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Megemlékezés az ’56-os forradalom
56. évfordulóján

Október 23-án a Városi M´úvel´ódési
Központ és Könyvtár nagytermében
került megrendezésre nemzeti ünnepünk alkalmából a városi ünnepség.
A m´úsorban els´óként a Mikszáth Kálmán Szakközépiskola rétsági tagozatának
diákjai emlékeztek meg egy zenés irodalmi összeállítással a forradalmi eseményekr´ól.
Ez követ´óen Mez´ófi Zoltán polgármester úr és Balla Mihály országgy´úlési
képvisel´ó úr mondott ünnepi köszönt´ót.
Hagyományosan e jeles napon kitüntet´ó
címeket adományoz a képvisel´ó-testület.
Idén Dósa Lászlóné és Ferencsik Vincéné, a
Polgármesteri Hivatal dolgozói, valamint

Partos Gáborné, az Általános Iskola pedagógusa kapta meg a Város Szolgálatáért;
Deme Bálint és Zachar Krisztián diákok
az Év Rétsági Tanulója elismerést.
A megemlékezés egy tehetséges rétsági fiatalember, Szájbely Zsolt szavalatával
folytatódott; színpadra lépett, s a közönséget elb´úvölte profizmusával a Kerepl´ó
Gyermek Néptánc Együttes két kiváló
szólótáncosa: Mez´ófi Zsófia és Deme Bálint; majd Majer Szilvia tanárn´ó fuvolajátékával kísérve az Ékes Énekegyüttes tagjai: Pfaff Csenge, Jóni Anita, és tanáruk,
Simon Katalin meghitt, az ünnep hangulatához könnyfakasztóan ill´ó népdalcsokrával zárult az est.
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A tartalomból:
Kitüntetések nemzeti
ünnepünkön
5. oldal

Id´ósek napja
10. oldal

Országos Könyvtári
Napok
11. oldal

Magyar Népmese Napja
13. oldal
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Városházi tudósítások
A képvisel´ó-testület 2012. augusztus 31-i
ülésén els´óként megvitatásra került a helyi
kitüntetések adományozásáról szóló rendelet-tervezet, melyet a képvisel´ó-testület
döntésének megfelel´óen el´ózetesen társadalmi véleményezésre bocsátottak.
A véleményezési határid´ó lejártával egyetlen lakossági vélemény sem érkezett. A Rétság
Város Díszpolgára, a Pro Urbe
kitüntetés és Az év Rétsági Tanulója kitüntet´ó cím adományozásának rendje olvasható a város
hivatalos honlapján.
A következ´ó napirendi pontban a bels´ó
ellen´órzés tervet tárgyalta meg a testület. Ennek célja, hogy el´ósegítse a közpénzekkel történ´ó hatékony, eredményes és szabályszer´ú gazdálkodást. Az
Önkormányzati törvény értelmében az
éves bels´ó ellen´órzési tervet a képvisel´ó-testület az el´óz´ó év november 15éig kell jóváhagynia.
A testület megtárgyalta a 2013. évi
adómértékekr´ól és adónem alkalmazásokról készített el´óterjesztést. Döntése
értelmében a 2013. évben a jelenleg
bevezetett adónemeken és alkalmazott
adómértékeken nem kíván változtatni.
A nemzeti köznevelésr´ól szóló törvény értelmében 2012. október 30-ig
kell döntenie a 3000 f´ót meg nem haladó lakosságszámú település önkormányzatainak arról, hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek
terhére a következ´ó naptári évben kezd´ód´ó tanévt´ól az iskola m´úködtetését
az államtól képes-e átvállalni. A határozat értelmében megfelel´ó információk hiányában az önkormányzat nem
tud nyilatkozatot tenni az Általános Iskola m´úködtetésével kapcsolatban.
A képvisel´ók megvitatták a közbeszerzési szabályzat átdolgozására érkezett
ajánlatokat. A testület az összességében legjobb ajánlatot tev´ó Márkus és
Társai Kft-t bízza meg a szabályzat
elkészítésével 200.000 Ft + áfa vállalási árért.
A képvisel´ó-testület megtárgyalta az
Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény véd´ón´ói szolgálatánál
2012. november 2-t´ól megüresed´ó álláshely bérének zárolás-feloldásáról
készített el´óterjesztést. A megüresedett
véd´ón´ói álláshely bér- és járulékköltség zárolását a feladat biztonságos és
folyamatos ellátása érdekében 2012.
november 2-t´ól feloldotta és hozzájárult 1 f´ó véd´ón´ói státusz betöltéséhez.
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A testület megtárgyalta az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény
Véd´ón´ói Szolgálatánál 2012. november 2-t´ól nyugdíjba vonuló véd´ón´ó jutalmazásáról szóló el´óterjesztést. Az
intézményvezet´ó tájékoztatása alapján
tudomásul vette, hogy a dolgozó a vonatkozó határozatban megfogalmazott feltételeknek megfelel, így egy havi
járandósága erejéig jutalomra
jogosult.
Ugyanezen napirendi pontban
az általános iskolában nyugdíjazás miatt megüresed´ó álláshely bérének feloldásáról tárgyában felhatalmazta Borosné Gellai Katalin igazgatót, hogy a jóváhagyott bérkereten belül, az átlagos statisztikai állományi
létszám emelése nélkül a szükséges
munkaszerz´ódést megkösse.
A járási hivatalok kialakításával a polgármesteri hivatal köztisztvisel´ói állományából 9 f´ó köztisztvisel´ó átadásra
kerül a járási hivatal állományába. 3 f´ó
az okmányirodából, 3 f´ó a gyámhivatalból, 2 f´ó a pénzügyi csoporttól, 1 f´ó
az igazgatási csoporttól kerül átvételre. Ugyanakkor a pénzügyi csoporttól
egy munkatárs november 01. napjától
nyugállományba vonul. A jelenleg 5
f´óvel m´úköd´ó csoport így 3 f´óre csökken. A testület a nyugdíjazás miatt
megüresed´ó pénzügyi el´óadói álláshely bér és járulékköltség zárolását
2012. november 1. napjától feloldotta.
A napirenden szerepelt a piacon lév´ó
területek hasznosítási lehet´óségér´ól
készített el´óterjesztés. A képvisel´ó-testület a piac területét egységesen kívánja kezelni, földterület értékesítés útján.
Az értékesíthet´ó területek nagyságát
30 m2-ben határozza meg. Az eladási
árat 3.000 Ft/m2-ben határozza meg. A
szükséges közm´úvek kiépítése a vev´ót
terheli.
A Végtisztesség Bt. vezet´óje a melléklet
kérelemmel fordult az önkormányzathoz a volt laktanya területén lév´ó fémszerkezet´ú csarnokok hasznosításával
kapcsolatban. A testület megtárgyalta a
4 db fémszerkezet´ú csarnok és 1 db
1200 m2-es fedett szín hasznosításáról
szóló el´óterjesztést, s miután hasznosítani kívánja a felsorolt szerkezeteket,
ezért az értékbecslés elkészítésére árajánlatot kér az OTP Bank Nyrt-t´ól.
A testület határozatot hozott a Bursa
Hungarica Fels´óoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi for-

dulójához történ´ó csatlakozásról.
Az önkormányzat megtárgyalta a
“Rétság Város központi településrészének funkciób´óvít´ó település rehabilitációja” cím´ú pályázat lebonyolításához szükséges projekt menedzsmenti
feladatok ellátására a COMPUTERV
GM Kft-vel kötött szerz´ódés módosításáról szóló el´óterjesztést.
Elfogadásra kerültek a Dr. Dobsonyi
László ügyvéddel a jogi tanácsadói
feladatok ellátására, Dr. Horváthné
Balla Erzsébettel a könyvvizsgálói feladatok ellátására, a MÁRKUS és társai Kft-vel a közbeszerzési tanácsadói
feladatok ellátására kötött szerz´ódésekr´ól szóló el´óterjesztések is. Az INFO-MARVELLA Bt-vel, a kommunikációs feladatok ellátására kötött szerz´ódés módosításáról szóló el´óterjesztést a
képvisel´ó-testület nem hagyta jóvá.
A testület jóváhagyta, hogy a konyha
árubeszállítói közül a Zemeny-Boros
Kft-vel kötend´ó szállítási szerz´ódését,
az Univer Coop Kft -vel kötend´ó szállítási keretszerz´ódését és a Goodmilk
Kft-vel kötend´ó szállítási szerz´ódését
a polgármester aláírja.
A napirenden szerepelt a polgármester
beszámolója a Rétsági Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységr´ól. A testület a beszámolót nem fogadta
el, azt kiegészítésre visszaadta, kérve,
hogy a beszámoló térjen ki a közösségi
autóbusz 2013. évi m´úködtetésére és
üzemeltetésére, a pedagógiai szakszolgálat kérdésére, valamint a társulási
megállapodás felülvizsgálatára.
Egy el´óterjesztés tárgyalta a Rétság
Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezeti feladatainak átvételét. A
Társulás jelenleg két intézményt tart
fenn: a Rétság Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot (2013. január 1. napjától állami fenntartásba kerül), valamint Rétság Kistérség Szociális Szolgáltató Központot. A határozat értelmében az önkormányzat a
munkaszervezeti feladatok ellátását
nem vállalja. A Társulás 2012. évi zárási feladatainak ellátására - a Járási
Hivatal kialakításához átadásra kerül´ó
helyiségeket figyelembe véve- irodahelyiséget biztosítani nem tud.
A testület megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal kommunikációs szolgáltatásait bemutató el´óterjesztést, s javasolta, hogy a szolgáltatások egységesítése, követhet´óségének biztosítása érdekében további ajánlatok legyenek bekérve.
A Képvisel´ó-testület hozzájárult, hogy
a nagyoroszi M´úvel´ódési Központ be-
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zárása miatt a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár biztosítson helyszínt a
Nyugat-nógrádi Nyugdíjas Klubok találkozója hagyományteremt´ó rendezvény megtartásához. A rendezvény költségeihez a Képvisel´ó-testület 40.000
Ft többlet dologi el´óirányzatot biztosít
az általános tartalék terhére.

Tisztségvisel´ók fogadó órái
2012. NOVEMBER
Mez´ófi Zoltán polgármester: Minden
hónap második hétf´ójén 13.00-17.00
óráig. Novemberben 12-én hétf´ón.
Dr. Katona Ern´ó alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától 17.30
óráig. Novemberben 28-án szerdán.
Hutter Jánosné jegyz´ó: Minden hétf´ón 1417 óráig. Novemberben 5. 12. 19. 26.

Közmeghallgatás
képvisel´ó-tesületi ülés
Rétság Városi Önkormányzat Képvisel´ó-testülete munkatervben tervezett
KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT következ´ó ülésére november
16. péntek 16.00 óra (PVB. ülés id´ópontja: november 13. kedd 16.00 óra) Tervezett napirend: 1) Településrendezési terv
koncepció. 2) Beszámoló az Önkormányzat
2012. évi költségvetése id´óarányos teljesítésér´ól. 3) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadása. 4)
Rétság város közlekedési szabályainak felülvizsgálata. 5) Bursa Hungarica ösztöndíj
pályázat elbírálása. 6) Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról. 7) Beszámoló
a testület lejárt határidej´ú határozatainak
végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekr´ól. 8) Tájékoztató a két testületi ülés közötti id´ószakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri
munkáról. 9) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Az ülés részletes napirendje és anyagai október 15-t´ól a www.retsag.hu oldalon az Önkormányzat menüpontnál lesznek elérhet´ók.

Rendeletek jegyz´ókönyvek
Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvisel´ó-testület által alkotott rendeletek teljes
szövege és mellékletei, a www.retsag.hu
oldalon az Önkormányzat fejezetben érhet´ók el. Ugyanígy a helyi jogszabályok
egységes szerkezetbe szerkesztett szövege.
A képvisel´ó-testület nyílt üléseinek
jegyz´ókönyve az ülést követ´ó 15 napon
belül elérhet´ók a www.retsag.hu weblapon, az Önkormányzat fejezetben.
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Helyi rendelet
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testületének 21/2012.( X.27)
önkormányzati rendelete
Az elismer´ó címek alapításáról
és adományozásának rendjér´ól
(kivonat)
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
i.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, attól a céltól vezérelve, hogy
a helyi közösség szolgálatában kiemelked´ó érdemeket szerzett személyeket, szervezeteket és vállalkozásokat méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelel´óképpen értékelve állíthassa példaként a jelen
és az utókor elé, Rétság Város Díszpolgára címet, Pro Urbe Emlékérem, valamint
Az Év Rétsági Tanulója kitüntetést alapít,
s ezen elismerések adományozásának feltételeit és eljárás rendjét a következ´ó rendeletben szabályozza.
I. Rétság Város Díszpolgára cím
1.§ (1) Rétság Város Díszpolgára cím adományozható annak a köztiszteletben álló
magyar, vagy külföldi állampolgárnak,
aki Rétság város és polgárai számára, a
város fejl´ódése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelked´ó
tevékenységet végzett. Jelent´ós munkájával, vagy egész életm´úvével általános
elismerést szerzett.
(2) Rétság Város Díszpolgára cím posztumusz is adományozható.
(3) A Rétság Város Díszpolgára címb´ól
önkormányzati ciklusonként egy adományozható, melyet városi ünnepség
keretében kell átadni.
(4) A Rétság Város Díszpolgára címmel
külön erre a célra készített díszoklevél
és emlékplakett jár.
2.§ (1) A város díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntet´ó címet, valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a
díszpolgárokat megilletik.
(2) A város díszpolgára:
a) tanácskozási joggal részt vehet a Képvisel´ó-testület ülésein;
b) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és lehet´óség
szerint ezeken megkülönböztetett hely
illeti meg;
c) díjtalanul látogathatja a rétsági Városi
M´úvel´ódési Központ és Könyvtár valamennyi saját rendezvényét.

II. Pro Urbe Emlékérem
3.§ (1) Pro Urbe Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy
gazdasági szervezeteknek, akik vagy
amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet valamely ágazatában kiemelked´óen hasznos munkát végeztek, és
ennek révén a város értékeit növel´ó,
maradandó eredményeket értek el.
(2) A Pro Urbe Emlékéremb´ól évente legfeljebb egy adományozható, melyet
városi ünnepség keretében kell átadni.
(3) A Pro Urbe Emlékérem mellé díszoklevél jár.
(4) A Pro Urbe Emlékéremmel kitüntetett
személy az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos.
III. Az Év Rétsági Tanulója
4.§ (1) Az Év Rétsági Tanulója elismerés
adományozható annak az általános
vagy középiskolai tanulónak, aki megyei vagy országos tanulmányi versenyen elért kimagasló eredményével, a
m´úvészetek, illetve a sport területén
egyénileg, vagy csapatban nyújtott kiemelked´ó teljesítményével hírnevet
szerzett városunknak.
(2) Az Év Rétsági Tanulója elismerésb´ól a 3.) bekezdésben foglalt kivétellelévente legfeljebb három adományozható, melyet városi ünnepség keretében kell átadni.
(3) A csapatban elért kimagasló teljesítmény
elismerése esetén a csapat tagjainak száma szerinti elismerés adományozható.
(4) Az Év Rétsági Tanulója elismeréssel
oklevél jár.
IV. Elismerések adományozásának és
visszavonásának rendje
5.§ (1) A Rétság Város Díszpolgára cím,
a Pro Urbe Emlékérem és Az Év Rétsági Tanulója elismerések adományozására írásban javaslatot tehetnek:
a) a Képvisel´ó-testület tagjai
b) a Képvisel´ó-testület bizottságai
c) önkormányzati intézmények
d) rétsági civil szervezetek
e) rétsági bejelentett lakóhellyel rendelkez´ó állampolgárok
(2) A javaslatokat indoklással ellátva az
adott év január 31-ig kell leadni a Polgármesteri Hivatal jegyz´ójének.
(...)
A rendelet teljes szövege megtalálható a
www.retsag.hu honlapon, az Önkormányzat fejezetben.
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Polgármesteri köszönt´ó
Elhangzott az 1956-os forradalom tiszteletére rendezett városi ünnepségen
Képvisel´ó Úr!
Tisztelt Emlékez´ók!
El´óljáróban - köszönöm valamennyi
közrem´úköd´ó tanár, szervez´ó, szerepl´ó
munkáját az ünnepség megszervezésében.
Az elismerésben részesül´óknek el´óre is
gratulálok.

Kedves Rétsági Polgárok!
Tisztelettel köszöntöm Önöket az
1956-os forradalom és szabadságharc ’56ik évfordulóján rendezett városi ünnepségünkön. Nemzeti ünnepeinknek megvan a
történetük és kálváriájuk. ’56 azonban
még csak 56 éves. Nem kevés egy ember
életében, tán csepp se, a történelem tengerében. Kálváriája még tart, nagyon is él.
Él az emberek, családok emlékezetében.
A legél´óbb ünnepünk, mert a mai politikai
rendszer közvetlenül bel´óle gyökerezik.
Ami elbukott ’56-ban, az valósult meg
1989-ben. ’56 máig összetart és megoszt,
emlékeztet és figyelmeztet.
Hogy mit´ól megosztó, arról nagyon
sokat tudnék beszélni, de az nem vezetne
sehová. Egyet azonban megjegyzek:
Amíg ebben az országban, azon belül Rétságon kicsinyes, sz´úkkebl´ú egyéni érdekek mentén szóbeszédeknek felülve hagyjuk magunkat megosztani, addig itt érdemi változások nem lesznek. Pont most,
amikor régen nem látott nagy szükség van
arra, hogy megfogjuk egymás kezét. Éppen ezért én az összetart és figyelmeztet
szavakra irányítanám a figyelmet.
’56 bátorsága és tragédiája messze túllépte az ország határait. Visszafordíthatatlanul bebizonyította a világnak, hogy a
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kommunizmus épületének falán betömhetetlen repedések keletkeztek.
Az els´ó figyelmeztet´ó résekre Sztálin
halála után a z 1953-as berlini munkástüntetések utaltak. Ezt még sikerült a sz´ónyeg
alá söpörni. Ezt követték 1956 nyarán a
Poznani lengyel tüntetések a romló életkörülmények miatt. Ezt már nem lehetett
eltüntetni, ugyanis a magyar október 23nak ez a közvetlen kiváltó oka. Az egyetemisták békés szimpátia tüntetése a lengyel események mellett. Így váltak a hajszálrepedések méteres lyukká a kommunizmus épületének falán 1956-ra.
Ma már jól tudjuk, hogy a forradalom
eleve bukásra volt ítélve. A nagyhatalmak
megegyeztek: A vasfüggönyt sem felhúzni, sem odébb tenni nem lehet. Ez veszélyeztetné a II. világháború utáni békét, a
status quo-t. ’56 azonban Moszkvát is elgondolkodtatta. “Engedni kell a magyaroknak, Rákosiék túl sok hibát követtek
el” - hangoztatták többen. Ez azonban
nem akadályozott meg senkit abban, hogy
megkezd´ódjön az újkori magyar történelem legvéresebb megtorlása. 400 kivégzés, 18 ezer börtön ítélet, a sortüzek több
száz áldozata. Martinovicsék kivégzése,
Haynau rémuralma, Kun Béla vörösterrorja, Horty fehérterrorja összesen nem
produkált ennyi áldozatot. Ezek a szikár
tények a számok tükrében.
Azt Kádár is belátta, hogy nem lehet
egy vérbefagyasztott országban a hatalmat szuronyokkal fenntartani. A 60-as
évek elején megszületett a kompromiszszum: “Aki nincs ellenünk, az velünk
van" Aki nem politizál békén hagyjuk.
Majd a 60-as évek végén megkezd´ódik az életszínvonal emelése gazdasági
teljesítmény nélkül, külföldi hitelekb´ól.

Ez 1981-ben már majdnem államcs´ódhöz
vezetett.
A Szovjetunió összeomlása után pedig
az 1989-es rendszerváltáshoz. A rendszerváltás Hamupip´óke álmából azonban
gyorsan és kiábrándultan ébredtünk. “A
rendszerváltás mézesmadzagáról gyorsan
elfogyott a méz, utána a madzagot kezdtük
el rágni, mára pedig azt is megettük.” mondta egy neves szociálpszichológus. Egyre
többen kezdtek visszavágyni a Kádári gulyáskommunizmus véd´ószárnyai alá.
Ez az út azonban járhatatlan ! “A demokrácia és a kapitalizmus macerás képz´ódmények." - mondja Churchill. A szocializmus összeomlásával kiderült, hogy a
kapitalizmus igazságtalanságaira nem tudott megfelel´ó válaszokat adni. Tehát
egyenl´óre gy´ózött a kapitalizmus és a demokrácia. Ez nyilvánvalóan sok embert
nem nyugtat meg. Ez azért van - írja Faragó
Töreki Péter drámaíró - “Mert sikeresen
elhitették sokunkkal, hogy a demokrácia a
b´únös a gondokért, így áldozták fel a demokráciát a felhalmozott hibák oltárán.“
De akkor mégis mi a megoldás? Létezik sikeres kapitalizmus, de azt fel kell
szerelni szociális érzékenységgel. Enélkül
marad a vadkapitalizmus, a karvalyt´ókés
fosztogatás. Ahhoz, hogy ne következhessenek be ciklikusan ’56-ok, ahhoz a legfontosabb cél megállítani újabb és újabb
társadalmi csoportok leszakadását. Ennek
a feladatnak nincs piros, sárga, zöld pártszíne. Ez józan gazdasági kérdés, egyúttal
morális és erkölcsi felel´óssége az ország
és a települések vezet´óinek.
Nemzeti ünnepeink attól válnak azzá,
ha folyton van aktuális üzenetük, figyelmeztetésük. Abban a reményben, hogy
“56 nem csak emlékeztet, nem csak figyelmeztet, de közelebb is hoz bennünket
egymáshoz.
Kívánok békés emlékezést!
Köszönöm a megtisztel´ó figyelmüket!
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Kitüntetések nemzeti ünnepünkön
Az október 23-i ünnep hagyományosan
arra is lehet´óséget ad, hogy átadják a
“Város Szolgálatáért” elismer´ó címeket. Ez alkalommal Dósa Lászlóné és
Ferencsik Vincéné és Partos Gáborné
érdemelte ki a kitüntetést.
Dósa Lászlóné 1994. májusától a Polgármesteri Hivatalban, mint ügykezel´ó
látja el feladatait. Az elmúlt 18 évben az
ügyfelek megelégedésére végzi tevékenységét. Munkaköri kötelezettségein túl is
szívén viseli a rétsági lakosok ügyes-bajos
dolgait, azokban kérésre mindig segítséget nyújt, Legyen az civil szervezet, lakossági kérelem vagy közüzemi probléma. Amennyiben azt hivatali feladatainak
ellátása igényli munkaidején túl is, vagy
akár szabadnapon is rendelkezésre áll.
Szolgálatkészségét munkatársai, a város
intézményei és a hozzá forduló lakosok is
ismerik. A Polgármesteri Hivatalban
“csak” 18 évet töltött, de munkahelye soha nem esett Rétságon kívül.
Ferencsik Vincéné érettségi után a helyi GAMESZ-nál kezdett dolgozni, majd
kis kitér´ót tett Rétságon a vállalkozói
szférába. Ezt követ´óen a Polgármesteri
Hivatalhoz tért vissza. 1996. februárjától
a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportjánál dolgozik. Pénztárosként folyamatos
kapcsolatban volt az önkormányzat intézményeivel, valamint a Hivatal ügyfélkörével. Emberséges, együttérz´ó köztisztvisel´óként igyekezett mindig segítséget nyújtani nem csak munkatársainak, hanem a
rászorulóknak is. Szakmai segítségnyújtására az intézmények dolgozói is mindig
számíthattak.
Partos Gáborné 1984-t´ól, azaz 28 éve
folyamatosan a Rétsági Általános Iskola
pedagógusa. Földrajz-testnevelés szakos
általános iskolai tanárként mindig napra-

kész szakmai-pedagógiai és módszertani
ismeretekkel gazdagodva nevelte-oktatta
tanítványait, készítette fel versenyekre,
utazott velük és örült sikereiknek. Több,
országos versenyen kiváló helyezett tanulót segített hozzá kézilabdázásban, atlétikában egyéni eredményeikhez. Nagy aktivitással veszi ki részét az esélyegyenl´óség, a környezeti kultúrára nevelés, a mindennapos testnevelés megvalósulásának
feladataiból. Önképzéssel és számos továbbképzési lehet´óséggel élve fejlesztette
pedagógiai tudását. Osztályf´ónöki tevékenysége is jelent´ós. Mind a diákokkal,
mind a szül´ókkel megtalálta a megfelel´ó
hangnemet, amely következetesen rend és
rendszerszemlélet´ú, tiszteletre nevel´ó és
azt elváró jelleg´ú. Neve és küldetése a
város életében is ismert, a sport, a környezeti kultúra terén számottev´ó jelent´óség´ú.
Nemcsak az itt él´ó gyerekek, hanem a város egésze érdekében dolgozott az értelmes élet és hasznos szabadid´ó kihasználása érdekében. 2004-ben Az év pedagógusa
címet kapta a Cserhát-Takarék a Szakemberekért Alapítványtól, 2005-ben pedig
Emléklap a diáksportért oklevélben részesült a Magyar Diáksport Szövetségt´ól.
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete határozatai szerint “Az Év
Rétsági Tanulója” elismer´ó címet is az
október 23-i ünnepen lehet átnyújtani
az arra rászolgálónak. Az idén Deme
Bálint volt 8. osztályos tanulót és Zachar Krisztián sportolót érte ez a megtiszteltetés.
Deme Bálint jó tanuló, jó magviselet´ú
diák, az osztály aktív tagja volt. A közösségi feladatokból is kivette a részét. A Mez´ó Ferenc Szellemi Diákolimpia csapatát
gazdagította két éven keresztül. 2011-ben

országos I. helyezést, 2012-ben országos
IV. helyezést értek el. Ebben az évben ´ó
volt a csapatkapitány, mert a többi tag alsóbb osztályból került ki, így a csapat öszszefogása is az ´ó feladata volt. A Nagy
Vagy országos TV-s vetélked´ón családjával együtt segítette az iskolát a jó szerepléshez. Tanulótársai, tanárai tisztelik, szeretik kedves, de komoly hozzáértését.
Mindenkivel szemben barátságos, megért´ó és segít´ókész.
Zachar Krisztián fiatal kora ellenére
immár tizenegy éve ´úzi a kyokushin karate sportágat. Négy éves korában kezdett el
edzeni Balassagyarmaton. Öt éves volt
mindössze, amikor 2002-ben az els´ó versenyen elindult, de ennek ellenére harmadik lett a korosztályában. Azóta számos
versenyen szerepelt. 2008-ban megnyerte
a diákolimpiát. Idén márciusban Barcelonában járt az Európa Bajnokságon, ahonnan bronzéremmel tért haza. A rá következ´ó héten pedig Prágában versenyezett,
és szintén harmadikként állt a dobogóra.
A nemzetközi versenyek sok elfoglaltságot jelentenek számára. Mindezt úgy,
hogy Vácon tanul az I. Géza Király Szakközépiskolában. Elég nehéz összeegyeztetni a tanulás utáni edzéseket. Sportsikereit, kitartását jól jellemzi, hogy a közelmúltban vizsgázott els´ó danra, azaz a fekete övre. Húsz küzdelmet kellett megvívnia nagyobb fokozatú sportolók ellen. A
lényeg az állva maradás volt. Sok lemondásból áll az élete, de a kitartás meghozta
a gyümölcsét. Céljai között szerepel, hogy
szeretne kijutni Japánba a Világkupára.

Fénymásolási lehet´óség
A Városi M´úvel´ódési
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)

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,
matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´óségi
munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 16.
Telefon: (35)351-155, (30)9-607-683
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Lovak és lóer´ók parádéja
A szüret, a betakarítás id´ószaka mindig is
várva-várt esemény volt. Most is aggódva
figyelték a szervez´ók az id´ójárás-el´órejelzést, pedig immár nem is igazán a termény betakarításáról, hanem egy vidám
felvonulásról és mulatságról van szó.
Az id´ójárás ez alkalommal kedvezett a
rendezvénynek. A színes menet végigjárta
a város utcáit, majd a m´úvel´ódési köz-

pontban folytatódott a program. Már az
indulás el´ótt kiderült, hogy ez évben egy
új színfolttal is gazdagodott a rétsági
program. A rendez´ók traktorszépségversenyt hirdettek. Els´ó hallásra meglep´ó
volt az elképzelés, de amikor aztán megjelentek az ötven-hatvan éves régi - valóban szép traktorok, máris mindenki örült
a kezdeményezésnek. Ráadásul részt is

Motoros bravúrok, csikorgó fékek
A színpadi programokkal még nem értek
véget a szüreti meglepetés-programok.
Egy újabb technikai bemutatót csodálhatott meg a közönség. A két rétsági fiatalember által alapított Rétság Rider’s Team
a Nagyparkolóban tartott bemutatót elképeszt´ó biztonságú motoros tudásukról.
Mintha egy csepp veszélyérzetük sem lenne, olyan magabiztossággal száguldoztak
az aszfalton, hogy aztán egy perc alatt lebokkolva els´ó, vagy hátsó keréken mutassák be kunsztjaikat. Ha kell, átfordulnak a
fejükön keresztül, ha kell, leugranak a jár-
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m´úvük mellé, hogy aztán háttal ülve pattanjanak újra nyeregbe, s szinte el sem
lehet sorolni a rengeteg elképeszt´ó és hajmereszt´ó mutatványt. Átugratnak a t´úzön,
helyben járatják a motort, hogy mint egy
felb´ószült bikát engedjék aztán a lóer´óket
szabadjára. S mindezt mosolyogva, nevetve, mintha semmi nehézség nem volna
emögött. A teljesítményükhöz nem csupán bátorság, hanem rengeteg gyakorlás is
szükséges. Csak így elképzelhet´ó, hogy
immár számos - olykor nemzetközi - megmérettetésen is sikerrel szerepeltek.

vállaltak a felvonulók szállításában.
A felvonulásról visszatér´ók, a m´úvel´ódési központ színháztermében tartott folklórm´úsort megel´óz´óen Tóth Ferenc plébános úr és Lengyel László presbiter úr
mondott áldást az idei terményre. A látványos gálam´úsor méltán aratott sikert. Az
est szüreti bállal zárult, ahol mindenki
kedvére folytathatta a felvonuláson és a
színpadon látott táncát.
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Ki is volt a “bánkúti búzák atyja“
A rétsági szüreti felvonulásnak és mulatságnak immár hagyományosan szép eleme a terményáldás. Az idei ünnepen Tóth
Ferenc plébános úr méltatta azt a világraszóló teljesítményt, amelynek elismeréseként Baross László születésnapját jelölték meg a Kenyér világnapjaként. A református gyülekezet nevében Lengyel
László presbiter mondott áldást a kenyérre és a terményekre.
Miután valóban keveset tudunk róla,
utánanéztünk a tudós életrajzának. Az els´ósorban sikeres búzanemesít´óként ismert agrárszakember, Baross László (Fels´ózsember,
1865. okt. 16. - Bánkútpuszta, 1938. jún. 3.) 1886ban végzett a magyaróvári
gazdasági akadémián, majd
ezt követ´óen József f´óherceg különböz´ó nagybirtokain dolgozott gazdasági segédtisztként; 1911-t´ól haláláig pedig a bánkúti uradalom jószágfelügyel´óje lett,
amelyet jól szervezett, korszer´ú mintabirtokká alakított és kísérleti
telepet is létrehozott rajta.
Baross László a köztudatban a “bánkúti búzák atyja”-ként él. Ezt a tekintélyt
egy gazdasági kényszerhelyzet megoldójaként vívta ki. Az I. világháború után Magyarország
elvesztette
búzapiacait,
ugyanis az 1920-as években egész Európát elárasztotta a jó min´óség´ú kanadai és
amerikai búza; az import mintegy 90%-a
a Marquis nev´ú fajta volt, mely számos
el´ónyös tulajdonsága mellett egy komoly
hibával rendelkezett: nem volt fagyálló.

Barossnak ezen sikerült javítania. Fagyálló Marquis törzseket állított el´ó, majd ezeket az ugyancsak általa nemesített Bánkúti 5-tel keresztezte. Így születtek meg
munkája eredményeként a legnevesebb
bánkúti ´ószi búzák, amelyeknek egyike az
1933-as kanadai búza világkiállításon a
világ legjobb búzája címet nyerte el, Barosst pedig aranyéremmel tüntették ki.
A búzán kívül Baross más növények
nemesítésével is sikeresen foglalkozott:
tevékenységi körébe tartozott a kukorica, cukorrépa,
zab, cirok, ricinus és a gyapot kedvez´óbb tulajdonságú
fajtáinak termesztése. De érdekl´ódött a növénynemesítésen kívül más mez´ógazdasági problémák iránt is: számos cikke jelent meg a talajm´úvelésr´ól, a trágyázásról, a
vetésforgókról és a kéveköt´ó
aratógépekr´ól.
Búzafajtái mintegy negyedszázadon keresztül a
legjobbaknak számítottak
Magyarországon: még 1957ben is az ´ó fajtáit termesztették hazánk
búzavetés-területének 57%-án.
Magyar Szabadalmi Hivatal (Források: Magyar Tudománytörténeti Intézet,
Magyar Tudóslexikon A-tól Zs-ig)

nyérnek a jelent´óségét. A világnapot már
közel 30 ország ünnepli els´ósorban karitatív jelleggel, mivel ezen a napon a pékek
adományaikkal segítik a rászorulókat. Az
ünnep alkalmat ad arra is, hogy a pékek
áldozatos munkájára és a kenyér jelent´óségére a nagyközönség figyelmét is felhívják.
2012. szeptember 22-én, a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében tartott
díjátadó ünnepségen Baross László Magyar Örökség Díjban részesült. A Magyar
Örökség és Európa Egyesület által alapított elismerést a 20. század els´ó felének
fontos magyar személyiségei, legjelent´ósebb magyar teljesítményei kapják. A díj
feladata és célja megnevezni azokat a tevékenységeket, történéseket és embereket, akik a múltban és a jelenben hozzájárulnak a nemzeti önbecsülés er´ósítéséhez,
gazdagításához -mondta Hámori József, a
Magyar Örökség díj Bírálóbizottság elnöke megnyitó beszédében. Hozzátette: az
elismerés azt a bizonyságot akarja er´ósíteni, hogy mindannyiunkon múlik a reményteli jöv´ó megvalósítása

A svájci székhely´ú Pékek Világszövetsége 2001-es kongresszusán döntött úgy,
hogy október 16. legyen a Kenyér Világnapja. A világnap célja, hogy bemutassa a
világ legfontosabb élelmezési cikkének az életfontosságú ásványi anyagokat tartalmazó, fontos energiaforrásnak -, a ke-
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Kék hírek
A Nógrád Megyei Rend´ór-f´ókapitányság Rétság térségi híreib´ól
Terményt loptak, lebuktak
A Rétsági Rend´órkapitányság körzeti
megbízottja 2012. szeptember 12-én 09 óra
50 perckor Tereske belterületén ellen´órzés
alá vont három személyt, akik kiskocsin három zsák, összesen 13.000 Ft érték´ú kukoricát szállítottak. A 30 és 25 éves férfi, valamint egy 27 éves n´ó társuk a termény származásával kapcsolatosan elszámolni nem
tudott, majd a feltett kérdésekre elismerték,
hogy azt a község külterületén lév´ó, egy
társaság tulajdonát képez´ó, körbekerítetlen
kukoricaföldr´ól tulajdonították el. A tetten
ért személyek ellen a hatóság kezdeményezte a tulajdon elleni szabálysértés miatt a
gyorsított bírósági eljárás lefolytatását, ezért
mindhárom személyt a rend´órkapitányságra
el´óállították és szabálysértési ´órizetbe vették. A hatóság az elkövetéshez használt kézikocsit és a terményt lefoglalta. A sértettet
ért kár megtérült.
Garázdaság Nógrádsápon
A Rétsági Rend´órkapitányság ügyeletére telefonon érkezett Nógrádsápról a bejelentés 2012. szeptember 15-én 12 óra 30
perckor, mely szerint a helyi iskola és
óvoda közös konyhájában gyakorlaton
lév´ó 20 éves nézsai fiút, három másik
tanuló bántalmazta. A jár´órök azonnal a
helyszínre siettek, ahol elfogták a bántalmazó 18 éves rádi, egy 17 éves nagymarosi és egy 17 éves alsópetényi fiút. A
beszerzett adatok alapján a 20 éves sértettet a gyakorlat közben az intézménnyel
szemközti füves területre a három fiatal
egy délel´ótti nézeteltérés miatt hívta ki.
Majd itt a 18 éves fiú a sértettet meglökte,
míg a két 17 éves fiatal egy alkalommal
megrúgta és megpofozta. A sértett a bántalmazás következtében könny´ú sérülést
szenvedett. A rend´órkapitányságra el´óállított két fiatalkorú és egy feln´ótt korú - 18
éves - személy ellen a hatóság csoportos
garázdaság miatt folytat büntet´óeljárást.
Szeptember gyorshajtója
Rétság belterületén közlekedett motorkerékpárral 2012. szeptember 16-án 16
óra 08 perckor a szeptemberi sebességtúllépés csúcstartója a megengedett 50km/h
helyett 131 km/h sebességgel. A szabályszegés miatt a motorkerékpár üzembentartója részére 300.000 Ft összeg´ú közigazgatási bírságot szabtak ki.
Mobil röntgenkapu a határon
2012. szeptemberében a térségünkben
korábban nem használt technikai eszközt
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alkalmazott az illegális migráció felfedésével kapcsolatos közúti ellen´órzések során a rend´órség. Ez a technikai eszköz a
mobil röntgenkapu, mely a gépjárm´úvek
belsejében lév´ó tárgyakról, él´ólényekr´ól
ad képet a kezel´ószemélyzetnek. A röntgenkaput összehangolt nemzetközi fokozott ellen´órzések során alkalmazták. Az
ellen´órzésekben a Szlovák Köztársaság
Nyitra Kerületi Rend´órigazgatósága, az
Érsekújvári Idegenrendészeti Osztály, a
Lévai Járási Rend´órigazgatóság B´únügyi
Osztálya, valamint a Nyitra Vámhivatal
Igazgatósága, magyar részr´ól a Nógrád
Megyei Rend´ór-f´ókapitányság és a Pest
Megyei Rend´ór-f´ókapitányság beosztottai
vettek részt. A mobil röntgenkaput a szlovák vám´órség biztosította, melyet a Parassapuszta - Sahy volt közúti határátkel´óhelynél telepítettek, szlovák oldalon. Az
ellen´órzések a Szlovákiába irányuló forgalmat célozták meg. A feladat végrehajtása során az ellen´órzött gépjárm´úvekben
illegális migránsokat, csempészárut nem
talált a hatóság, azonban közúti közlekedési szabálysértések miatt több esetben
kellett intézkedniük. A mobil röntgenkapuval más volt közúti határátkel´óhelyeknél is találkozhatnak majd a közlekedésben résztvev´ók.
Garázdaság ´Ósagárdon
A Rétsági Rend´órkapitányságra bejelentés érkezett amely szerint egy ´ósagárdi
italboltban egy férfi hangoskodott és a bejárati ajtó üvegét kitörte. A rend´órök a
helyszínre vonultak, ahol elfogtak egy 42
éves helybeli férfit, aki a beszerzett adatok alapján az italboltban tartózkodó férfi
vendéget többször meglökte, szidalmazta,
az épület elé hívta verekedni. A felszólított férfi erre nem volt hajlandó. Ekkor a
hangoskodó személy a kocsma bejárati ajtajának üvegébe ököllel beleütött, mely
ett´ól kitört. A rongálással okozott kár
2.000 Ft. A rend´órkapitányságra el´óállított
férfi ellen garázdaság elkövetése miatt
folytat büntet´óeljárást a hatóság.
Utcáról a börtönbe
A Rétsági Rend´órkapitányság jár´órei
N´ótincsen ellen´órzés alá vontak egy 37
éves rétsági férfit. Az igazoltatás során
megállapítást nyert, hogy a bíróság ellene
elfogatóparancsot bocsátott ki, ezért a rend´órök ´ót elfogták, majd a rend´órkapitányságra történ´ó el´óállítását követ´óen a büntetésvégrehajtási intézetbe kísérték büntetése letöltésének megkezdése érdekében.

A Rétsági Rend´órkapitányság beosztottjai bolti lopás miatt intézkedtek egy
nógrádi férfival a napokban.
Bejelentés érkezett a rend´órkapitányságra 2012. október 20-án, hogy egy nógrádi boltból egy személy élelmiszereket
tulajdonított el. A rend´órök megállapították, hogy egy 51 éves nógrádi férfi az
üzletben a mintegy 1.700 Ft összeg´ú termékeket a ruházata alá rejtette, majd
azokkal fizetés nélkül távozott. A férfi elismerte a szabálysértés elkövetését, t´óle a
rend´órök az eltulajdonított árut lefoglalták
és visszaadták a tulajdonosnak. A személlyel szemben tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt helyszíni bírságot
szabtak ki.
A rend´órök az állatokra is vigyáznak
A Rétsági Rend´órkapitányság jár´órei
2012. október 22-én a délutáni órákban
szolgálat ellátás során Bánk és Rétság között haladtak gépkocsival, amikor az úttesten fekv´ó baglyot láttak meg. A madárról megállapították, hogy életben van,
azonban megsérülhetett, mivel repülni
nem tud. A rend´órök ellátták az állatot,
majd további gondozása érdekében intézkedtek a F´óvárosi Állat-és Növénykertbe
történ´ó elszállításáról.

Irodalmi pályázat
A rétsági Spangár András Irodalmi Kör pályázatot hirdet a vers és prózaírók részére. A
pályázaton korhatár és a témakör megkötése
nélkül, minden alkotó részt vehet. Kizárólag
máshol meg nem jelent írásm´úvekkel lehet
pályázni! Az írásokat digitálisan is kérjük
mellékelni. A pályázatok terjedelme nem haladhatja meg az öt gépelt oldalt. (Word, Times
New Roman, 1,5 sortáv.) A jeligés pályázatok
mellé, zárt borítékban kérjük mellékelni a jelige feloldását. Egy jeligéhez maximum három
írásm´ú tartozhat. Az írásm´úvek leadási határideje: 2013. január 15. Cím: Spangár András
Irodalmi Kör - Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26., Pf.: 24.
A legjobbnak ítélt alkotás elnyeri a díszes kivitel´ú Spangár András emlékplakettet és a
hozzá járó oklevelet. Az arra érdemes írásokat megjelentetni tervezzük a Kör 2013.
évi antológiájában és a Kör honlapján is.
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A Rétsági Polgár´ór Egyesület felhívása
Tisztelt Olvasók!
Néhány konkrét példán keresztül szeretném az olvasók figyelmét felhívni a
b´úncselekmények megel´ózésére, illetve,
azokban sértettként, vagy b´únrészesként
való közrem´úködés elkerülésére.
A természet rendje szerint lassan beköszönt a hideg, szeles, zúzmarás id´ószak,
és ennek megfelel´óen kell a lakásokban
f´úteni. A fogyóban lév´ó t´úzifát pótolni
kell. Ekkor találkozhatunk az alkalmi t´úzifa árusokkal, akik jóval a piaci árak alatt
kínálják a t´úzifát megvételre. Az id´ós
egyedül álló emberek, ha nem elég körültekint´óek, és elhiszik az értékesít´ók által
elmondott szöveget, magyarázatot, hamar
áldozatai lehetnek a gyors alkalmi vásárlásnak. Azok, akik jóhiszem´úen beleegyeznek egy ilyen üzletbe, akkor döbbennek (döbbenhetnek) rá, hogy be lettek
csapva, amikor az eladók már régen elhagyták a területet.
Az elmúlt évek b´únügyi statisztikai
adatok szerint, az ilyen jelleg´ú t´úzifa értékesítések lopott fából származtak. Ezért is
adják jóval olcsóbban, mert gyorsan meg
kell t´óle szabadulni.
Mi történik, ha lopott fát vásárolnak?
Erkölcsi és anyagi kár éri a jóhiszem´ú vásárlót. Miért? Azért, mert a lopott fát a
hatóság (rend´órség) bizonyítékként lefoglalja, a vev´ó által kifizetett összeg sem
térül meg, mert azt csak külön polgári peres úton lehet érvényesíteni, ami a mai
bírósági gyakorlat szerint igen hosszú id´ószakot jelent. Erkölcsi kár pedig abban jelentkezik, hogy járhatnak a rend´órségre,

bíróságra addig, amíg az ügy érdemben
joger´ósen le nem zárul. A végeredmény
pedig egy jó magyar közmondás szerint:
“Se pénz, se posztó!"
Mit kell tenni ilyen esetekben? A jól
hangzó és csábító ajánlatokat célszer´ú elutasítani. Milyen egyéb veszélyek leselkednek még az ilyen alkalmi vásárlásoknál? Megtörtént esetek alapján, az alkalmi
árusok vizet kérnek, a jóhiszem´ú vev´ó
eleget tesz a kérésnek, közben az árusok
megfigyelik a lakásban tartott értékeket és
azokból alkalom adtán, amit tudnak, eltulajdonítanak. A következ´ó probléma lehet,
hogy jóval kevesebb fát adnak, mint
amennyit számolnak a vev´ónek. Ezen kívül még számtalan veszély leselkedik a
jóhiszem´ú vev´ókre.
Az elmúlt hetekben történt, hogy itt a
városban is kínáltak olcsó t´úzifát megvételre. Még azt is elmondták, hogy hivatalos papírral tudják a fa származását bizonyítani. Ezt sem szabad elhinni az alkalmi
árusoknak.
A legjobban veszélyeztetettek ezekben
az esetekben az id´ós, egyedül álló személyek, ezért javaslom, hogy a szomszédok,
ismer´ósök figyeljenek és segítsenek a rászorulóknak.
Tisztelt Olvasók!
Ezt az egyszer´ú, de igen súlyos következményekkel járó példát azért adjuk közre,
hogy elkerülhet´ók legyenek a nem kívánatos cselekmények, és jóhiszem´ú id´ós, beteg,
egyedülálló személyek ne legyenek b´úncselekmények áldozatai, illetve sértettei.
Tisztelettel: Jávorka János elnök

Bursa Hungarica pályázati kirás
Rétság Város Önkormányzata az Emberi
Er´óforrások Minisztériumával együttm´úködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa
Hungarica Fels´óoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot fels´óoktatási hallgatók és fels´óoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A Bursa Hungarica Fels´óoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzet´ú, szociálisan rászoruló fiatalok fels´ófokú tanulmányainak támogatása. (...)
FIGYELEM! VÁLTOZÁS
A PÁLYÁZÁS RENDJÉBEN!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttm´úködési Rendszerében (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://
www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep
.aspx. A regisztrációt követ´óen lehetséges

a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott
önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követ´óen a pályázati ´úrlapot kinyomtatva és
aláírva a települési önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat
csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott
valamely melléklet hiányában a pályázat
formai hibásnak min´ósül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia
szükséges. A nem befogadott pályázatok a
bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történ´ó benyújtásának
határideje: 2012. november 23.
További részletek és a részletes kiírás
a www.retsag.hu weblapon.

Tájékoztató
Zöldhulladék gy´újtési rend - Rétságon
Tisztelt Rétsági Lakosok!
A Zöld Híd Régió Kft. ezúton tájékoztatja
a rétsági lakosokat a zöldhulladék gy´újtéssel
kapcsolatban az alábbi fontos információkról.
Az ingatlan tulajdonosok biológiailag lebomló anyagból készült zöldhulladék gy´újt´ó zsákokban gy´újthetik a kisebb mennyiség´ú komposztálható zöldhulladékokat. A zöldhulladékok közé különösen a f´úfélék, 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. Polgármesteri Hivatal,
2651 Rétság, Rákóczi út 29. Paletta Trade
Kft. Egy szállítási nap alkalmával maximum 10 db zöldhulladékot tartalmazó zsák
helyezhet´ó ki ingatlanonként! Társaságunk
kizárólag az ebben a zsákban kihelyezett
zöldhulladékot szállítja el.
2012. évi zöldhulladék gy´újtés további
id´ópontjai a következ´ók:
- november 8., 22. csütörtök
Közbees´ó csütörtökönként zsákos szelektív hulladékot szállítunk el háztól.
A zöldhulladék szállításáról információt
a www.zoldhid.hu weboldalon találnak.
Köszönjük együttm´úködésüket!

Felhívás!
A téli id´ójárásra tekintettel felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a köztisztasági és
környezetvédelmi feladatok ellátásáról szóló rendelet alapján az ingatlanok el´ótti
járdák tisztántartását, hóeltakarítását
az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles elvégezni.
A szórakoztató-, vendéglátó és árusítási
helyek, üzletetek el´ótti járdaszakaszt a használó köteles folyamatosan tisztán tartani. Kérjük, hogy az önkormányzati rendelet alapján
folyamatosan szíveskedjenek gondoskodni a
tulajdonukban, illetve használatukban lév´ó ingatlan el´ótti járdaszakasz hóeltakarításáról,
tisztításáról, síkosság mentesítésér´ól.
Polgármesteri Hivatal

Fotópályázat
A rétsági Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár fotópályázatot hirdet kiadványai illusztrálása
érdekében. A felvételek témáját nem határozzuk
meg, az a kérésünk, hogy a rétsági kistérségben
(járásban) készüljenek. A legjobb felvételeket kiállítjuk és megjelentetjük a Spangár antológia és
a Rétsági Évkönyv következ´ó kötetében.
A JPG formátumban készült felvételeket
2012. december 31-ig kérjük elküldeni a könyvtar.retsag@gmail.com címre. A nyomdai alkalmazásra is megfelel´ó méret´ú képek, fekete-fehérben szerepelnek az említett kiadványokban.
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Id´ósek Napja
A Vöröskereszt rétsági szervezete minden
évben megszervezte a településen él´ó id´ós
állampolgárok köszöntését. A jelenlév´ók
között legid´ósebbként, a ma is fiatalos Dr.
Bódi Istvánt külön köszöntötték. Az ünnepség lehet´óséget nyújtott a kiváló véradók elismerésére is. A megjelenteket Mez´ófi Zoltán polgármester és Juhászné Kincses Helén a Vöröskereszt megyei igazgatója köszöntötte. Az ünnepi m´úsorban

közrem´úködtek: a rétsági óvodások, zeneiskola helyi tagozatának növendékei, a
rétsági ´Ószirózsa Tánccsoport, s az Ékes
Énekegyüttes. Természetesen nem maradhatott el az ilyenkor mindig fellép´ó, vöröskeresztes aktivistákból összeálló Rétsági Dalos Ajkak Kara, nótaszóval vidámította a jelenlév´ókkel Beke Istvánné, s a
programot “Heged´úszó Zsuzsival” elnevezés´ú m´úsor zárta.

Tápláló szeretet,
Nógrád 2012
Ismét meghívást kaptunk Nógrádba, hogy
vegyünk részt a Tápláló szeretet néven immár ismertté vált kezdeményezés ez évi ünnepségén. A civil kezdeményezéshez egyre
többen csatlakoznak. A felhívás arra kéri a
programban részt vev´óket, hogy a kertjükben megtermett - s számukra immár nem
szükséges - zöldséget és gyümölcsöt is dolgozzák fel, s adományozzák azt a nagycsaládosoknak. Miután rétsági résztvev´ókkel is
találkozhattunk az ünnepségen, örömmel látogattunk el a helyszínre.
Az adományozó, s a programban részt
vev´ó nyolc szervezet (drégelypalánki
Szondi Nyugdíjas Klub, horpácsi Aranyalma Nyugdíjas Klub, ipolyvecei Szamóca Nyugdíjas Klub, kétbodonyi Szivárvány Nyugdíjas Klub, rétsági Hunyadi János Nyugállományúak Klubja, rétsági Városi Nyugdíjas Klub, tolmácsi Nyugdíjas
Klub, Nógrádi Napraforgó Egyesület) 154
önkéntese olyan városi nagycsaládosoknak
kívánt segíteni, akiknek nincs lehet´óségük
kertészkedni, nem tudnak saját terményb´ól
bef´ózni. Az adományt idén salgótarjáni és
pesterzsébeti családok kapták. Az akció során 1027 üveg bef´ótt, 194 csomag szárított
tea és f´úszer, 64 kg burgonya, 59 kg alma,
32 kg liszt, 32 csomag száraz tészta, 28 kg
cukor, 25 doboz konzerv, továbbá kisebb
mennyiségben hagyma, répa, bab, lencse,
rizs, kakaó, kávé és keksz gy´últ össze.

Hubertusz lovaglás
A magyarországi angol mintájú falkavadászatot gróf Széchenyi István honosította
meg. Ezt a régi hagyományt elevenítették
fel Rétságon immár ötödik éve a Hubertusz lovaglás megszervez´ói. A felhívásra
szép számmal érkez´ó lovasok a város központjából, a Nagyparkolóból indultak,
hogy út közben ügyességi feladatok megoldásával - mint, íjászat, lóval való gyorsulási verseny, “rókavadászat” - bizo-
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nyítsák rátermettségüket. A lovas kirándulás a volt honvédségi sportkombinátban
ért véget, hol egy nevezetes eseményre is
sor került. Dobrovitz József fogathajtó világbajnok tartott bemutatót négylovas fogatával, míg a kétlovas fogatot Gálik József hajtotta. Az est már a baráti találkozó
id´ószaka volt, hol az egész napos lovaglás
után, zeneszó mellett még táncra is perdülhettek a program résztvev´ói.

Legyen a munkatársunk!
Tisztelt Olvasóink! Újságunkat színesítend´ó azt szeretnénk, ha minél többen vállalkoznának arra, hogy kisebb-nagyobb írásaikkal jelentkeznének a Hangadó hasábjain. A szerkesztés során egyetlen rendez´óelvet tartunk fontosnak magunk számára,
mégpedig azt, hogy az írások Rétságról
szóljanak, az itt él´ók számára íródjanak.
Tájékoztatásul közöljük: lapzárta minden
hónap 20-án. Ha tehát kedvet érez arra,
hogy egy-egy téma megírásával gazdagítsa a Hangadó számait, ragadjon tollat!
Legyen a munkatársunk!
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Országos Könyvtári Napok
Könyvtárak az aktív id´ósödésért
2012-ben október 2-7. között került sor
az Országos Könyvtári Napok eseményeire a Nemzeti Kulturális Alap és az
Informatikai és Könyvtári Szövetség
támogatásával.
Az idén ezen összefogás keretén belül
az id´ósek voltak azok, akik ezen a héten a
középpontba kerültek könyvtárunkban.
Az el´óz´ó évekhez hasonlóan, ekkor tart-

juk a Megbocsátás hetét - amikor az olvasók a kölcsönzési határid´ót túllépve késedelmi díj befizetése nélkül visszahozhatják a régebben lejárt könyveket.
Október 2-án kedden a Biztonságos
id´óskor - Legyen Ön is tudatos vásárló!
címmel a Tudatos Vásárlók Egyesülete
szakemberének, Perényi Zsófia környezetgazdálkodási agrármérnöknek el´óadá-

Honismereti akadémia
Zsidó hagyományok Nyugat-Nógrádban
címmel Majdán Béla balassagyarmati
helytörténész-muzeológus tartott nagy siker´ú el´óadást a könyvtár olvasó részlegében. Egy olyan kultúráról beszélt, mely a
holocaust el´ótt minden településünkön jelen volt, s amelyr´ól nagyon keveset tudunk. A térség életében is jelen voltak e
kultúrkörhöz, valláshoz tartozó emberek,
írók, m´úvészek orvosok. Nagyorosziban

zsidó iskola is m´úködött, s ott született
Fehér Márton író, Rétságon élt Lenkey
Sándor ügyvéd, ki a Magyar Tudományos
Akadémia drámaíró pályázatán aranyérmet nyert. Legtöbb településen még megtalálhatók a zsidó temet´ók, amelyek ´órzik
a neveket, síremlékek alatt nyugvók a lassan feledésbe men´ó történeteit. Majdán
Béla a téma avatott szakembere. El´óadását érdekl´ódve hallgatta minden jelenlév´ó.

sát hallhattuk. A következ´ó napon Mozgalmas id´óskor - Mit tehetek én magam az
egészségemért? - címmel Kövessdy Hedvig reiki-mester és öngyógyítást oktató terapeuta el´óadására került sor. A harmadik
este szlogenje “Bölcs id´óskor” volt. Amire már csak emlékezhetünk: Jásztelekpuszta". címmel Végh József helytörténész mutatta be gy´újt´ómunkája eredményeit. A hét utolsó napján a Könyves vasárnap keretén belül könyvtárunk is rendhagyó módon nyitva volt a nagyközönség
el´ótt.

Meseszínházi el´óadás
A m´úvel´ódési központ színháztermében
a Nektár Színház mutatta be a Kolontos
Palkó cím´ú zenés mesejátékot.
A darabot magyar népmesehagyomány, valamint Benedek Elek mesegy´újteményének motívumait felhasználva írta:
Becker András. Az el´óadásból megtudhattuk, mi kell ahhoz, hogy megkeljen a tészta, hová lett Zsákodi uram csibukja, és
mit´ól fél a veres Ördög. Volt ének és tánc,
meg lett táncoltatva maga a veres Ördög
is, és a végén Zsákodi uram együtt fakadt
dalra Palkóékkal.
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Rétsági kalauz
Programajánló
November 6. kedd
a m´úvel´ódési központ aulájában
El´ótéri fotókiállítás:
“K´óbabák” Válogatás Juhász József
és Horváth József felvételeib´ól
Ezerszín´ú Rétsági ´Ósz 2012.
A rendezvénysorozat el´óadásai nyilvánosak, a részvétel ingyenes. Minden
érdekl´ód´ót szeretettel várunk!
November 6. kedd, 11.40 órától
a Mikszáth Középiskola épületében
Ezerszín´ú Rétsági ´Ósz c. programsorozat els´ó rendezvénye:
Népdalok a Kárpát-medencéb´ól
Simon Katalin el´óadása
November 7. szerda, 8.50 órától
a m´úvel´ódési központ kiállítótermében
Ezerszín´ú Rétsági ´Ósz c. programsorozat második rendezvénye:
Érdekességek Nyugat-Nógrád térségéb´ól - Végh József el´óadása
November 8. csütörtök, 11.40 órától
a könyvtár olvasó részlegében Ezerszín´ú Rétsági ´Ósz c. programsorozat
harmadik rendezvénye:
Így mesélek én Krasznai Gyula el´óadása
Közrem´úködik: Szájbely Zsolt
November 9. péntek, 17.00 órától
Ipolyságon
Spangár Estek - Irodalomról nem
csak tollforgatóknak A rétsági Spangár András Irodalmi Kör összejövetele
November 14. szerda, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központ galériájában
a Rétsági Gobelin Kör kiállítása
A tárlatot megnyitja: Végh József
Közrem´úködik: Molnár Levente és
Zvolenszki Levente a Mikszáth középiskola rétsági tagozatának diákjai
November 17. szombat, 15.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében és aulájában
Térségi nyugdíjas találkozó
November 24. szombat, 15.00 órától
a m´úvel´ódési központban
a Kerepl´ó Néptánc Egyesület
András-havi mulatsága

Nyitva tartás
Könyvtár:
Hétf´ó:
11.00-16.00
Kedd-péntek
9.00-18.00
Szombat:
13.00-17.00
M´úvel´ódési Központ:
Hétf´ó-csütörtök: 08.00-20.00
Péntek:
08.00-21.00
Szombat:
17.00-21.00
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El´ózetes
December 6. csütörtök
a m´úvel´ódési központ aulájában
El´ótéri kiállítás
December 14. péntek, 17.00 órától
a könyvtárban
Spangár Estek - Irodalomról nem
csak tollforgatóknak A rétsági Spangár
András Irodalmi Kör összejövetele
December 15. szombat
a m´úvel´ódési központban
a Városi Nyugdíjas Klub
évzáró rendezvénye
December 21. péntek
a m´úvel´ódési központban és a Nagyparkolóban
Mindenki Karácsonya
Kézm´úves foglalkozások, filmvetítés,
színháztermi produkciók, köszönt´ó, kötetlen beszélgetés a karácsonyfa körül...
December 29. szombat
a m´úvel´ódési központban
a Hunyadi Nyugdíjas Klub évzáró
rendezvénye

Szerda:
Starlight Dance Company tánccsoport
Minden hétf´ón és szerdán 15.30 órától
Vezeti: Tóth Tamás
Electric bugie tánccsoport Minden szerdán 17.30 órától Vezeti: Szeri György
Hastánc Minden szerdán és pénteken
18.00 órától
Csütörtök:
´Ószirózsa Tánccsoport Minden kedden és
csütörtökön, 14.30 órától
T´úzzománc Kör Minden csütörtökön
16.30 órától Vezeti: Dovák B. József
Péntek:
Szobrász szakkör Minden pénteken 15.30
órától Vezeti: Nagy Gabi
Zúgófa néptánc próba Minden pénteken
18.00 órától Vezeti: Simon Katalin
Spangár András Irodalmi Kör Minden hónap 2. péntek 17.00 órától
Hastánc Minden szerdán és pénteken
18.00 órától

Istentiszteletek
a m´úvel´ódési központban:
Református egyház: Minden hónap 1. és
3. vasárnap, 8.00-9.30-ig
Hit gyülekezete Minden pénteken, 18.00
órától

Tanfolyami felhívás
Megfelel´ó számú jelentkez´ó esetén alapfokú német nyelvi kurzus indul a m´úvel´ódési központban, november második hetében. A képzés 100 órás, intenzitása: heti 2
alkalom x 2 tanóra. Vezeti: Gálik Zsófia.
További információ, ill. jelentkezés:
20/435-45-01, galikzsofia@gmail.com

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´úvel´ódési központban
Hétf´ó:
Angol nyelv tanfolyam Hétf´ót´ól péntekig
minden nap 8.00 órától
Szakács tanfolyam Minden nap, órarend
szerint
Starlight Dance Company tánccsoport
Minden hétf´ón és szerdán 16.00 órától
Vezeti: Tóth Tamás
A Kör - a térség képz´óm´úvészeinek klubja
Minden hónap utolsó hétf´ójén, 17.00
órától
Rétsági Fotó Kör Minden hónap 1. és 3.
hétf´ójén 18.00 órától Vezeti: Vargáné
Fidel Ágota
Kedd:
´Ószirózsa Tánccsoport Minden kedden és
csütörtökön, 14.30 órától
Infinity Dance Crew tánccsoport Minden
kedden 17.00 órától Vezeti: Kugli Kitti

rtv.retsag.net
A Rétsági Televízió havi programja.
Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktuális információkkal. Januártól több adásnappal, több ismétléssel
szolgáljuk a néz´óket.
November 13-16-ig kedd-péntek 18 és 21
órakor, szombat vasárnap 10.00 órakor
Kistérségi Krónika
Válogatás a környez´ó települések filmjeib´ól
November 16 péntek 16.00 órától
Él´ó közvetítés a KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött képvisel´ótestületi ülésér´ól.
November 27 -november 30-ig kedd-péntek 18 és 21 órakor, december 1-2
szombat vasárnap 10 órakor
RTV Híradó Riportm´úsor összeállítás
Hírek röviden, Megkérdeztük az illetékest, Ismert emberek sikeres rétságiak. stb.
B´óvebb, részletes tartalom a képújságban
és az rtv.retsag.net oldalon.
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A Magyar Népmese Napja
2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság
felhívással fordult mindazokhoz, akiknek
fontos a népmesék fennmaradása és a
mesékben él´ó bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a
kezdeményezéshez, amely szerint szeptember 30. - Benedek Elek születésnapja - legyen a népmese napja.
A népmese napját els´ó ízben 2005. szeptember 30-án
rendezték meg. A nap célja,
hogy a könyvtárosok, az óvón´ók, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek,
valamint a meseszeret´ó gyerekek és feln´óttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a
magyar, mind más népek meséi felé.

“ ´Óseinkt´ól kincsekkel teli tarisznyát
kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe
szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba,
ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk
tovább az eleinkt´ók kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül meg´órzend´ó, mesebeli kincseket!”
(Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából)
Benedek Elek újságíró, író,
“a nagy mesemondó”. Kisbaconban született 1859. szeptember 30-án. Bölcsésztanulmányait Székelyudvarhelyen, majd
Budapesten végezte. Diákkorában néprajzi gy´újt´óútra ment Sebesi Jóbbal. Újságíró
lett, a Budapesti Hírlap és más lapok mun-

Fiatalok lendületben
Az Európai Unió támogatási programjai
közül a Fiatalok Lendületben Program
mindenki el´ótt nyitva áll, aki szeretne világot látni, más nemzetek kultúráját és

más kultúrából érkez´ó embereket megismerni, közösen gondolkodni és cselekedni, valami hasznosat, érdekeset, kalandosat megvalósítani, véghezvinni.

katársaként. 1887-t´ól 1892-ig országgy´úlési
képvisel´ó volt, egy ideig Szabadelv´ú párti,
majd a Nemzeti Párthoz csatlakozott. Képvisel´óházi beszédeiben az ifjúsági irodalommal, a népköltészet és a népnyelv, valamint a közoktatás kérdéseivel foglalkozott.
Napilapokat és folyóiratokat szerkesztett. Emellett számos lapban publikált álnéven. 1889-ben részt vállalt a Pósa Lajos
által indított els´ó irodalmi érték´ú, hazafias
szellem´ú gyermeklap, Az Én Újságom
szerkesztésében, Seb´ók Zsigmonddal
együtt szerkeszt´óje volt a Jó Pajtás gyermeklapnak. Ifjúsági könyvsorozatot szerkesztett. 1900-ban a Kisfaludy Társaságnak is tagjává vált. Az ifjúság számára
készült mese-átdolgozásai f´óként az Ezeregyéjszaka és a Grimm mesék átiratai: tucatnyi új kiadásaival, újabb átdolgozásaival évtizedeken át a legf´óbb és legjobb
magyar mesekönyvek voltak. Verseket,
színdarabokat, leányregényeket, történelmi és irodalomtörténeti m´úveket is írt.
Mint meseíró, a magyar gyermekirodalom egyik megteremt´óje. Ifjúsági
írásaival, szerkeszt´ói m´úködésével az élen
járó pedagógusok között foglal helyet.
Kisbaconban hunyt el 1929. augusztus 17-én.
A rétsági Városi M´úvel´ódési Központ
és Könyvtár ez évben csatlakozott a kezdeményezéshez. Örömünkre számos pályázat érkezett, melyeket alsó- és fels´ó tagozatos általános iskolás, középiskolás, illetve feln´ótt kategóriákban értékelhettünk. Miután fontosnak érezzük mai korunkban is a népmesét, jöv´óre tovább kívánjuk b´óvíteni a programot egy mesemondóverseny meghirdetésével.
A tanulási célú nemzetközi mobilitás
az egyik legkézenfekv´óbb módja annak,
hogy a fiatalok szakmai és személyes értelemben is fejl´ódjenek. Ezek a programok a kevesebb eséllyel rendelkez´ó fiatalokat is hozzásegítik ahhoz, hogy életre
szóló élményekkel gazdagodjanak, s´ót,
hasznos, a munkaer´ópiacon jól alkalmazható készségeket, ismereteket sajátítsanak
el. Kinyílik számukra a világ, társakra és
barátokra lelnek.
A program nyújtotta lehet´óségekr´ól
Pásztor Bettina tartott az érdekl´ód´óknek
tájékoztatót a rétsági könyvtárban.

Szolgáltatási ajánlat
A m´úvel´ódési központ aulája bérbe vehet´ó –
kb. 100-120 f´ós – lakodalmak, családi és
egyéb társas rendezvényekre. Igény szerint a
vendéglátásban, dekorációs munkákban segítséget nyújtunk. Részletes felvilágosítás a m´úvel´ódési központ irodájában, illetve a 35/350785-ös telefonszámon állunk rendelkezésére.

13

2012. NOVEMBER

HANGADÓ

Mindszenty bíborosra emlékeztek

Aradi vértanúk

Fels´ópetényben és Rétságon

megemlékezés

Fels´ópetény házi ´órizetéb´ól 56 éve szabadult ki Mindszenty József hercegprímás.
Immár hosszú évek óta emlékünnepséget rendeznek ezen alkalomból a cserháti
dombok közötti kis faluban és Rétságon,
hol kiszabadulását követ´óen eltöltötte az
els´ó szabad éjszakáját. Az egykori laktanya bejáratánál kialakított emlékparkban

ismét felhangzott a katonai vezényszó,
hogy az ünnepség keretében lezajló koszorúzási ünnepségnek méltó kereteket
nyújtsanak.
A rétsági megemlékezés során Szájbely Zsolt mondott szavalatot, s Mez´ófi
Zoltán polgármester emlékezett a forradalom dics´ó pillanataira.

Sok éves hagyomány immár, hogy október 6-án - az aradi vértanúk emléknapján
- megemlékezést szerveznek a város oktatási intézményei. A diákok ez alkalommal
is felvonultak a templomkertbe, hogy a
millenniumi emlékm´ú lábazatához elhelyezzék a virágaikat. Az általános, majd a
középiskolások m´úsora után a város önkormányzata és szervezetei is megkoszorúzták az emlékm´úvet.

´Ószi túra
A rétsági iskola hagyományai szerint iskolánk minden nebulója ´ószi túrán vett
részt. Az idén mi, 4. A-sok a harmadikosokkal és a hatodikosokkal közösen
utaztunk Diósjen´óre.
Mikor odaértünk, Lengyel László erdész, a túravezet´ónk várt bennünket. Elmondta nekünk a szabályokat és mesélt az
erd´ór´ól, majd ez után elindultunk Závoztet´ói célunkhoz. Az út során természetes
anyagokat, ágakat, leveleket, terméseket
gy´újtöttünk technika órai feldolgozásra.
Az els´ó állomáson az erd´ó különös lakóival, a gombákkal ismerkedtünk meg.

Megnéztük részeit és felsoroltuk ehet´ó és
mérgez´ó fajtáit. Egy kis séta után, a második megállónkon az erd´óben él´ó fákról,
cserjékr´ól tudtunk meg különös dolgokat.
Pl.: Hogyan készíti a növény fény segítségével saját táplálékát, hogyan bocsát ki
levelein keresztül oxigént... stb. Következ´ó megállónk a Gyíkos kúthoz vezetett.
Megtízóraiztunk, közben Laci bácsi mesélt a forrásokról, ugyanis a Börzsönyben
nagyon sok forrás található még aszályos
id´óben is. Vizük ma is tiszta, iható. Závoztet´óre érve gyönyör´ú kilátás fogadott bennünket. Láthattuk a nógrádi-medencét, s

annak falvait. Egy pici pihen´ó után az útjelek segítségével egy meredek úton indultunk visszafelé. Nagyon nehéz volt haladni, mert csúszott alattunk a talaj. Szerencsére a nagyok szolgálatkészen segítettek a kicsiknek. Az erdészetnél több program várt bennünket: állatsimogató, trambulin, játszótér. Az erdei boltban különböz´ó érdekességeket vásárolhattunk.
Így ért véget ez a gyönyör´ú nap, sok
fáradtsággal, meglepetésekkel, jó hangulattal, élménnyel teli. Reméljük, lesz módunk eljönni hasonló helyre.
4/A - Fés´ús Sára, Lengyel Katalin

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

Kiadja a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/350-785
Felel´ós kiadó: Végh József. Felel´ós szerkeszt´ó: Végh József.
Nem kért kéziratokat nem ´órzünk meg és nem küldünk vissza!
A lap levélcíme: 2651 Rétság, Pf.: 24. Készült Rétságon a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. nyomdájában.
A lapterv és tipográfia Girasek Károly munkája. Felel´ós vezet´ó: Pál György. ISSN 1216–2914.
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