül volt
hadifogságban Szibériában. Édesanyám
kisnemesi családból származik. A Hazai
Bankban dolgoztak mind a ketten. Ma ab-
ban az épületben van az angol nagykövet-
ség. Ott ismerkedtek meg. 1924-ben kö-
töttek házasságot a pesti piarista gimnázi-
um kápolnájában. Három évre rá szület-
tem meg én, majd egy év múlva az öcsém.
Ketten voltunk testvérek. 

- 1945-ben kezdted el tanulmányaidat a
teológián, Esztergomban. Mi motivált ab-
ban, hogy a hit elkötelezett munkása legyél?

- Els´́osorban az, hogy otthonról na-
gyon jó alapokat hoztam. Szép családi
életet éltek a szüleim. A maguk módján
vallásosak voltak. Nem mondhatni azt,
hogy nagyon elkötelezettek, de azt, ami a
tisztességhez tartozott, azt vállalták. Édes-
apám református volt és sokszor eljárt a
református templomba, a Szilágyi Dezs´́o
térre, de nagyon sokszor velünk jött vasár-
nap misére. Békében éltek, veszekedni
nem hallottam ´́oket. Önmagában ez jelen-
tett egy jó alapot. A másik ok az volt, hogy
olyan gimnáziumba jártam, ahol javarészt
papok tanítottak. Nagyon szerettem a ma-
tematikát. Ott kezdett megérlel´́odni ben-
nem, hogy én matematika tanár leszek, de
a paptanárok példáját látva azt is gondol-
tam, hogy egyúttal pap is leszek. Ahogy
id´́osödtem, voltak már komolyabb motí-
vumok is. 1945-ben egy meglehet´́osen
“potya” érettségi következett. El´́otte
mindössze két hónapig voltunk nyolcadi-
kosok - egy hónap ´́osszel, egy hónap ta-

vasszal a háború idején. Ezt követ´́oen je-
lentkeztem Esztergomba. Ahhoz, hogy
paptanár legyek, ahhoz el´́oször a teológiát
kellett elvégeznem. Ott jöttem rá, hogy
egy pap tud mást is csinálni, mint egyen-
leteket magyarázgatni. Másrészt pedig,
amikor végeztem, akkor már nem is volt
lehet´́oség arra, hogy a tanári pályára men-
jek, s így maradtam meg papnak.

- Közvetlen élményed f´́uz´́odik Mind-
szenty bíboroshoz.

- Nem is egy élményem. Amikor a be-
iktatása volt, akkor els´́o éves kispap vol-
tam. Még nem voltunk beöltözve. A beik-
tatásra kértünk kölcsön reverendát, akkor
volt életemben el´́oször reverenda rajtam.
A beiktatási beszédéb´́ol egy mondatra ki-
fejezetten emlékszem: “József érsek, mi
végre jöttél a királyn´́ok városából a kirá-
lyok városába?” El´́otte ugyanis Veszp-
rémben volt püspök.

Kés´́obb - mivel én voltam az egyetlen
az évfolyamban, aki nem tudtam énekelni
- nekem kimagasló szerepem volt az aszisz-
tenciákban, s én voltam a prímási nagymi-
séken a szertartásmester. Amikor negyed-
éves lettem - az volt a rend, hogy mindig
egy negyedéves, vagy ötödéves ment le a
prímási palotába, hogy a hercegprímás
miséjén ministráljon - több ízben került
rám a sor. Így kerültem oda azon a kará-
csonyi ünnepen is, melynek második nap-
ján, reggel ´́ot letartóztatták. Tehát az utol-
só miséjén is én ministráltam másodma-
gammal. Nemrég halt meg Balassagyar-
maton nyugdíjas papként a társam: Né-
meth József. Másnap reggel is mentünk -
nem tudtuk, hogy elvitték -, aztán mi vit-
tük a hírt a történtekr´́ol a szemináriumba.

- 1952-ben szenteltek fel, s ezt követ´́o-
en hat éven keresztül Szécsényben voltál
káplán. Hogyan emlékszel vissza az els´́o
hitéletben eltöltött évekre?

- Egy analógiával élve, olyan volt ez,
mint az els´́o szerelem. Nagyon jól éreztem
ott magam, mindent bele is adtam, hogy
jól végezzem a lelkipásztori feladataimat.
Közben kaptunk egy második káplánt is,
azután az cserél´́odött, még a f´́onökömet is
lecserélték, én maradtam ott szilárd pont-
ként. Tanítványom volt például az Ud-
vardy püspök úrnak az édesanyja, s én
indítottam el a papi pályán a ma már jó
nev´́u, ismert ferencest, Papp Tihamért, aki
az ottani állatorvosnak volt a fia. 

- Szécsény után szolgáltál Annavöl-
gyön, Csolnokon, Kemencén, Máriaha-
lomban, majd Nógrádmegyerben. Mind-
ezeket követ´́oen harminc évvel ezel´́ott
Nagyorosziba érkeztél. Hogyan fogadtak
a nagyoroszi hívek?

- ´́Oszintén szólva, különleges fogadta-
tásra nem is emlékszem. Azok az id´́ok

egészen mások voltak, mint a mostaniak.
Megbeszéltük az el´́odömmel az átadást,
ide költöztem, s elkezdtem végezni a papi
feladatot. Lassanként megismerkedtem az
itteni hívekkel. Ha valakit ki kell emelnem,
akkor talán Hinger Gábor templomgondno-
kot, aki sajnos még abban az évben meghalt.
´́Ok nagyon felkaroltak engem a feleségével
együtt. Ugyanakkor - még akkor itt lakott a
szomszédban Adam Bernadett, a mostani
kántorunk, s az el´́odöm - lévén, hogy vele
együtt költözött el az el´́oz´́o kántor is - ´́ot
ajánlotta a figyelmembe. Együtt kezdtünk,
s azóta is együtt dolgozunk.

- Immár hat évtizede hirdeted az igét,
s ebb´́ol három évtizedet itt Nagyoroszi-
ban. Ha számba kellene venni ennek a
harminc évnek a katolikus egyházhoz f´́u-
z´́od´́o történéseit, mit emelnél ki közülük?

- Nagy élmény volt - bár igazából nem
erre a kérdésre a válasz az, hiszen korábban
is történt, hogy 1973-ban volt egy nagyon
súlyos autóbalesetem. Aki mellettem ült, az
meghalt. Én is majdnem meghaltam. Vala-
hogy felt´́un´́oen gyorsan meggyógyultam.
Akkor ötlött fel bennem, hogy valamiféle
terve még van még velem az Úristennek. A
következ´́o évben találkoztam Bulányi
Györggyel és akkor kerültem bele az ´́o kö-
zösség-hálózatába. Ez a tény aztán megha-
tározó volt a kés´́obbiekre nézve, az itteni
pasztorációs munkámra is. Így aztán kezdet-
t´́ol fogva arra törekedtem - több-kevesebb
sikerrel -, hogy összehozzak kisebb közös-
ségeket, akikkel külön foglalkoztam.

- Harminc év alatt a világ kereke is
nagyot fordult. Olykor próbálták ellehe-
tetleníteni, megnehezíteni az egyház mun-
káját. Mi volt a nagyoroszi munkálkodás
kezdetekor, s mi a mai világban az egyház
szerepe, s lehet´́osége itt Nagyorosziban?

- Igen, mondják, hogy a világ kereke
nagyot fordult. Az úgynevezett rend-
szerváltozáskor volt is egy fellendülés, de
ez nagyon szalmaláng volt. Tuljadonkép-
pen hit dolgában, vallás dolgában nem túl-
ságosan lehet a különbséget érezni, legföl-
jebb annyit, hogy most már szabadabban
hagynak minket “garázdálkodni”, s nem
gördítenek akadályokat a munkánk útjá-
ba. Az emberek lelkülete nem nagyon vál-
tozott, már csak azért sem, mert egy olyan
korszakban szocializálódtak, amikor még
egészen mások voltak a szempontok. Saj-
nos ezt örökölték és hozták magukkal. Ha
annakidején 56 nem fordul kudarcba, ak-
kor más lenne a helyzet. Akkor még élt az
emberekben a régi lelkesedés, akkor más-
képp folytatódhatott volna.  Most bizo-
nyos szempontból majdnem hogy rosz-
szabb a helyzet, mert már az sem motivál-
ja az embereket, hogy csakazértis más-
képpen éljek, mint ahogyan mondják.
Eléggé h´́uvös a hozzáállása sok embernek,
van viszont egy kis mag, amelyikkel tudok
mit kezdeni, s azt gondolom, hogy ez lénye-
gesebb, mintha tömegek lennének.
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Sikeres Rétságiak, érdekes emberek
Vendégünk Dabasi Attila

Dabasi Attilát azért hívtuk meg a Rétsági
Televízió “Sikeres rétságiak, érdekes em-
berek” rovatába egy beszélgetésre, mert
egy különleges sportnak a jeles képvise-
l´́oje. Miel´́ott azonban erre rátérnénk, egy
rövid bemutatkozást kértünk t´́ole.

- Mikor találkoztál el´́oször egyáltalán
a sporttal? Mi volt a motiváció a kezdeti
lépések érdekében? 

- Korábban, fiatalabb koromban atleti-
záltam, aztán ez háttérbe szorult, s mind-
járt jöttek a plusz kilók. Amikor els´́oször
találkoztam ezzel az eszközzel, akkor har-
minc kilo plusz volt rajtam. Ül´́o munkát
végzek, a túlsúlyom miatt érrendszeri
problémáim voltak, s valamiféle sportnak
utána kellett néznem. Ennek köszönhetem
mai fitt állapotomat. Személyes példám
alapján ajánlhatom mindenkinek a kipró-
bálását. Az eszköz használata eredménye-
ként egy magas pulzusszám mutatható ki,
amelynek az edzés befejeztével is van
még zsíréget´́o hatása. Már rég elfelejtet-
tük az edzéssel járó izomlázat is, s a moz-
gás jótékony zsíréget´́o hatása tovább tart.

- Egyáltalán mi az a TRX? Honnan
származik ez a sport?

- Amerikából származik ez az eszköz.
A haditengerészetnél fejlesztették ki. A
sz´́uk hely miatt ugyanis alkalmas ez az
eszköz akár egy tengeralattjáróban is az
edzettség fenntartására, fokozására. Itt
ugyanis nincs arra elegend´́o hely, hogy
valaki például kilométereket fusson. Ere-
detileg a gumicsónakok hevedereib´́ol ké-
szítették az els´́o hasonlókat. 

- Kinek ajánlható ez a sport?
- Tulajdonképpen bárkinek, kortól,

nemt´́ol és fittségi állapottól függetlenül.
Egészséges emberek esetében a test kar-
bantartására alkalmas, de Amerikában a

hadirokkantak rehabilitációjára is ajánlják
és használják. A mi esetünkben is van rá
példa, hogy egy motorbalesetet szenvedett
barátunk, ki el´́oször alig tudta mozgatni a
karját, ma már velünk együtt nyomja a
fekv´́otámaszokat. Használják a rend´́or-
ségnél is a személyi állomány er´́onléti ál-
lapotának fokozására. Arról számolnak
be, hogy szinte megduplázódott az er´́on-
létük. Általában azt szoktuk mondani,
hogy nekem nincs id´́om lejárni egy kon-
diterembe, nincs id´́om edzésre menni. Ez
az eszköz viszont mindig kéznél lehet.
Akár csak percekre is. Itt tehát nem lehet
az el´́obbi kifogással menteget´́ozni. 

- Igaz az, hogy azt mondják, hogy ez
egy felér egy hordozható fitneszteremmel?

- Annál is inkább, hiszen az alapkész-
let hetven deka mindössze, s bárhol fel-
függeszthet´́o, akár egy játszótéren, vagy
egy lakásban is. Magával viheti az ember
bárhova. Velem is minden utamon ott van.
Van egy ajtóra akasztható eleme is, hogy
amennyiben nem akarunk a szabadban
edzeni, akkor akár egy szállodai szobában
is használhatjuk.

- A felvételeken, bemutatókon azt látjuk,
hogy különböz´́o eszközöket használtok. Drá-
gák ezek, vagy elérhet´́ok bárki számára?

- Az átlagember számára is elérhet´́o.
Egy készlet pillanatnyilag 57.000 Ft, de
hozzágondoljuk egy futópad, amely már
ér is valamit egy-két, esetleg három-
százezer, akkor már nem is drága. A ta-
pasztalat azt is igazolja, hogy a futópad
egy id´́omúltán kihasználatlan marad, már
csak a ruhát akasztják rá. Ezt vihetjük ma-
gunkkal, s több mint háromszáz féle gya-
korlatot lehet segítségével elvégezni.

- Vannak e sportágban is versenyek,
bemutatók? Ha vannak versenyek, akkor

- A gyémántmisédre sokan eljöttek
tisztel´́oid, barátaid, híveid közül. Sokan
ekkor döbbentek rá, hogy mi mindennel
foglalkozol ma is. A mindennapi szolgálat
és az térség esperesi teend´́oinek ellátása
mellett újságok tördelését végzed, tanítasz
a kántorképz´́oben, hogy csak néhányat
emeljünk ki e szerteágazó tevékenységb´́ol.
Mindezek érdekében irigylésre méltó biz-
tonsággal kezeled a mai kor által megkö-
vetelt technikai lehet´́oségeket. Mikor is-
merkedtél meg a számítástechnika és az
internet világával?

- Azt is mondhatjuk, hogy együtt n´́ot-
tünk fel. Akkoriban, amikor még el´́oször
került a köztudatba a számítógép, akkor
mindjárt “haraptam rá”. Volt egy primitív
kis gépem, egy Commodor. Emlékszem
hétezer forintért vettem. Ahogy fejl´́odött a
technika, igyekeztem vele együtt lépést
tartani. Soha nem tanultam, csupán auto-

didakta módon igyekzetem megismerni.
Van ennek hátránya, hiszen elég komoly
id´́oveszteséggel jár, el´́onye viszont, hogy
amit az ember ilyen módon tesz magáévá,
az jobban megmarad.

- A tiszteletedre igen sokan érkeztek
Nagyorosziba. A hatvan éves jubileum al-
kalmából itt járt Beer Miklós váci megyés-
püspök úr, Palánki Ferenc egri segédpüs-
pök úr, számos plébános közelr´́ol és távol-
ról, s persze a hívek végeláthatatlan sora.
Sokan szeretnek, tisztelnek. Az sem vélet-
len, hogy kiérdemelted Nagyoroszi dísz-
polgára címét is. A hatalmas munkabírást,
lelkesedést ismerve, óhatatlanul felvet´́o-
dik a kérdés, hogy nyolcvanöt éved dacára
mik a terveid a jöv´́ore nézve?

- Két személyt szoktam idézni ezzel
kapcsolatban. Az egyik Szent Pál apostol,
a másik pedig Szent Márton püspök.
Mindkett´́ojüknél az volt a hozzáállás, amit

Szent Pál úgy fogalmazott meg, hogy sze-
retnék már találkozni és Krisztussal lenni,
de ha feladatom van még, az ideköt. Mi-
kor Szent Márton haldoklott, sírva vették
körül ´́ot a hívei, hogy: ne hagyj itt minket!
Az volt a válasza, hogy “én nem vonako-
dom a munkától, ha az Úristennek még
szüksége van rám, akkor szívesen mara-
dok.” Én is azt gondolom, hogy ameddig
bírok csinálni valamit, ameddig hasznára
lehetek a környezetemnek, addig amit tu-
dok, csinálom. Persze csak érzem, hogy
fogy az er´́om, de azért ha a Jóistennek
ilyen tervei vannak velem, hogy még dol-
gozzak, és szolgáljam azokat, akiket rám
bízott, akkor én azt szívesen megteszem.

Csak gratulálni tudunk Imre bácsinak
ehhez a példamutató életúthoz, s azt kí-
vánjuk neki, hogy jó egészségben végez-
hesse továbbra is áldásos munkáját mind-
annyiunk boldogulására és örömére.

bizonyára vannak elérhet´́o szintek is.
Olyanokra gondolok, mint a küzd´́ospor-
tokban szokásos különböz´́o szín´́u övek.

- Vannak bemutatók, házi versenyek,
nemzetközi vizsgák, hol már a trénerek
küzdenek egymással. Igazán nem alakul-
tak ki az övekhez hasonló szintek. Kiváló
hatással alkalmazzák az élsport kiegészí-
tésére. Így például a Vasas vízilabda csa-
pata, valamint a szegedi kajakozók is
használja, de szerepet kapott több sportág
olimpiai felkészítésében is.

- Ha jól értem, akkor a TRX csak az
egyik lehet´́oség arra a mozgásvilágra,
amit ti ajánlotok. Mivel egészül ki még
mindez?

- Folyamatosan b´́ovül az eszközkíná-
latunk is. Legújabb egy homokzsák, vala-
mint a fittlabda továbbfejlesztett változa-
ta, vannak gumihevederek, amelyekkel
újabb különleges mozgást lehet végezni
és így tovább.

- Mit kell tennie annak, aki itt Rétsá-
gon kedvet kapott ahhoz, hogy kipróbálja
ezt a fajta testedzést? 

- Szeretettel várjuk ´́oket a kiscsoportos
foglalkozásainkra. Gyakorta megfordu-
lunk a Bánki tónál, a Hunyadi-ligetben, a
l´́otéren, ahol bemutatókat tartunk. Itt min-
denki kipróbálhatja magát, s ha valóban
kedve támad komolyan foglalkozni ezzel,
elérhet´́oek vagyunk a számukra.

V.J.
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Rétsági kalauz

Programajánló
Augusztus 1-20. - a könyvtár zárva

Augusztus 11-ig megtekinthet´́o
a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri kiállítás a Nyugat-nógrádi ba-
rangolón készült felvételekb´́ol:
Jásztelekpuszta - Nógrád

Augusztus 1. szerda, 10.00 órától
a m´́uvel´́odési központ kézm´́uves m´́u-
helyében
Szünidei kézm´́uveskedés - gyertya

Augusztus 4. szombat, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Hunyadi János Nyugállományúak
Klubja rendezvénye
Anna Bál

Augusztus 5. vasárnap, 10.00 órától
Pusztaszántón
Díjugrató lovasverseny
B kategóriás díjugrató verseny, Rajt-
engedély vizsgára felkészít´́o ügyessé-
gi verseny - kezd´́o lovasok számára,
Tombola (él´́o állatok és további nyere-
mények kerülnek kisorsolásra) 
A rendezvény ideje alatt büfé üzemel.
A rendezvény látogatása ingyenes.

Augusztus 13. hétf´́o
a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri kiállítás a Nyugat-nógrádi ba-
rangolón készült felvételekb´́ol:
Drégely-vár - Diósjen´́o

Augusztus 14. kedd
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Mesemozi: Toy Story 2. - Játékháború
Színes, magyarul beszél´́o, amerikai
animációs film, 92 perc
Andy kedvenc játékát, Woodyt elrabol-
ják! Számos rettenthetetlen és számta-
lan nagyon is rettenthet´́o játék-pajtá-
sa, a félelmetes Buzz Lightyear vezeté-
sével ment´́oexpedícióra indul. Ezúttal
az igazi nagyvilággal kell szembeszáll-

niuk: kamionokat térítenek ki útjukból,
megostromolnak egy játékáruházat,
megmentik Woodyt egy mániákus já-
tékgy´́ujt´́o kezei közül, és Buzz Lightye-
ar ´́osi galaktikus ellensége, a félelme-
tes Zurg sem ússza meg szárazon.
Belépés ingyenes.

Augusztus 20. hétf´́o
SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉG
9.30 órától - Szabadtéri Istentisztelet a
templomkertben; 
18.00  - a Nagyparkolóban 
Térzene; 
19.00 - Helyi csoportok bemutatkozá-
sa: a Kerepl´́o és a Zúgófa Néptánc
Együttes, a Városi Nyugdíjas Klub
táncosainak fellépése, Nadirah csilla-
gai (hastánc), Starlight Dance Com-
pany és Infinity Dance Crew (hip-hop)
táncbemutatók; 
21.00 - a Four Fathers együttes koncertje
22.00 órakor - T ´́UZIJÁTÉK zárja a
rendezvényt

Augusztus 29. szerda, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
a Magyar Fotográfia Napja alkalmából
A Rétsági Fotókör kiállítása
Megtekinthet´́o: szeptember 15-ig.

El´́ozetes
Szeptember 6. csütörtök

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

Szeptember 14. péntek, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
Spangár Estek - 
Irodalomról nem csak tollforgatóknak
A rétsági Spangár András Irodalmi
Kör összejövetele

Szeptember 19. szerda
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Fa és faragás
Sz´́ucs József fafaragó és Végh Borbála
Karolina fest´́o közös kiállítása
Megtekinthet´́o: október 13-ig.

Szeptember 26. szerda, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
Nepomuki Szent János tisztelete Nyu-
gat-nógrádban
Könyvbemutató

Állandó foglalkozások

kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Hétf´́o:
Starlight Dance Company tánccsoport

Nyári szünet
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:

Starlight Dance Company tánccsoport
Nyári szünet

T´́uzzománc Kör Nyári szünet
Electric boogie táncpróba Nyári szünet
Játékos német nyelvoktatás gyerekeknek

Nyári szünet
Csütörtök:
Hastánc Minden csütörtökön 17.00 órától
Német nyelvi kurzus Nyári szünet
Péntek:
Szobrász szakkör Nyári szünet
Zúgófa néptánc próba Minden pénteken

18.00 órától Vezeti: Simon 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

Hit gyülekezete Minden pénteken, 18.00
órától

Nyári nyitva tartás
Könyvtár: 

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

Augusztus 1-17 a könyvtár zárva
M´́uvel´́odési Központ:

Hétf´́o-csütörtök: 08.00-20.00
Péntek 08.00-21.00
Szombat: 17.00-21.00

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

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.
Augusztus 14-19-ig kedd-péntek 18 és 21

órakor, szombat vasárnap 10.00 órakor
Kistérségi Krónika 
Válogatás a környez´́o települések filmjeib´́ol

Augusztus 28 -szeptember 2-ig kedd-pén-
tek 18 és 21 órakor, szombat vasárnap
10 órakor
RTV Híradó Riportm´́usor összeállítás
Hírek röviden, Megkérdeztük az illeték-
est, Ismert emberek sikeres rétságiak. stb.

Augusztus 31 péntek 16.00 órától
Él´́o közvetítés a képvisel´́o-testületi
ülésér´́ol.

B´́ovebb, részletes tartalom a képújságban
és az rtv.retsag.net oldalon.
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Emlékezés
2012. július 2-án, életének 106. évében el-
hunyt Fábri Mihályné (sz. Helembai Vero-
nika). A település legid´́osebb lakosa volt.

Nagymamánk 1907. február 7-én szüle-
tett Alsópetényben, 9 gyermekes család ha-
todik gyermekeként. Édesapja fiatalon meg-
halt, így 7 évesen már munkát vállalt a Pró-
nay birtokon, hogy a családnak segíthessen.

10 éves volt, amikor Rétságra kerül
szolgálónak az állatorvos, majd a jegyz´́o
családjához. Ennél a családnál hosszú
évekig dolgozott: háztartást vezetett, taka-
rított, kertet kapált, állatokat nevelt, emel-
lett a hivatal környékét is ´́O gondozta. Ké-
s´́obb a kisbírói feladatokat is rábízták.

Erre 101 évesen így emlékezett:
“Kár, hogy nem vettem magamnak bi-

ciklit, gyorsabban eljutottam volna a leve-
lekkel Jásztelekre. Volt, hogy egy nap két-
szer is elküldtek oda a hivatalból. De el-
mentem, mert amit rám bíztak, azt még
aznap megcsináltam. Ha nappal nem vé-
geztem a kapálással, kapáltam éjjel a
holdfényben.”

A szolgálatot csak úgy vállalta el, ha
vasárnaponként elmehetett a templomba.

Életét h´́uen jellemzik Ady Endre sorai:
“Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten."
Életében két dolog volt számára a leg-

fontosabb, a család és a munka. Gyermek-
eit, és bennünket, unokákat nagy szere-
tettel és türelemmel nevelt.

25 évet töltött külföldön fia családjá-
ban: 20 évig élt Svédországban, 5 évig a
Dél-afrikai Köztársaságban, ahol fia se-
bészf´́oorvos.

Amikor a hosszú élet titkáról faggat-
ták, azt válaszolta, hogy sokat kell dolgoz-
ni, mindennap meg kell enni 2 szem para-
dicsomot, 2 gerezd fokhagymát, és egy kis
fej vöröshagymát. Ezt ´́O be is tartotta, és
tényleg hosszú élet´́u, és egészséges volt.
Gyógyszert nem szedett, beteg sem volt,
egy kis megfázástól eltekintve.

101 éves koráig tevékeny életet élt,

Nyugat-nógrádi barangoló - Drégelypalánk
A m´́uvel´́odési központ által meghirdetett fel-
fedez´́o sorozat ez alkalommal Drégely várá-
ba vezetett. A Börzsöny csúcsai közt megbú-
vó apró er´́osség vitézei 460 évvel ezel´́ott
ugyanilyen július eleji napokban inkább vál-
lalták a biztos halált, de életük árán is védték
Másfélszáz várvéd´́o volt Szondi György ka-
pitány oldalán, de szembeszálltak a tízezres
túler´́ovel. A h´́osiesség és a hazaszeretet jelké-
peiként emlékezünk ma is reájuk.

Ha valaki két évtizeddel ezel´́ott gon-
dolt arra, hogy felkeresi ezt a nemzeti em-
lékhelyet, hát meglehet, hogy meg sem
találta. A köveit elhordták, az id´́o is pusz-
tította, a fák ben´́otték, s a bozótban alig
lehetett felfedezni az egykori er´́osség nyo-
mait. A Teszáry Károly által létrehozott
Drégelyvár Alapítvány mentette meg. Sok
száz köbméter falat húztak fel immár.
Nem a várat akarják újraépíteni, hanem
csak jelezni, hogy hol állott egykoron. Fo-
lyamatosan zajlanak ezzel párhuzamosan

a régészeti feltárások, s így mind többet
tudunk h´́os eleink életér´́ol. Ottjártunkkor
is nagy iramban folytak a munkálatok. Ma
már agregátor, s felvonó segíti az épít´́ok
munkáját, de a legtöbb munkafázis mégis
csak kézzel történhet.

A várplatóra felérve igazán pompás kilá-
tás fogadott bennünket. Olyan tiszta volt a
látómez´́o, hogy eljutott a tekintet az Alacsony
Tátra, és a Mátra vonulatáig, s alig gy´́oztük
megfejteni, hogy a sok-sok apró település
melyik is lehet valójában. A mai magyaror-
szágiakat még csak könnyen beazonosítottuk,
de a - meg kell valljuk -, hogy a tucatnyi -
immár a felvidékhez tartozó - falu nevében
már nem voltunk teljesen bizonyosak. (Érde-
mes volna arra is egy barangolót vezetni,
hogy kiküszöböljük a hiányosságunkat.)

Drégely vára folyamosan vonzza a lá-
togatókat. Még télen sincs olyan nap,
hogy ne találkozna a zord id´́o ellenére fel-
merészked´́o látogató hasonlóképp érdek-

l´́od´́okkel. Most is több csoportot és egyéni
látogatót köszönthettünk. Szembe jöttek
velünk a Rétsági Árpád Egylet által szer-
vezett militari tábor résztvev´́oi.

Örömmel nyugtáztuk, hogy ez alkalom-
mal szép rendet találtunk a várkörnyékén. Saj-
nos nincs ez minden hét vége után így. Most
azonban néhány nappal vagyunk a hagyomá-
nyos Szondi várjátékok el´́ott, így a szokásos-
nál is nagyobb figyelem irányul a környezetre.
Még az útbaigazító táblákat is újakra cserélték.
Egy tehetséges diósjen´́oi fafaragó, Fritz János
készítette, s szegelte fel az új feliratokat.

Nagyrészt Arany Jánosnak köszönhetjük,
hogy Szondi György és maroknyi h´́os csapata
emlékezete ily élénken él ma is a köztudat-
ban. A Szondi két apródja történetét olvashat-
juk a tankönyvekben, megelevenednek szá-
munkra az sok egyéb irodalmi, képz´́om´́uvé-
szeti ábrázolás segítségével. Mindennek elle-
nére legalább ilyen jelent´́oség´́u az az er´́ofe-
szítés, amely a Drégelyvár Alapítványnak, a
drégelypalánki önkormányzatnak, s nem
utolsósorban a drégelypalánki m´́uvel´́odési
háznak köszönhet´́o. A hagyományteremtés és
-éltetés követend´́o példáit nyújtják mind-
annyiunk számára.                V.J.

élete utolsó 5 évében sokat pihent. Mindig
türelmes, jóindulatú és segít´́okész volt, a
faluban mindenki tisztelte, szerette.

A szeretet és a türelmet, amit t´́ole kap-
tunk továbbadjuk, emlékét meg´́orizzük:

fia dr. Fábri Mihály, 
6 unokája, 12 dédunokája, 10 ükunokája
Köszönjük a részvétnyilvánítást minden-
kinek, aki eljött a gyászszertartásra.
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Közhasznúsági jelentés
Rétság Egészségügyéért Alapítvány

Tájékoztató az Alapítvány 
2011. évi tevékenységér´́ol

Az alábbiakban közzétesszük a Rétság
Egészségügyéért Alapítvány 2011. évi
közhasznúsági jelentését.

Az Alapítványnak 2011. évben össze-
sen 244.820 Ft. bevétele volt, amely az
alábbiakból tev´́odött össze:
— APEH által utalt SZJA 1%-ok:

141.870 Ft
— bankkamat: 102.950 Ft
Az Alapítványnak 2011. évben összesen
501.819 Ft. kiadása volt, ebb´́ol 477.200
Ft az Alapítvány által nyújtott támogatá-
sok összege, 24.619 Ft. pedig bankköltség.

Egyéb kiadás az év folyamán nem volt,
az Alapítvány m´́uködésével kapcsolatos
egyéb költségeket (posta, nyomtatvány, te-
lefon stb.) a kuratórium elnöke fizette. A
kuratórium tagjai tevékenységükért semmi-
lyen juttatásban nem részesültek. 

Az Alapítvány állami pénzalapból,
központi költségvetésb´́ol ill. helyi önkor-
mányzattól támogatást nem kapott. 

Az Alapítvány az általa nyújtott támo-
gatásokkal az alapító okiratban foglalt cé-
lokat valósította meg, a támogatásokat az
Egyesített Egészségügyi-és Szociális In-
tézmény, a Tüd´́ogondozó Intézet valamint
a Ment´́oállomás számára nyújtotta. A tár-
gyi eszközök átadásáról jegyz´́okönyvek
készültek. 

Megragadva az alkalmat, köszönetet
mondunk mindazoknak, akik az Alapít-
ványt bármilyen formában segítették, tá-
mogatták. A 2010.évi személyi jövede-
lemadók 1%-ból befolyt 141.870 Ft-ot az
Alapítvány a fent említett intézmények-
nek nyújtott támogatásra használta fel.

Ezúton is tisztelettel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik személyi jövede-
lemadójuk 1 %-át a Rétság Egész-
ségügyéért Alapítványnak ajánlották fel,
egyúttal kérjük, hogy a jöv´́oben is minél
többen támogassák az Alapítványt céljai
elérésében, hiszen a helyi egészségügyi
ellátás felszereltsége, min´́osége igen fon-
tos minden itt él´́o számára.

Az Alapítvány kiemelten közhasznú,
adószáma: 19163404-1-12
      Szabó Klára        Dr. Szájbely Ern´́o

kuratórium elnöke       alapító    

RTDM hírek
Az talán már sokak számára ismeretes,
hogy Nyugat-Nógrád térsége is csatla-
kozott az országosan elindított turiszti-
kai fejlesztési programhoz, amelynek
eredményeképpen Turisztikai Desztiná-
ció Menedzsment szervezet alakult
Nyugat-Nógrádban.

Az RTDM Nonprofit Kft. célja, hogy
szakmai együttm´́uködés és párbeszéd ke-
retében összefogást alakítson ki a térség
turisztikai szerepl´́oi, és a turisztikában ér-
dekelt szakmai szervezetek között, az
együttm´́uködés eredményeképpen pedig
összehangolt turisztikai fejlesztések való-
sulhassanak meg a térségben.

Az RTDM a Hangadó hasábjain keresz-
tül is igyekszik az érdekeltek és érdekl´́od´́ok
számára hasznos információkkal szolgálni. 

Az elmúlt hetekben nagyszámú jelent-
kez´́o részvételével záródott a TDM har-
madik szakmai továbbképzése, amely el-
s´́osorban a térséggel kapcsolatos helyi
speciális adottságokra, az azokkal kapcso-
latos ismeretekre alapozott. A képzés több
terület mellett a helytörténeti háttérre fó-
kuszált, melyet Végh József mkl. tolmá-
csolásában hallhatott a közönség Bánkon,
az Öko - Land táborban.

A nyár folyamán a korábbiakban meg-
hirdetett a települési workshopok és fóru-
mok keretében el´́okészített túraútvonal ki-
alakítása programját is folytatatja a TDM.
A program ezen szakaszában az érintett
turisztikai szolgáltatók, turisztikai attrak-
ciók közrem´́uködésével promóciós kisfil-
mek is készülnek, amely a kialakítandó
túraútvonal rendszer szerves részét képe-
zi, és amelyet az RTDM számos csatornán
keresztül juttat el a célközönséghez. Ez-
úton hívjuk fel minden érdekl´́od´́o figyel-
mét, hogy amennyiben a TDM által kiala-
kítandó túraútvonal rendszer részesévé kí-
ván válni, annak aktív szerepl´́ojeként be-
mutatná magát a nagyközönség számára,
bátran keresse az RTDM munkatársait.

A nyári id´́oszakra id´́ozítettük a 7 tele-
pülés kétnyelv´́u (Angol/Magyar) bemutat-
kozó kiadványának megjelenését is, mely-
hez az érdekl´́od´́ok a TDM irodában Bán-
kon, illetve a települési önkormányzato-
kon keresztül is hozzájuthatnak.

Az els´́o kiadásban megjelent füzetek
Bánk, Berkenye, Borsosberény, Diósjen´́o,
Nézsa, Nógrád, N´́otincs helytörténeti, te-
lepülési ismertet´́oit a növény-és állatvi-
lággal, látnivalókkal, szálláshelyekkel,

vendéglátással kapcsolatos információkat,
valamint programajánlókat tartalmaznak. 

A szakmai munka eredményeképpen
az utóbbi hónapokban számos új szerep-
l´́ovel b´́ovült az RTDM tagsága. A kilenc
települési tagönkormányzat mellett Nóg-
rádsáp is csatlakozott a turisztikai fejlesz-
tési munkához. Tárgyalások folynak a Su-
gárkankalin Turisztikai Egyesület csatla-
kozásáról is az RTDM fejlesztésekhez.
(www.sugarkankalin.hu)

A Sugárkankalin Egyesület tíz település
együttm´́uködésével az elmúlt években ko-
moly turisztikai szakmai fejlesztési munkát
végzett. Számos program fémjelzi nevüket,
többek között az “Örökségeink Útján”
zöld út kerékpártúra, amely minden évben
rendszeresen megszervezésre kerül.

Az RTDM szakmai munkáját az
ÉMOP program keretében pályázati forrás
is támogatja. 2011.06.16-án szakmai kon-
ferenciával egybekötött program kereté-
ben került sor Bánkon, az RTDM irodájá-
nak felavatására.

A rendezvény f´́o védnöke Becsó Zsolt
Nógrád megye közgy´́ulésének elnöke, or-
szággy´́ulési képvisel´́o volt. A rendezvény
keretében került megalapításra a Nyugat-
Nógrád turizmusáért díj is, amely els´́o al-
kalommal 2012-ben kerül kiosztásra.

A díjra bármely a turisztikában aktív
szerepet vállaló magánszemély pályázhat,
közvetlenül, vagy ajánlás útján. Részlete-
sebb információk a www.rtdm.hu honla-
pon olvashatók. Az RTDM buzdít minden
érdekeltet a pályázatra, vagy az ajánlásra.

 2012. augusztus 24-e ismét kiemelt
nap az RTDM életében. Az ÉMOP prog-
ramhoz kapcsolódó szakmai konferencia
kerül megszervezésre, amelyre minden
kedves érdekl´́od´́ot vár a TDM.

A konferenciával, valamint a térség
aktuális programjaival kapcsolatos továb-
bi információkért keressék fel a helyi
TDM honlapját: www.rtdm.hu
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