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XXIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

Mindenki Karácsonya
A karácsonyi ünnepkör hagyományos
rétsági közösségi eseménye a Mindenki
Karácsonya. A rendez´ók visszatértek a
kezdetek szokásaihoz mikor csak a karácsonyi hangulat, a zeneszó és a jóíz´ú
beszélgetés volt a legfontosabb.
A programsorozat a karácsonyi vásárral kezd´ódött. Sosem volt ilyen gazdag a
kínálat. A helyi és környékbeli kézm´úvesek örömmel hozták el szép portékáikat.
A délutáni mesefilm vetítést követ´óen a
kézm´úveseké volt a f´ószerep. Készültek a
karácsonyfadíszek, csattogtak az ollók,
fonalra f´úzték a pattogatott kukoricát, és
sült a mézeskalács.
A gálam´úsorban igen színes volt a kínálat. Színdarabot adtak el´ó az iskolások,
zeneszót hallhattunk a zeneiskola és a középiskola közös produkciójaként, énekelt
Beke Istvánné és az Ékes Énekegyüttes,
fellépett a Kerepl´ó és a Zúgófa Együttes,

s megtapsolhattuk a Lengyel család zenés
m´úsorát.
A színpadi programot követ´óen a m´úvel´ódési központ aulájában folytatódott a
beszélgetés. Volt bejgli, mézeskalács, pogácsa, forró tea és szaloncukor. A rendezvény sikerének tarthatjuk, hogy még sokáig nem mentek haza a program résztvev´ói.
Az emlékezetes karácsony javarészt a sok
segít´ónek köszönhet´ó. A fellép´ókön túl
mindazoknak, akik hozzájárultak a kézm´úves foglalkozások sikeréhez, a vásári
forgataghoz. Közülük e helyütt csak a Fiatalok Rétságért Egyesületet szeretnénk kiemelni, akik a m´úködésében megtorpant
korábbi Kilátó Egyesület hagyományait
kívánják újraéleszteni, s új lendülettel
gazdagítani. ´Ók azok, akik magukra vállalták a karácsonyfa felállítását, feldíszítését, s a vendégek között sürögve folyamatosan kínálták a finom falatokat.
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Városházi tudósítások
December hónapban úgy hozták a testület el´ótti feladatok és határid´ók, hogy
több ízben is tanácskozni kellett Rétság
Város képvisel´ó-testületének. Az alábbiakban a legfontosabb napirendi pontokról adunk tájékoztatást.
December 4-én els´ó napirendi
pontként az Ipolymenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat “f.a.” egyezségi ajánlatáról
készített el´óterjesztést tárgyalták
meg. A testület - tekintettel arra,
hogy a domináns hitelez´ókkel
pozitív egyezségi megállapodás
született - a Társulattal egyezséget kíván kötni. Az egyezségi tárgyaláson
más hitelez´ókkel azonos arányban, a
t´óketartozás 75 %-nak megfizetését
kell kezdeményezni. Hozzájárul, hogy
a tartozást a Társulat három részletben
fizesse meg. A tartozás összegének 75
%-a 383.980 Ft, melynek 40 %-át azaz
154.000 Ft-ot, az egyezségi megállapodás aláírásától számított 120 napon
belül, 30 %-át azaz 115.000 Ft-ot az
egyezségi megállapodás aláírásától
számított 12 hónapon belül, további
30% 114.980 Ft-ot 18 hónapon belül
kell megfizetnie. A késedelmi pótlék
összegét a Képvisel´ó-testület elengedi.
Az önkormányzat megtárgyalta és elfogadta a térfigyel´ó kamerák középületeken történ´ó elhelyezése tárgyában
a Rétsági Polgár´ór Egyesület által benyújtott kérelmet.
A rétsági Általános Iskola igazgatója
kérelmet nyújtott be az Általános Iskola dolgozói részére a 2012. évi költségvetésben meghatározott december
havi cafetéria keretet biztosítása tárgyában. A testület felkérte a jegyz´ót,
hogy az utalványok megrendelésére és
kiadására intézkedjék.
A testület egy szándéknyilatkozatot
fogalmazott meg, miszerint 2013-tól
továbbra is a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti Családsegít´ó Szolgálat
(2645 Nagyoroszi, Ady Endre út 17.)
által kívánja ellátni az önkormányzat
területén a gyermekjóléti és családsegít´ó alapfeladatokat.
Döntés született a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok tárgyában is. A Szociális Bizottság javaslatát figyelembe
véve az 1. sz. táblázat szerinti ösztöndíjtámogatásokról döntött a testület
A vonatkozó Kormányrendeletben
foglaltak alapján készített továbbképzési megállapodást a testület megismerte, és a jegyz´ó tájékoztatását - 3 f´ó
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közszolgálati tisztvisel´ó kormányablak ügyintéz´ói képesítés megszerzésére vonatkozó - továbbképzési megállapodásnak megkötését elfogadta.
A napirenden szerepelt az önkormányzat követelésállományáról készített tájékoztató is. A Képvisel´ó-testület a tájékoztatót tudomásul
vette, s határozata értelmében
a követelésállomány csökkentése érdekében valamennyi
érintett´ól - a jogszabályokban
rögzített lehet´óségek figyelembe vétele mellett - aktív
közrem´úködést és számokban kimutatható eredményes munkát vár.
A december 11-i ülésen az els´ó és legfontosabb napirendi pont az általános iskola állami kezelésbe adása volt. A testület a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal (székhelye: 1055 Budapest,
Szalay u. 10-14.) megkötend´ó a köznevelési intézmények állami fenntartásba
vételével összefügg´ó intézmény átadásátvételr´ól, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek,
jogok és kötelezettségek megosztásáról
szóló megállapodás tervezetet megismerte és jóváhagyta.
A testület megtárgyalta a F´ókefe Nonprofit Kft (1145 Budapest Laky Adolf
u.41-49) kérelmét, mely szerint a cég
2013. december 31-ig határozott idej´ú
szerz´ódést kíván kötni a Rétság Templom u. 8. szám alatti ingatlan bérbeadására vonatkozóan. A 2012. július 25én megkötött bérleti szerz´ódés 3. pontjában rögzített id´ótartamot 2013. január 01.napjától 2013.december 31.napjáig a testület módosította.
December 13-án a leghangsúlyosabb
téma a testület el´ótt az állam hitel átvállalásáról készített el´óterjesztés volt.
A testület az alábbi nyilatkozatokat teszi: A képvisel´ó-testület a Magyarország 2012. évi központi költségvetésér´ól szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési
törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai
megfizetéséhez igénybe kívánja venni
az állam által biztosított, egyszeri,
vissza nem térítend´ó költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehet´óvé teszi. A képvisel´ó-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adós-

ságrendezési eljárás alatt nem áll. A
Polgári Törvénykönyvr´ól szóló 1959.
évi IV. törvény 286. § alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt
adósságelemek t´óke és járulékrészét,
valamint egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül
megfizesse a hitelez´óknek. Felhatalmazza Mez´ófi Zoltán polgármestert,
hogy az önkormányzat nevében: a hitelez´ók által az érintett adósságelemek
t´óke és járulékrészér´ól, valamint
egyéb költségeir´ól kiállított nyilatkozatot aláírja, s a költségvetési törvény
szerint, határid´óre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges
nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb
dokumentumokat, a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást megkösse,
amennyiben azt az államháztartásért
felel´ós miniszter kezdeményezi. A
képvisel´ó-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel,
szerz´ódéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy
teljesítés biztosítékául szolgál.
A december 20-án tartott testületi ülésen
az els´ó napirendi pont során a testület a
M´úvel´ódési Központ és Könyvtár által
benyújtott TÁMOP -3.2.13-12/1 kódszámú “Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok
ellátásban” cím´ú pályázatról szóló el´óterjesztést tárgyalta meg. A határozat értelmében a téma néhány pontban pontosításra és kiegészítésre szorul, s ezt követ´óen kerül újra a testület elé.
A képvisel´ók megtárgyalták a M´úvel´ódési Központ és Könyvtár intézményében megüresed´ó álláshely bérének
feloldásáról készített el´óterjesztést. A
nyugdíjazás miatt megüresed´ó álláshely bér-és járulékköltség zárolását a
feladat biztonságos és folyamatos ellátása érdekében feloldotta és hozzájárult 1 f´ó középfokú végzettség´ú közalkalmazott 2013. január 01-t´ól történ´ó
határozatlan idej´ú alkalmazásához. A
személyi juttatások költségét 2013. évi
költségvetés terhére biztosította.
A Napközi Otthonos Óvoda vezet´óje
benyújtotta a testület elé a Trust Capitál Cft-vel a t´úzvédelmi, munkavédelmi oktatás megtartására, szabályzatok
elkészítésére, valamint az RKSZ Kft.vel az Óvoda Internet és kábeltévé
szolgáltatásra vonatkozó megállapodás tervezeteket. A testület a megállapodások megkötését jóváhagyta.
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Az ingatlanértékesítések feltételeinek
meghatározásáról készített el´óterjesztés
során, a határozat értelmében a Képvisel´ó-testület a Rétság Templom u. 11. sz.
alatti 384. hrsz.-ú kivett lakóház, udvar
ingatlanát - volt fizikoterápia épületét - az
OTP Jelzálogbank (1051 Budapest Nádor u.21.) által 2012.szeptember 06.napján készített értékbecslésben szerepl´ó
16.400.000 Ft forgalmi értéken els´ódlegesen felajánlja megvásárlásra a Magyar
Nemzeti Vagyonkezel´ó Zrt-nek. Amenynyiben az állam nem kíván élni az el´óvásárlás jogával az épületet értékesítésre
meg kell hirdetni az önkormányzat hivatalos honlapján, az önkormányzat hivatalos hirdet´ójén, a Hangadó újságban, az
Ipoly TV-ben és a váci kábel TV-ben.
A testület megtárgyalta az Optimális Kft.
biztosítási kötvény felülvizsgálati ajánlatáról készített el´óterjesztését, s a Kft-vel
folyamatos biztosítási bróker tevékenység és tanácsadás folytatásáról szóló
megbízási szerz´ódés megkötéséhez.
A DIPO Khe. 2012. évi módosított
tagdíjfizetés indokolására készített
el´óterjesztést. A Képvisel´ó-testület az
Egyesület megnövekedett kamatterhei
miatt áthárított tagdíjat utólag nem
biztosítja a 2012. évi költségvetésben.
Utasítja Mez´ófi Zoltán polgármestert,
hogy az átutalt, fedezet nélküli tagdíj
összegét kérje vissza a DIPO Khe-t´ól.
Határozata értelmében felhatalmazza
Mez´ófi Zoltán polgármestert az arról
szóló írásbeli bejelentés megtételére,
hogy érdektelenség miatt a DIPO Kheb´ól 2013. január 1. naptól az önkormányzat ki kíván lépni.
A szerz´ódések, megállapodások jóváhagyása napirend során megtárgyalásra
kerültek a Napközikonyha DMRV Zrt.val való ivóvíz- és csatornaszolgáltatási
szerz´ódése, valamint a Magyar Telecom
Nyrt-vel kötend´ó szerz´ódése is.

A testület támogatta Szunyogh Pál rétsági lakos kérelmét, melyben a 703.
hrsz.-ú ingatlanból 300 m2 terület 2013.
évben történ´ó haszonbérletéhez kérte a
hozzájárulást. A határozat értelmében a
megállapodás során a 2013. évre megállapított bérleti díjjal kell számolni.
A m´úvel´ódési központ jelezte, hogy az
intézmény három kazánjából immár
egy sem m´úköd´óképes. A kialakult vis
major helyzet miatt 2 db kazán megvásárlását és beszerelését a M´úvel´ódési Központ és Könyvtár f´útésének
azonnali megoldására összesen bruttó
1 millió Ft értékben engedélyezte. A
kazánok költségét 2012. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.
A piac területének rendeltetési mód
megváltoztatása és közterület elnevezésér´ól szóló el´óterjesztés során született határozat értelmében a 209/10
hrsz.-ú ingatlan rendeltetési módját
közterületre kívánja változtatni, s az
így kialakuló közterületnek a “Piac
udvar” nevet adja.
A testület a társult települések egyetértésével - az Általános Iskola állami fenntartásba és m´úködtetésbe adása miatt 2012. december 31. napjával az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulást
közös megegyezéssel megszüntette.
Az ismert változások miatt szükségessé vált a polgármesteri hivatal, valamint az általános iskola alapító okiratának módosítása. A testület a tervezeteket megtárgyalta és jóváhagyta.
Szükségessé vált a köztisztvisel´ói 2013.
évi teljesítményértékelés alapját képez´ó
célok meghatározása. A 2013. évi célokat szem el´ótt tartva a testület megfogalmazta ajánlásait és elvárásait.
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a Rétság Kistérség Többcélú Társulás további,
2013. évi m´úködésével kapcsolatos

1. sz. táblázat: BURSA “A” pályázat eredményei
Antalics Brigitta
Balla Bianka
Busai Brigitta
Gyarmati Dávid Attila
Kertész Renátó
Maczali Dániel
Matus Rajmund
Misik Tamás
Németh Edina
Pekáry Anna
Rakonczai Réka
Sági Bence
Sági Fanni
Szabó Anna Zsófia
Szabó Flóra
Veres Bálint
Összesen

Jászteleki u. 22.
Nógrádi u. 24.
Mikszáth K. u. 9.
Takarék u. 17. Fsz2
Rákóczi út 43. Fsz2.
Korányi u. 3/2 fsz1
Takarék u. 13. 2/6
Pet´ófi u. 25.
Jókai út 9.
Radnóti u. 1.
Börzsönyi út 15.
Jászteleki út 3.
Takarék u. 12.
Nyárfa u. 1/A
Nyárfa u. 1/A
Korányi F. u. 1/C

2000
2000
4500
4000
5100
2000
2000
2000
2500
2000
2000
2000
3500
3000
3000
3000
44600

feladatokról készült tájékoztatót. A
Képvisel´ó-testület kinyilvánította a
Társulásból való kilépési szándékát
2013. június 30. napjával.
A testület megtárgyalta és elfogadta a
m´úhely kialakításáról készített pénzügyi tájékoztatót. Sajnálattal vette tudomásul, hogy a f´útés és vizesblokk
kiépítése munkarészek elmaradtak. A
határozat értelmében a munkák befejezésére költségvetést kell készíteni. A
további munkákat a képvisel´ó-testülettel el´ózetesen egyeztetni kell.
Megtárgyalásra került az önkormányzat
Szervezeti és M´úködési Szabályzatáról
szóló önkormányzati rendeletének kiegészítésér´ól készített el´óterjesztés.
A Képvisel´ó-testület az el´óterjesztés
mellékleteként becsatolt 1. számú függeléket, mely az önkormányzat alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti besorolását tartalmazza, jóváhagyja. A jóváhagyott 1. számú függelékkel a hivatkozott önkormányzati
rendeletet ki kell egészíteni.
A közbeszerzések bonyolítása érdekében szükségessé vált egy szabályzat
elfogadása, közbeszerzési bíráló bizottság létrehozása. Az ülés feladatai
közé tartozott ennek elfogadása.
Hagyományosan az utolsó testületi ülés
feladata közé tartozik a képvisel´ó-testület
következ´ó évi munkatervének elfogadása. Az ülések napirendi pontjai meghatározása során a testület az alábbi f´óbb célkit´úzéseket fogalmazta meg a 2013. évre:
— A gazdálkodás terén a likviditás biztosítását, bevételek emelését, kiadások
csökkentését, a vagyongazdálkodási
rendszer m´úködtetését, a kintlév´óségek kezelését, behajtását, valamint az
ingatlanvagyonnal történ´ó gazdálkodást tartotta legfontosabbnak.
— A település üzemeltetés, településfejlesztés feldatai sorában a városközpont rehabilitációs pályázat kezelése,
végrehajtása, központi háziorvosi
ügyelet megszervezése, az egyéb pályázati lehet´óségek felkutatása, lehet´óség szerinti megindítása, a közterületek felújítása és karbantartása, a város
tulajdonában lev´ó ingatlanok felújítási- és karbantartási rendszerének kidolgozása, az ingatlan(ok) értékesítése, hasznosítása, a Település-szerkezeti Terv és Helyi Építési szabályzat felülvizsgálatának elindítása, valamint a
kiemelt feladatok rendszeres kezelése
és végrehajtása a legfontosabb.
— A m´úvel´ódés, sport terén a közm´úvel´ódés feltételeinek javítása, valamint a
civil szervezetekkel való együttm´úködés fogalmazódott meg célként.
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Tisztségvisel´ók fogadó órái
2013. JANUÁR
Mez´ófi Zoltán polgármester: Minden
hónap második hétf´ójén 13.00-17.00
óráig. Januárban 14-én hétf´ón.
Dr. Katona Ern´ó alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától 17.30
óráig. Januárban 30-án szerdán.
Hutter Jánosné jegyz´ó: Minden hétf´ón 1417 óráig. Januárban 7. 14. 21. 28.

HANGADÓ

Az országgy´úlési képvisel´ó sajtótájékoztatóján
Az országgy´úlés határozata szerint csaknem kétezer önkormányzat, összességében mintegy 612 milliárd forintnyi adósságát vállalja magára az állam. Eddig a
hír. A gyakorlati megvalósítás azonban
számos kérdést felvet. Ezen kérdések tisztázására hívott össze Balla Mihály országgy´úlési képvisel´ó egy fórumot, hogy tájé-

koztassa a nyugat-nógrádi térség önkormányzati vezet´ót a várható konkrét lépésekr´ól, a hitelátvállalás menetér´ól és feltételeir´ól.
A fórumot követ´ó sajtótájékoztatóra
kapott meghívást a Rétsági Televízió is,
hogy tudósítása révén tájékoztassa az
adáskörzetben él´óket.

Képvisel´ó-tesületi ülés
Rétság Városi Önkormányzat Képvisel´ó-testülete munkatervben tervezett következ´ó ülésére január 25. péntek 16.00
órakor kerül sor. (PVB. ülés id´ópontja:
január 22 kedd 16.00 óra) Tervezett napirend: 1) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása. 2) 2013. évi költségvetési rendelet
megalkotását megalapozó döntések. 3) Szervezeti és M´úködési Szabályzat módosítása. 4)
Városnap meghatározása. 5) Polgármester
2013. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyása. 6) Beszámoló a testület lejárt határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekr´ól. 7) Tájékoztató Rétság városközpont funkciób´óvít´ó
rehabilitációjáról. 8) Tájékoztató a két testületi
ülés közötti id´ószakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. 9)
Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról.
Zárt ülésen: 1) Laktanya telephelyének megvásárlásával kapcsolatos kártérítési igény.
Az ülés részletes napirendje és anyagai október 15-t´ól a www.retsag.hu oldalon az Önkormányzat menüpontnál lesznek elérhet´ók.

Mikulás járt az óvodában
A nagyszakállú érkezése mindig várva-várt
ünnep az óvodában. Ünnepl´ó ruhában érkeznek ilyenkor az apróságok, feldíszítik a
csoportszobák karácsonyfáit, s már hetek
óta gyakorolják a télapóváró énekeiket.

Nem is hiába, hiszen most is megkapták t´óle
a csomag mellé a biztató szót és a simogatást
is. Az óvón´ók ez alkalommal is, korábbi hagyományaik szerint egy színdarabot tanultak
be, s adták el´ó az ovisok nagy örömére.

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.

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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Ügyes ovis kezek
Egy új sorozat indult el a m´úvel´ódési központban. Seres Ágnes óvón´ó arra vállalkozott, hogy különböz´ó kézm´úves technikákkal ismerteti meg az apróságokat. Mi-

után az els´ó foglalkozás november utolsó
napjára esett, mi sem természetesebb,
hogy ez alkalommal egy adventi naptárt
készítettek a gyerekek maguknak.
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Rend´órségi b´ún- és baleset-megel´ózési nap Tereskén
A Nógrád Megyei Rend´ór-f´ókapitányság és a Rétsági Rend´órkapitányság a
Nógrád Megyei Nemzetiségi Roma Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Polgár´ór Szövetséggel együttm´úködve
2012. december 04-én Tereskén rend´órségi b´ún- és baleset-megel´ózési napot
szervezett óvodásoknak, általános iskolásoknak és id´ós korúaknak, kiemelt figyelmet fordítva a roma kisebbséghez
tartozó lakosság segítésére.
A rend´órségi nap célja volt a konfliktus- és el´óítélet-mentes viszony fenntartása a roma kisebbség és a rend´órség között,
valamint az áldozattá, b´únelkövet´óvé, illetve szenvedélybeteggé válás elkerülése
érdekében b´ún-és baleset-megel´ózési ismeretek közvetítése a lakosság minél szélesebb körének.
A rend´órök az óvodában Rend´ór Robi
és Rosszcsont Ricsi bábfigurák segítségével tanították a kicsiket a szabályok betartásának fontosságára és a veszélyhelyzetek elkerülésére. Az óvodások beülhettek
a rend´órautóba, megnézhették az egyen-

ruhások eszközeit, így például a gumibotot és a bilincset is.
Ezt követ´óen az iskolások rendhagyó
osztályf´ónöki órákon a b´ún- és baleset-megel´ózés legfontosabb tudnivalóiról hallhattak
el´óadást, így a drogprevenciós ismeretekr´ól
és a gyalogosokra, kerékpárosokra vonatkozó KRESZ szabályokról.
Délután az érdekl´ód´ók b´únügyi technikai bemutatón vehettek részt, melyen a bátrabbaktól még ujjlenyomatot is vettek. Ezt
követ´óen kerékpáros ügyességi versenyen
mérhették össze a jelentkez´ók a tudásukat,
a legügyesebbek ajándékot kaptak. A komplex program a prevenciós ismeretek átadásán túl arra is ráirányította a figyelmet, hogy
a szabadid´ó hasznos eltöltése, például a zene, a sportolás, a tánc fontos szerepet játszik
a drogmentes élet megvalósításában valamennyi ember számára.
A rendezvényen Nógrád megyei, roma
származású zenészek és táncosok is felléptek, valamint a borsosberényi karate
csoport tagjai tartottak bemutatót a gyerekek részére.

A program zárásaként vagyonvédelmi
szakember adott tanácsokat els´ósorban az
id´ósebb korosztály számára arról, hogy
hogyan kerülhetik el, hogy csalás, betörés,
vagy akár rablás áldozatává váljanak.
A rend´órségi nap sikerének könyvelhet´ó el, hogy a gyerekeknek valamennyi
program mosolyt csalt az arcára és többen
közülük úgy nyilatkoztak, hogy ha feln´ónek, rend´órök szeretnének lenni.

Krampuszjárat
Valójában Mikulásjáratnak kellett volna
nevezni a programról szóló tudósítást, hiszen több éve már annak, hogy a rétsági
Mikulás hintóján körbejárja a település utcáit, s édességgel teli csomagokkal megajándékozza az összeseregl´ó apróságokat.
Az idén ez a program is színesebbre sikeredett a korábbinál. Mindez a Fiatalok
Rétságért Egyesületnek köszönhet´ó, kik
azt t´úzték ki célul, hogy részt vállalnak a
település programjaiból, annak érdekében, hogy azok színesebbek, gazdagabbak
legyenek. Közrem´úködésük révén fekete,
világító fül´ú krampuszok lepték el a várost, s kísérték végig a Mikulást az ajándékosztó körútján. Még egy kis közös
táncbemutatóra is vállalkoztak.
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Kék hírek
A Nógrád Megyei Rend´ór-f´ókapitányság Rétság térségi híreib´ól
Felrobbant a kazán, egy férfi meghalt
A Rétsági Rend´órkapitányságra 2012.
december 6-án reggel 8 óra körüli id´óben
érkezett a bejelentés, hogy a diósjen´ói általános iskola kazánháza felrobbant. A
helyszínen megállapítást nyert, hogy az
iskola tantermeit´ól távolabb es´ó épületszárnyban lév´ó kazán a bejelentést megel´óz´óen felrobbant, és a robbanás következtében a kazánt kezel´ó f´út´ó, egy 59 éves
diósjen´ói férfi életét vesztette. Jelenlegi
adatok alapján további személyek a robbanás következtében nem sérültek meg. A
robbanás pontos okát és körülményeit a
Nógrád Megyei Rend´ór-f´ókapitányság
halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt ismeretlen tettes ellen indított büntet´óeljárás
során, szakért´ók bevonásával vizsgálja.
Kiflit, kalácsot loptak a betör´ók
A Rétsági Rend´órkapitányságra 2012.
december 9-én 04 óra 15 perckor egy állampolgár arról tett telefonon bejelentést,
hogy a diósjen´ói pékségben egy betör´ót
tetten értek. A helyszínre érkez´ó rend´órök
megállapították, hogy a pékség épületének hátsó árukiadó ajtaját az éjszaka során
az ott elfogott fiatalember és három társa
benyomta és az épületbe bejutva, azt átkutatták. Az üzemb´ól kalácsot, kiflit és
egyéb süt´óipari terméket tulajdonítottak
el. A 21 éves váci férfit az üzem dolgozói
meglátták, és ott visszatartották, míg három társa az egyik ajtót kifeszítve elmenekült. A lopással a pékség tulajdonosának 2.000 Ft, míg a rongálással közel
300.000 Ft kárt okoztak. A rend´órök a tetten ért férfit és a három - egy 21 éves nógrádi és két 20 éves váci és diósjen´ói - társát
is elfogták, és a rend´órkapitányságra el´óállították, ahol lopás miatt hallgatták ki ´óket
gyanúsítottként. A személyek a cselekmény
elkövetését részben elismerték.
Gáz-riasztópisztollyal fenyeget´ózött
A Rétsági Rend´órkapitányságon 2012.
december 13-án egy berkenyei férfi tett
feljelentést, mivel ´ót falubelije egy gázriasztó pisztollyal megfenyegette. A rend´órök a beszerzett adatgy´újtés során megállapították, hogy 2012. december 12-én a
kés´ó esti órákban a sértett és egy 25 éves
falubelije között hangos szóváltás alakult
ki az utcán. Ezt követ´óen a 25 éves férfi a
személygépkocsijából egy riasztópisztolyt vett a kezébe, mellyel a feljelent´ót
megfenyegette. A cselekmény során a riasztópisztolyt a férfi nem használta, és
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nem sérült meg senki. A rend´órök a személyt elfogták, és a járm´úvét átvizsgálták,
melyben megtalálták, és lefoglalták a
gáz-riasztópisztolyát és az ahhoz tartozó
több l´ószert is. A rend´órök felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt hallgatták
ki gyanúsítottként a férfit, aki ennek során
a b´úncselekmény elkövetését elismerte.
Szóváltásba keveredtek, verekedés lett
bel´óle
A Rétsági Rend´órkapitányságra 2012.
december 17-én a délutáni órákban érkezett a bejelentés, mely szerint a Nagyoroszi belterületén az utcán egy férfit bántalmaztak. A helyszínre érkez´ó rend´órök a
beszerzett adatok alapján megállapították,
hogy egy 32 éves helybeli férfi a bejelentést megel´óz´óen személygépkocsijával
közlekedett Nagyoroszi belterületén. ´Ót
egy 42 éves szintén nagyoroszi férfi leintette, majd gyorshajtását bírálva hangos
szóváltásba kerültek, melyet tettlegesség
követett. Az ügyben garázdaság miatt folytatnak büntet´óeljárást, melynek során a 32
éves férfit gyanúsítottként hallgatták ki. Jelenleg a nyomozás folyamatban van.
Kamion és személygépkocsi ütközött
2012. december 21-én 15 óra 05 perc
körüli id´óben a 2-es számú f´óúton Szendehely és Katalinpuszta között egy kamion haladt Katalinpuszta irányába, amikor
egy vele szemb´ól érkez´ó személygépkocsi
áttért a kamion forgalmi sávjába, melynek
következtében összeütköztek. A baleset
következtében a kamiont vezet´ó 41 éves
budapesti férfi az els´ódleges orvosi vélemény alapján könny´ú sérülést szenvedett,
a személygépkocsit vezet´ó személy és
utasa nem sérültek meg.
Falopásért elzárás
Rétsági Rend´órkapitányságra érkezett
lakossági bejelentés Tereske községb´ól
2012. december 27-én, mely szerint egy
férfi engedély nélkül fát vág ki a közeli
erd´ób´ól és azt hordja lakására. A körzeti
megbízottak a bejelentésben megjelölt
személyt ellen´órizték és megállapították,
hogy az 50 éves férfi tereskei családi házának udvarán valóban frissen vágott
akácfa van lerakva. A férfi kérdésre beismerte, hogy azt az önkormányzat tulajdonát képez´ó erd´órészb´ól vágta ki, mely tevékenységhez érvényes engedéllyel nem
rendelkezik. A fát a rend´órök az önkormányzat képvisel´ójének visszaadták, az
50 éves férfit a rend´órkapitányságra el´óál-

lították és ´órizetbe vették, valamint kezdeményezték ellene a gyorsított bírósági eljárás lefolytatását. A bíróság 2012. december 28-án a szabálysértés elkövet´ójének
két nap elzárást szabott ki.
Ne segítsenek a tolvajnak!
A rend´órségre a napokban érkezett bejelentés szerint a lopás b´úncselekmény elkövet´ójének dolgát megkönnyítette, hogy
a sértett ingatlanának kapuja, illetve ajtaja
nem volt gondosan bezárva.
A Rétsági Rend´órkapitányságra telefonon tett bejelentést egy borsosberényi hölgy,
melyben elmondta, hogy 2012. december
29-én a házának nyitva hagyott kertkapuján,
és a szintén nyitott állapotban felejtett fészerajtón ismeretlen személy az ingatlanába
bejutott, majd innen eltulajdonított egy darab láncf´úrészt. A cselekménnyel az eddig
ismeretlen személy sértettnek 28 000 Ft kárt
okozott. A rend´órség kéri, hogy saját testi
épségük és vagyontárgyaik biztonsága érdekében mindig zárják ingatlanjaik és az ahhoz tartozó melléképületeik nyílászáróit!
Javasoljuk, hogy az ajtók, ablakok bezárt
állapotát esténként külön ellen´órizzék! A
garázsra, m´úhelyre, vagy bármely nagyobb
értékek tárolására alkalmas helyiségre lehet´óleg szereljenek meger´ósített biztonsági
zárat, mely nagyobb védelmet nyújt, mint az
egyszer´ú lakat.

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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Zeneiskolák térségi találkozója
A Balassagyarmati Rózsavölgyi Márk
M´úvészeti Iskola Rétsági Tagozata egy
hagyományteremt´ó programot szervezett.
A nyugat-nógrádi térség hasonló zenei
oktatási intézményeit hívta meg egy találkozóra. Legjobb növendékeit küldte el
hozzánk a romhányi, nézsai, nógrádi, berceli, érsekvadkerti hasonló tagozat.
Mocsári Gergely, a rétsági tagozat vezet´óje, valamint Zvolenszkiné Bene An-

namária a zeneiskola helyi szakmai vezet´óje köszönt´óje után kezdetét vette a koncert. A szép számmal összejött közönség
el´ótt, korosztályukhoz képest jól felkészült el´óadókat hallottunk. A jelen lév´ó
szül´ók, hozzátartozók és érdekl´ód´ók tapssal jutalmazták produkcióikat.
A rendezvény elnevezését - Kék Virág
találkozó - egy ismert dalból vették kölcsön. A dalt a program zárásaként el is
énekelték közösen.

Nyugdíjas klubok évzáró ünnepségei
Az év vége közeledtével városunk két
nyugdíjas szervezete egyaránt megtartotta évzáró mulatságát.
A Városi Nyugdíjas Klub ünnepségén
Kotroczó Balázs értékelte az elmúlt évet,
majd az önkormányzat nevében Dr. Katona Ern´ó alpolgármester köszöntötte a jelenlév´óket. Az este a klubtagok és
meghívott vendégeik vidám m´úsor-összeállításával zárult. Ezt megel´óz´óen azonban a hangulatos zeneszóra többen táncra

Judo
Karácsonyi judo kupa Rétságon
A Rétsági Judo Klub minden évben
megrendezi azt a meghívásos tornát,
amit Nógrád Megye Nyílt Judo Bajnokságának neveznek. Valójában a megyéb´ól és a megyén kívülr´ól is érkeznek
sportolók.
A nap mindenki megérkezése után bemelegítésként afféle szabadedzés formájában indult, miközben a versenybíróság
pontosan regisztrálta és kategóriánként
besorolta az érkezett versenyz´óket. Nem
volt könny´ú dolguk, hiszen az egyéni érmek mellett az asztalon várakozó kupákra
21 kategóriában több mint 60 versenyz´ó
jelent meg, öt egyesület, egyben öt város
képviseletében. Korosztályonként és súlycsoportonként álltak össze a versenylapok. Az adminisztráció után a tatami szélén
felsorakozott sportolókat Csuka Zoltán, a
Rétsági Judo Klub vezet´óje köszöntötte, és
pár praktikus tanácsot követ´óen kezdetét
vette az er´ó- és ügyességi próbák sora.
Forrás: retsag.net

is perdültek.
A Hunyadi János Nyugállományúak
Klubja Hangyási Jen´óné klubelnök köszönt´ójével indult, majd Mez´ófi Zoltán
polgármester üdvözölte a jelenlév´óket. Ez
alkalommal nem terveztek külön m´úsort,
ám így is akadt, aki énekszóval, vagy
egy-egy szép verssel készült az évzáróra.
Az üstházban megf´ótt a finom vacsora,
el´ókerültek a süteményes tálak is a zeneszó mellé.
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Rétsági kalauz
Programajánló
Január 10-ig megtekinthet´ó
a m´úvel´ódési központ aulájában
El´ótéri fotókiállítás - Tél
Válogatás Csatlós Roland felvételeib´ól
Január 11. péntek
a m´úvel´ódési központ aulájában
El´ótéri fotókiállítás
Válogatás Lakatos Dóra felvételeib´ól
Január 18. péntek, 19.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
az ESCARGOZ
Világzenei Együttes koncertje
Belép´ódíj: El´óvételben 1000 Ft, gyerekeknek (14 éves korig) 500 Ft. Az
el´óadás napján: 1300 Ft, gyerekeknek:
800 Ft.
Január 22. kedd, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
a Magyar Kultúra Napja alkalmából
Megemlékezés és a “Lakóhelyünk Rétság!” c. pályázat eredményhirdetése
Január 25. péntek 17.00 órakor
a m´úvel´ódési központ színháztermében és aulájában
a Mikszáth Kálmán Gimnázium és
Szakközépiskola Rétsági Tagozatának
Szalagavató ünnepsége
Január 26. szombat, 15.00 órától
a m´úvel´ódési központban
a Hunyadi János Nyugállományúak
Klubja taggy´úlése

El´ózetes
Február 2. szombat
a m´úvel´ódési központban
a Kerepl´ó Néptánc Egyesület
Farsangi rendezvénye
Február 3. vasárnap
a m´úvel´ódési központ színháztermében az Erd´ókémia Horgászegyesület
Horgászgy´úlése
Február 8. péntek
a m´úvel´ódési központban
a Városi Nyugdíjas Klub
Farsangi összejövetele
Február 9. szombat
a m´úvel´ódési központban
a Vöröskereszt Rétsági Csoportjának
Jótékonysági bálja
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Február 15. péntek
a m´úvel´ódési központban
az általános iskola fels´ó tagozatának
Farsangi bálja

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

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´úvel´ódési központban
Hétf´ó:
Starlight Dance Company tánccsoport
Minden hétf´ón 14.00 órától Vezeti:
Szabó Krisztián
A Kör - a térség képz´óm´úvészeinek klubja
Minden hónap utolsó hétf´ójén, 17.00 órától
Német nyelvi kurzus Minden hétf´ón 18.00
órától Vezeti: Gálik Zsófia
Nadirah Csillagai Hastánccsoport Minden
hétf´ón, szerdán és pénteken 18.00 órától Vezeti: Sz´óke Johanna
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
Szerda:
Electric bugie tánccsoport Minden szerdán 17.30 órától Vezeti: Szeri György
Nadirah Csillagai Hastánccsoport Minden
hétf´ón, szerdán és pénteken 18.00 órától Vezeti: Sz´óke Johanna
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
Nadirah Csillagai Hastánccsoport Minden
hétf´ón, szerdán és pénteken 18.00 órától Vezeti: Sz´óke Johanna

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
Vasárnap
Zárva

rtv.retsag.net
A Rétsági Televízió havi programja:
Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktuális információkkal. Januártól több adásnappal, több ismétléssel
szolgáljuk a néz´óket.
Január 8-13-ig kedd-péntek 18 és 21 órakor, szombat vasárnap 10.00 órakor
Kistérségi Krónika
Válogatás a környez´ó települések
filmjeib´ól
Január 25. péntek 16.00 órától
Él´ó közvetítés a képvisel´ó-testületi
ülésér´ól.
Január 29 -február 3-ig kedd-péntek 18 és
21 órakor, 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.

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.

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.
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Unios Esték Rétságon
Vendégünk volt Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke
Az Uniós Esték Rétságon sorozatnak sok
jeles vendége volt immár az elmúlt évek
során. Egy-egy emlékezetes alkalommal
itt köszönthettük, Kupa Mihály volt pénzügyminisztert. Habsburg Györgyöt, Nógrádi György külpolitikai szakért´ót, Kolláth György alkotmányjogászt és még sorolhatnánk. Valamennyien egy-egy szakterület legjobb ismer´ói, s el´óadásaik során
segítettek bennünket eligazodni annak
szövevényében.
Az egészségügy egy olyan terület,
amely mindenkit érint. Kivétel nélkül.
Még az egészséges embereket is, nem beszélve azokról, akik orvosi segítségre szo-

rulnak. Ezért
hívtuk meg a
sorozat következ´ó vendégeként Dr. Éger
Istvánt, a Magyar
Orvosi
Kamara elnökét.
El´óadásában
szólt az orvosok külföldre
vándorlásáról,
az egészségügy állami támogatottságáról,
s felvázolt egyfajta jöv´óképet is.

A Honismereti Akadémia
folytatódik
Több mint egy évtizede immár annak,
hogy elindult a m´úvel´ódési központban
egy ismeretterjeszt´ó sorozat, mely azt t´úzte ki célul, hogy a történeti - ezen belül
kiemelten a térség-történeti - érdekességekkel megismertesse a hallgatóságát.
Hosszú lenne felsorolni mindazon rangos
el´óadókat, akik vállalkoztak arra, hogy ismereteiket megosszák az érdekl´ód´ókkel.
Az ´ószi-téli szezonban tovább folytatódott
a sorozat. El´óbb Majdán Béla, a zsidó történet kiváló térségi kutatója tartott egy érdekes el´óadást arról a kultúráról, amelyr´ól
ma már igen keveset tudunk, mely azonban ennek a térségnek a múltját is gazdagította.
A sorozat legutóbbi el´óadója Dr. Sz´óll´ósi József ügyvéd úr volt, aki a magyar
korona történetének alkotmányjogi vonatkozásait világította meg úgy, hogy azt hazánk történelmének olykor vérzivataros
párhuzamaival hozta összefüggésbe. A
nagy felkészültség´ú, kiváló el´óadó estjének külön értéke volt az, hogy a személyesen megélt történelem eseményei tették el´óadását hitelessé.

Ünnepeltek a szlovák önkormányzatban is
Sorra számolunk be a városban szervez´ód´ó karácsonyi ünneplésekr´ól. Persze nem
mindr´ól, mert gondolom sok-sok civil
szervezet, vállalkozás, intézmény szervez
bens´óségesebb - és többnyire zártkör´ú programot tagjainak, dolgozóinak. Ezek
nem kívánnak sajtónyilvánosságot. A lényeg, hogy az emberek ilyenkor gondolnak arra, hogy örömet szerezzenek egymásnak abban a körben is ahová tartozónak érzik magukat.
Így volt ez a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnál is, akik a város szlovák lakóival idén az Evangélikus Imaház kistermében gy´últek össze. Glückné Salgai

Szilvia, az önkormányzat elnöke köszöntötte a megjelenteket, és elmondta, hogy
ezennel tartják évi közmeghallgatásukat
is. Nagy vonalakban ismertette az elmúlt
id´ószaki tevékenységüket, gondjaikat. A
“hivatalos” rész után a köszönetek következtek. Egy-egy ajándékutalvánnyal megajándékozták a város id´ós szlovák lakóit.
Azokat a személyeket, akik nem csak az
ünnepeken tartanak össze, hanem a rendezvények el´ókészítésében is kiveszik részüket. Majd a köszönet hangjai és az
ajándékok az elnökség tagjainak és segít´óiknek is átadásra kerültek.
Forrás: retsag.net

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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Az id´ós, egyedülálló, beteg emberek érdekében.
Tisztelt Olvasók!
Ahogy az elmúlt hetekben megtapasztaltuk, megjött a tél, a hó és a hideg egyaránt, és még valószín´úleg nincsen vége,
tavaszig még a január és a február, okozhat meglepetéseket az embereknek.
A kemény hidegek miatt, fokozott figyelmet kell fordítani szomszédainkra,
id´ós, egyedül álló társainkra, hiszen ´Ók
vannak legjobban kitéve a hosszabb, több
napig, esetleg hetekig tartó hideg id´ójárási
tényez´óknek és viszonyoknak.
Kiemelten veszélyeztetettek ezekben az
id´ószakokban az id´ós, egyedülálló, beteg
emberek, akik nehezen tudnak önmagukról,
önállóan gondoskodni. Fokozhatja még negatív irányba a problémát, ha az adott személy nem rendelkezik kell´ó mennyiség´ú f´út´ó anyaggal, illetve nem biztosított a lakás
megfelel´ó f´útése. Tartós hidegben, a nem
f´útött lakásban, a legyengült emberi szervezet van kitéve a legnagyobb veszélynek. A
jószomszédi viszony alapján a helyben lakók, jól ismerik egymást, a viszonyokat és
a szokásokat egyaránt, ezért ezekben az id´ószakokban fokozottan figyeljük szomszédainkat és ha kell, segítsünk embertársainknak, hogy elkerüljék a súlyos következményekkel járható helyzeteket. Mire célszer´ú
figyelni, pl. látják-e mozogni az adott
egyént az udvarban, füstöl-e a kémény,
este világít-e a lámpa a lakásban. Ha azt
látják, hogy nincsen mozgás, nem füstöl a
kémény és nincs világítás a lakásban, akkor célszer´ú megnézni, hogy mi a probléma. Ha helyben nem tudnak segíteni, akkor értesíteni kell az illetékes hatóságokat,
(ment´ók 104, rend´órség 107, önkormányzat 550-100).

Ezzel a kis figyelmességgel és a gyors
beavatkozással, életeket menthetnek meg
adott esetekben.
Ezen helyzetekben nagyon sok függ,
függhet a szomszédoktól, akik els´ódlegesen segíthetnek a rászorulókon. Segítsenek a rászorulókon!
Jó tanácsok autósoknak:
— Téli id´ószakban legyen betéve a csomagtartóba meleg takaró.
— Hosszabb útra indulva, vigyenek magukkal egy termoszba forró teát.
Id´ós embereknek:
— Ne legyen hiszékeny, ismeretleneket
sose engedjen be az udvarba, házba,
lakásba.
— Mindig kérje a személyazonosság igazolását.
— Idegenekkel csak az ajtón kívül beszéljen.
— Beszélje meg szomszédaival, hogy baj
esetén hogyan jelezzen nekik.
Zsebtolvajlás megel´ózése céljából:
— Zsúfolt helyen (piacon, tömegközlekedési eszközön, kiárusításkor) figyeljen
értékeire.
— A pénztárcáját sose tegye nyitott táskába látható módon, fizetéskor ne tegye a pultra, ne rakja olyan zsebébe,
ahonnan könnyen kivehetik (mindig
bels´ó zsebbe tegye és gombolja be)
— Utazáskor fokozottan figyeljen értéktárgyaira.
— Idegen kérésére utcán sose váltson fel
pénzt, a bankautomatánál felvett pénzt
jól tegye el.
Minden Kedves Olvasónak Boldog Új
Évet kíván a Rétsági Polgár´ór Egyesület!

A Hangadó minden
kedves Olvasójának
boldog új esztend´ót
kívánunk!

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

Fénymásolási lehet´óség

A Városi M´úvel´ódési
Központban, a Könyvtárban
A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig
kicsinyítéssel, nagyítással.

A Járási Hivatal megnyitásáról
Mint azt el´óz´ó számunkban a Megkérdeztük az illetékest cím cikkben is jeleztük,
2013. január 1-t´ól a lakosság számára új
közigazgatási szerv kezdte meg m´úködét.
A Járási Hivatal helyileg 2651 Rétság,
Rákóczi út 22. szám alatt, a Földhivatal épületében kapott helyet. Megközelítése is a Földhivatal f´óbejáratán át lehetséges.
A jöv´óben közel 80 különféle ügy intézésére ez a hivatal lesz jogosult a járási

települések lakossága számára.
A Járási Hivatal m´úködési körébe tartozik január 1-t´ól az okmányiroda, a gyermekvédelmi és gyámhivatali feladatok, de
a Földhivatal is. Ezen túl a vállalkozói
igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés,
az állategészségügyi, gépjárm´úigazgatással kapcsolatos ügyek. A hivatal m´úködési
rendjér´ól, és az ügykörök részletesebb ismertetésér´ól következ´ó számunkban
adunk tájékoztatást.

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.

10

