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A Magyar Kultúra Napja Rétságon
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünneplik január 22-én. Kölcsey Ferenc 1823ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt.
A Könyvtárban is megtartották hagyományos, szerény megemlékezésüket. Az
ünnepséget Méreg Natália és Pfaff Csenge
népdal-csokor összeállítása vezette be.
Immár hagyománnyá vált, hogy ezen
alkalomból hirdetjük meg az általános iskolások és a középiskolások részére a
“Lakóhelyünk” cím´ú pályázatot, melynek

eredményhirdetésére, mindig a kultúra
napján kerül sor. Idén “Lakóhelyünk - az
iskola ahová én járok” témában pályázhattak a diákok. Évr´ól évre egyre többen
adják be alkotásaikat, így idén is nehéz
dolga volt a zs´úrinek a helyezések eldöntésében. A legjobbnak értékelt m´úvek közé az általános iskolások közül Máté Jonatán és Sirkó Szonja Ildikó írása, a középiskolások közül pedig Tálas Zoltán
Patrik munkája bizonyult.

2013. FEBUÁR

A tartalomból:
Városházi tudósítások
2-3. oldal

Sikeres rétságiak
6. oldal

Együtt egymásért
7. oldal

Szalagavató 2013
9. oldal
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Városházi tudósítások
Az év els´ó hónapjában az aktuális és
határid´ós feladatok megvitatása miatt
négy alkalommal ülésezett Rétság Város Képvisel´ó-testülete.
Január 9-én els´ó napirendi pontként
megtárgyalta a HMV-540 forgalmi
rendszámú Opel Astra típusú
személygépjárm´ú, valamint az
XPF-366 forgalmi rendszámú
egyedi típusú utánfutó kárrendezésével kapcsolatos el´óterjesztést, s azt támogatta.
Másodikként megtárgyalta 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 ellátásában” cím´ú
pályázatról szóló el´óterjesztést. A pályázat benyújtásával egyetért, hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a sikeres pályázat esetén a pályázati program lebonyolítására szerz´ódés aláírására
csak a Képvisel´ó-testület külön döntése alapján kerülhet sor.
A testület jóváhagyta a M´úvel´ódési
Központ és Könyvtár tantermének
bérbeadására vonatkozó - a Dover
Nyelvi Centrum Kft-vel 88 órás alapfokú angol nyelvoktatásról szóló megállapodás tervezetet.
A képvisel´ók megtárgyalták a polgármesteri hivatal f´útési rendszerének
helyzetét. Javaslat született a teljes f´útési rendszer felülvizsgálatának elvégzésér´ól, új f´útési rendszer megtervezésér´ól. A tervezetnek figyelembe kell
vennie a rendszer szétválasztásának
lehet´óségét. A kiviteli munkákra árajánlat bekérését határozta el. A határozata értelmében a f´útési rendszer felújításának költségeit a 2013. évi költségvetésben tervezni kell.
Január 17-én a Közbeszerzési Bíráló
Bizottság tagjainak meghatározása volt
az ülés els´ó feladata. A testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság korábbi tagjai közül Majnik Lászlót és Jávorka Jánost tisztségéb´ól felmentette, s helyettük
Szabó Klárát és Horváthné Moldvay
Ilona tagokat delegálta a bizottságba. A
Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnökének Bulejka Andrást választotta meg.
Másodikként megtárgyalta a testület a
használaton kívüli állami vagyon átvételér´ól készített el´óterjesztést. A megfogalmazott határozat értelmében a
képvisel´ó-testület az ingyenes átvételre felajánlott állami tulajdonú 0130
hrsz-ú és a 0134 hrsz-ú patak megne-
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vezés´ú ingatlanokat nem veszi át önkormányzati tulajdonba, mivel azok
nem szolgálják a kötelez´ó önkormányzati feladatok ellátását.
Az üléssorozat január 22-én folytatódott. Els´óként a “Rétság város központi településrészének funkciób´óvít´ó település rehabilitációja” cím´ú pályázat kivitelezési munkák elvégzésére benyújtott pályázatok eredménye került el´óterjesztésre. A
nyertes ajánlattev´óként az
ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont - összességében legel´ónyösebb ajánlat - alapján a PENTA Általános Épít´óipari Kft-t
hirdette ki.
Az ülésen Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta
az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény felel´ósségbiztosításának
kiterjesztésér´ól, módosításáról szóló
szóbeli el´óterjesztést. A testület jóváhagyta, hogy jelenleg 1 f´ó fog- és szájbetegségek szakorvosra, 1 f´ó véd´ón´óre, 2 f´ó asszisztensre vonatkozó biztosítás 2013. január 23-tól megkötésre
kerüljön, a jelenlegi éves 71.400 Ft-tól
kedvez´óbb, 64.000 Ft-os áron. A biztosítás éves díját a 2013. évi költségvetésben biztosítja.
Január 25-én került sor a tervezett
havi testületi ülésre. Els´óként a 2012.
évi költségvetés módosítása került megtárgyalásra. A központi támogatás el´óirányzatának változása, átvett pénzeszköz, testületi kötelezettségvállalás el´óirányzatának rendezése, keletkezett
többletbevétel, illetve bevételi kiesés indokolja a költségvetés módosítását.
Az ülés feladatai közé tartozott a polgármester 2013. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyása. Az el´óterjesztést a testület jóváhagyta.
A következ´ó feladat a “Rétság Város
és a hozzá csatlakozott települések
közigazgatási területén központi háziorvosi ügyeleti ellátása, mind a gyermek, mind a feln´ótt lakosság számára”
megnevezés´ú közbeszerzési eljárás folyamán benyújtott ajánlatokról készített el´óterjesztés megtárgyalása volt.
Az eljárás nyertese a nagymarosi Junimed Kft. lett. Az ajánlattev´ó az OEP
finanszírozáson felül nettó 29 Ft/ f´ó/hó
összegért vállalta a feladatot. Ez az
összeg kedvez´óbb, mint az eddigi díj.
A csatlakozó térségi önkormányzatoknak tehát kevesebbet kell fizetniük a

szolgáltatásért.
A testület megtárgyalta a “Rétság város központi településrészének funkciób´óvít´ó település rehabilitációja” cím´ú pályázattal kapcsolatos kommunikációs feladatok elvégzésére kiírt beszerzési eljárásról szóló el´óterjesztést.
A nyertes ajánlattev´óként az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati
szempont - összességében legel´ónyösebb ajánlat - alapján a Gödöll´ói Innovációs Központ Kft-t hirdette ki.
A képvisel´ók megtárgyalták a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
kötend´ó, az Iskola tér 1. szám alatti
épületre vonatkozó vagyonkezelési
szerz´ódést, s azt az el´óterjesztés melléklete szerint jóváhagyták. A szerz´ódés tárgya az Általános Iskola épületének valamint a mellékletben szerepl´ó
ingóságok átadása. A szerz´ódésben
megfogalmazták a felek jogait és kötelezettségeit, a további m´úködési
költségek viselésének szabályait.
A napirenden szerepelt a járóbetegszakellátási feladatok állami tulajdonba adásával kapcsolatos el´óterjesztés
is. A határozat szerint a képvisel´ó-testület a járóbeteg szakellátási feladatokat nem adja át állami tulajdonba, s
2013. április 30-át követ´óen is vállalja
a feladat ellátását.
Tárgyalásra került a Rétsági Polgár´ór
Egyesület - 2012. évi önkormányzati
támogatás felhasználásának módosítására vonatkozó - kérelme. A képvisel´ó-testület hozzájárult, hogy a
107/2012. (V.18.) sz. Kt. határozattal
megállapított 450.000 Ft, valamint
194/2012. (VIII.31.) KT. határozattal
jóváhagyott 127.000 Ft önkormányzati támogatást a Polgár´ór Egyesület a
térfigyel´ó kamerarendszer kiépítés pályázati önrészére használja fel.
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a Városi
Sportegyesület 350.000 Ft-os el´ólegfolyósítási kérelmét, s azt támogatta.
Az el´óleg összegér´ól külön megállapodást nem kíván kötni, azt az éves
támogatási összegr´ól készített dokumentumban kell figyelembe venni.
A napirenden szerepelt az ELM ´ÚÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.
“Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Intézet közvilágítás b´óvítés” megnevezés´ú, a Rétság 356/42 hrsz. út közvilágítás kivitelezési munkáinak megkezdéséhez szükséges világítási többletköltséget vállaló nyilatkozatról készített
el´óterjesztés. A testület a kivitelezési
munkák megkezdéséhez szükséges világítási többletköltség vállalásáról
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szóló nyilatkozatot az ELM ´ÚÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. részére megadta.
Piac udvarban kialakuló ingatlanok
hasznosításával kapcsolatos beépítési
tervr´ól, és közm´úellátásról készített
el´óterjesztés tárgyalása során született
határozat értelmében a képvisel´ó-testület árajánlatot kér a Kovaterv Kft-t´ól
a Piac udvar területére a HÉSZ-ben
el´óírt beépítési terv elkészítésére, a Piac udvar területére közm´úvázlat tervek elkészítésére az elektromos áram,
víz és szennyvíz vonatkozásában, valamint el´ózetes költségbecslést ezen
közm´úvek kivitelez´ói munkáira.
A testület megtárgyalta a DMRV Zrt.
saját részvényének megvásárlására
irányuló felajánlását, azt támogatja. A
DMRV Zrt. tulajdonában lév´ó 1 db dematerializált saját törzsrészvényt megvásárolta a felajánlott 11.000 Ft, azaz
tizenegyezer forint vételárért.
Jóváhagyásra került a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár, valamint a
Deutsch-Haus Nyelviskola 2 db 50
órás alapfokú angol nyelvoktatásról
szóló terembérbeadás megállapodástervezete, valamint a telefonszolgáltatásra vonatkozó, az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt-vel kötend´ó szerz´ódése.
A tanácskozás zárt üléssel fejez´ódött be.
Ennek során a laktanya telephelyének
megvásárlásával kapcsolatos kártérítési
ügyben a MNV Zrt. ellen indítandó kártérítési igény perbéli képviseletére megbízta dr. Gáspár Zoltán ügyvéd urat.

Tisztségvisel´ók fogadó órái
2013. FEBRUÁR
Mez´ófi Zoltán polgármester: Minden
hónap második hétf´ójén 13.00-17.00
óráig. Februárban 11-én hétf´ón.
Dr. Katona Ern´ó alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától 17.30
óráig. Februárban 27-én szerdán.
Tömör Józsefné aljegyz´ó: Minden hétf´ón
14-17 óráig. Februárban 4. 11. 18. 25.

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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Önkormányzati rendelet
Rétság Város Önkormányzat
Képvisel´ó-testületének
1/2012. (I.25) önkormányzati rendelete
A 2012. évi költségvetésr´ól szóló, a
14/2012.(VI.15.) , 15/2012.(VIII.15.),
17/2012. (IX.21.) , és 22/2012. (XII.11.)
számú rendelettel módosított 2/2012.
(II.21.) rendelet módosításáról
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban
meghatározott feladatkörében a 2012. évi
költségvetés módosításáról - a lebontott
központi támogatás, átvett pénzeszköz,
egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettségvállalás el´óirányzatának átvezetésér´ól - az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
3. § (1) A képvisel´ó-testület a Város és az
intézmények együttes 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási f´óösszegét 19.121 Ft-tal csökkenti és a
költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 1.029.283.000 Ft-ban állapítja
meg.
2. § A rendelet 4. § (1)-(4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4. § (1) A Képvisel´ó-testület az 1.029.283
ezer Ft bevételi f´óösszegb´ól
a.) a felhalmozási célú bevételt 400 ezer
Ft-ban,
b.) a felhalmozási célú pénzeszköz átvételt
50.935 ezer Ft-ban
c.) a m´úködési célú bevételt 937.694 ezer
Ft-ban,
d.) El´óz´ób´ól Intézményfinanszírozási bevételt 334.663 ezer Ft-ban
e.) a fejlesztési hitelt 0 ezer Ft-ban,
f.) a m´úködési hitelt 0 ezer Ft-ban,
g.) a pénzmaradványt 40.250 ezer Ft-ban
állapítja meg.

(2) A Képvisel´ó-testület a 19.121 ezer Ft
bevételi el´óirányzat csökkenésb´ól
— központi támogatást 15.388 ezer Ft-ban
— m´úködési bevételt 2.692 ezer Ft-ban
— önkormányzati támogatást 7.383 ezer
Ft-ban
— helyi adóbevételt 26.000 ezer Ft-ban
— m´úködési célú pénzeszköz átvételt
3.797 ezer Ft-ban
— fejlesztési hitelfelvételt -10.000 ezer
Ft-ban
— m´úködési hitelfelvételt -64.381 ezer
Ft-ban
állapítja meg.
(3) A Képvisel´ó-testület az 1.029.283 ezer
Ft kiadási f´óösszegb´ól
— a személyi juttatások el´óirányzatát
232.225 ezer Ft-ban,
— a munkaadói járulékok el´óirányzatát
58.892 ezer Ft-ban,
— a dologi kiadások el´óirányzatát
214.119 ezer Ft-ban,
— a szociális ellátások el´óirányzatát
80.558 ezer Ft-ban
— a pénzeszköz átadások el´óirányzatát
12.086 ezer Ft-ban,
— a költségvetési intézmények finanszírozásának el´óirányzatát 341.763 ezer
Ft-ban, a m´úködési kiadások együttes
el´óirányzatát 939.643 ezer Ft-ban,
— a beruházási kiadások el´óirányzatát
7.059 ezer Ft-ban,
— a felújítási kiadások el´óirányzatát
16.000 ezer Ft-ban,
— a felhalmozási célú pénzeszközátadás
el´óirányzatát 83 ezer Ft-ban
a felhalmozási célú kiadások együttes
el´óirányzatát 23.142 ezer Ft-ban
— a céltartalék el´óirányzatát 48.731 ezer
Ft-ban,
— az általános tartalék el´óirányzatát
14.428 ezer Ft-ban,
— a fejlesztési hiteltörlesztés el´óirányzatát 3.339 ezer Ft-ban állapítja meg.
(Továbbiak a www.retsag.hu oldalon)

Képvisel´ó-tesületi ülés
Rétság Városi Önkormányzat Képvisel´ó-testülete munkatervben tervezett következ´ó ülésére február 22. péntek
16.00 órakor kerül sor. (PVB. ülés id´ópontja: február 19. kedd 16.00 óra) Tervezett napirend: 1) 2013. évi költségvetési
rendelet megalkotása. 2) Szociális rendelet módosítása. 3) Beszámoló a Városi
M´úvel´ódési Központ és Könyvtár 2012.
évi tevékenységér´ól, valamint a 2013. évi
munka és rendezvénytervér´ól. 4) Pályázat
sport és civil szervezetek 2013. évi támogatására. 5) Önkormányzati ingatlanok

használatáról szóló megállapodások felülvizsgálata. 6) Megüresedett önkormányzati ingatlanok további hasznosítása. 7)
Bels´ó szabályzatok ismertetése. 8) Beszámoló a testület lejárt határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekr´ól. 9) Tájékoztató Rétság városközpont funkciób´óvít´ó
rehabilitációjáról. 10) Tájékoztató a két
testületi ülés közötti id´ószakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri
munkáról. 11) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról.
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Pályázat
Rétság Város polgármestere pályázatot
hirdet jegyz´ói állás betöltésére. Pályázati
határid´ók és részletes feltételek a
www.retsag.hu hivatalos weblapon, illetve a www.kozigallas.hu weblapon találhatók meg

Felhívás
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a
lakossági bejelentések alapján Rétság Város Önkormányzata megkérte az engedélyt a Rétsági Rend´órkapitányságtól a
kártékony vadak (rókák) elejtésére.
A Rend´órkapitányságtól kapott határozat alapján a kártékony vadak elejtésének idejét 2013. 01. 27. és 2013. 02. 10.
között engedélyezte.
A kártékony vadak elejtésének irányításával és végrehajtásával a Lókos Völgye
Vadásztársaság vadászmesterét és kett´ó f´ó
hivatásos vadászát bízta meg.
Az Önkormányzat kéri a Tisztelt Lakosokat, hogy a nevezett id´ószakban
2013. 01. 27. és 2013. 02. 10. között, ha
lakott területen rókát lát, azonnal jelezzék az
alábbi telefonszámokra: +36/20-806-42-22
- Varga Dóra, +36/20-949-28-03 - Jávorka
János, +36/35-550-100 (106, 116 mellék)
Rétság Város Polgármesteri Hivatala

Földhaszonbérlet felhívás
Nemzeti Földalapkezel´ó Szervezet
Haszonbérleti pályázatot hirdet
Rétság a HU31-30134 pályázati azonosító
számú eljáráshoz amelynek célja családi
gazdaságok kialakítása és meger´ósítése,
továbbá az állattenyésztési tevékenység
ösztönzése, az állattenyésztés term´óföld
igényének biztosítása. Részletes kiírás a
www.retsag.hu honlapon.

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
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Tájékoztató az ebek kötelez´ó megjelölésér´ól
2013. 01. 01.-t´ól hatályba lépett az ebrendészettel kapcsolatos jogszabályváltozás.
A kedvtelésb´ól tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.)
Korm. Rendelet 17/B. § (10) bekezdése
alapján, minden négy hónaposnál id´ósebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható (mikrochip beültetés). A
transzponderrel való megjelölés megtörténtét a szolgáltató állatorvos az eb vizsgálata, kezelése el´ótt köteles ellen´órizni.
A rendelkezés betartásának ellen´órzése során a jegyz´ó és a magánállatorvos
a nem jelölt ebr´ól köteles jelentést tenni a
járási állategészségügyi hivatal felé.
Ezúton tájékoztatjuk az ebtartókat jelölési kötelezettségükr´ól, egyúttal a Polgármesteri Hivatal együttm´úködést biztosít egy hatósági állatorvossal, aki igény
esetén elvégzi a jelöléseket. Igényüket a
Polgármesteri Hivatalban is jelezhetik.
Hatósági állatorvos helyben és házhozjárással is elvégzi a beavatkozást.
Díjazás: Helyben jelölés: 3.500 Ft Kell´ó érdekl´ódés esetén, megjelölt hétvégi napon. Házhozjárással történ´ó jelölés:
4.000 Ft.
Az eb transzponderrel történ´ó megjelölését követ´ó 8 napon belül a beavatkozást végz´ó magánállatorvos köteles az állatnak az adatait a transzponderrel megjelölt ebek adatait nyilvántartó országos
elektronikus adatbázisban regisztrálni. A
tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira
való tekintettel háromévente legalább egy

alkalommal ebösszeírást végez. Az eböszszeírás során a települési önkormányzat
jogosult kezelni az adatokat. A települési
önkormányzat az ebösszeírás alapján az
adatokról helyi elektronikus nyilvántartást
vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más
személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, jelölési
szándékukat el´óre jelezzék, igény szerint
csoportos jelölésre is van lehet´óség. Ha az
ebtartó nem teljesíti kötelezettségét, az állatvédelmi hatóság bírságot szab ki, az
1998. XXVIII. tv. 43. § (1) és (3) bekezdése alapján. 43. § (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály
vagy hatósági határozat el´óírását megsérti
vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétl´ódéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, id´ótartamához igazodó mérték´ú állatvédelmi bírságot köteles fizetni. (2) Az
állatvédelmi bírságot az állatvédelmi hatóság szabja ki. (3) Az állatvédelmi bírság kiszabására az állatvédelmi hatóságnak az (1) bekezdésben meghatározott
magatartásról történt tudomásszerzését
követ´ó egy éven túl nincs lehet´ósége. Az
elkövetést´ól számított öt éven túl nem
szabható ki bírság, kivéve, ha a magatartás jogszer´útlen állapot fenntartásával valósul meg. Ebben az esetben az elévülés
mindaddig nem kezd´ódik meg, amíg a
jogszer´útlen állapot fennáll.
Polgármesteri Hivatal

Maszkabál a “hunyadisoknál”
A farsang a vízkeresztt´ól hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó id´ószak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. Szinte természetes,
hogy ezt az id´ószakot a város nyugdíjas
klubjai is megünneplik. A Hunyadi János
Nyugállományúak Klubja az alkalmat hivatalos programmal kezdte. Azért volt erre szükség, mert lejárt a klub vezet´óségének mandátuma, s ilyenkor szokott elhangzani az el´óz´ó év értékel´ó összegzése

is. A tagság, egyhangú szavazással ismét
Hangyási Jen´ónét választotta meg klubelnöknek. A “komoly” feladatok közé tartozott még, hogy a megyei hadkiegészít´ó
parancsnokság ekkor állt a tagok rendelkezésére az adminisztrációs feladatok ellátása során.
A hivatalos rész után következhetett az
igazi farsangi vidámság. A jó hangulatról
a nyugdíjasok kórusa és tánckara, a jelmezesek vidám mókázása, a jó zene és a finom vacsora gondoskodott.
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Kék hírek
A Nógrád Megyei Rend´ór-f´ókapitányság Rétság térségi híreib´ól
Vállán vitte a lopott palackot
Egy férfi tett bejelentést 2013. január
10-én az esti órákban a Rétsági Rend´órkapitányságra, mert Nagyorosziban egy gyanús fiatalemberre lettek figyelmesek, aki
egy gázpalackot vitt a vállán. Amikor kérd´óre vonták a palackkal kapcsolatban, a férfi azt hátrahagyva futásnak eredt. A rend´órök azonnal utána indultak, majd igazoltatása és adatgy´újtés során megállapították,
hogy a 23 éves fiatalember egy Nagyorosziban lév´ó vegyeskereskedés kerítésén mászott át és annak udvaráról tulajdonította el
a mintegy 9.000 Ft érték´ú gázpalackot.
A személyt a rend´órkapitányságra el´óállították és gyanúsítottként hallgatták ki
lopás vétség elkövetése miatt. A hatóság
az általa eltulajdonított palackot lefoglalta
és kezdeményezi a férfi gyorsított eljárásban történ´ó bíróság elé állítását.
Rend´órök segítettek rajta
Egy férfi kérte a rétsági rend´órök segítségét 2013. január 10-én, mert elmondása alapján egy romhányi ismer´óse a f´útetlen lakásában már több napja egyedül
tartózkodik és nem képes megfelel´óen
magáról gondoskodni. A rend´órök azonnal a megadott címre siettek, ahol a f´útetlen szobában az ágyban fekve egy 65 éves
férfit találtak. A hatóság ezt követ´óen a
segítségre szorulót biztonsági intézkedés
során a Magyar Vöröskereszt krízisautójával elszállíttatta a Balassagyarmaton m´úköd´ó hajléktalan szállóra.
Jelenlegi és elmúlt nap eseményei a közúton (január 14.)
Jelenleg a havazás miatt Parassapusztától a megye határig a 2-es számú f´óúton
a teherforgalmat a rend´órség szünetelteti.
A tehergépjárm´úveket félreállítják, a személygépkocsik zavartalan haladása érdekében. Az arra haladók szíves megértését
kérjük. Az útszakaszon a forgalom 12 óra
30 perckor helyreállt, a forgalom mindkét
irányban zavartalanul haladhat.
Biztonságba helyezték
A Rétsági Rend´órkapitányságra 2013.
január 14-én 13 óra 20 perckor egy férfi
tett bejelentést, hogy 26 éves lánya lakásukról ismeretlen helyre távozott. Kérte a
rend´órök segítségét lányának felkutatása
érdekében, tartva attól, hogy a hidegben
az utcán kih´úl. A rend´órök a n´ó otthona
közelében kutatást végeztek. Ennek során
Romhány község határában rövid id´ón belül megtalálták a keresett személyt. A jár´órök a biztonsági intézkedés során a n´ót

az ügyelete orvoshoz szállították, aki gondoskodott orvosi ellátása érdekében kórházba szállíttatásáról.
Segítettek a bajbajutottnak
A Rétsági Rend´órkapitányság beosztottjai 2013. január 16-án az esti órákban Rétság belterületén egy nehézkesen mozgó,
id´ós személynek nyújtottak segítséget.
Megállapították, hogy a férfi lekéste a falujába tartó buszt, ezért gyalog próbált meg
hazaindulni, mert tartott attól, hogy különben a fagy beállta el´ótt nem ér otthonába. A
rend´órök ezt követ´óen a hideg id´ójárás miatt
a kih´úlés elkerülése, illetve a rossz, ködös
látási viszonyok miatt az esetleges baleset
elkerülése érdekében segítettek az id´ós férfinak a biztonságos hazajutásban.
Ismét fatolvajok kerültek fogdába
A Tereskén szolgálatot ellátó körzeti
megbízottak tettek bejelentést a Rétsági
Rend´órkapitányságra 2013. január 16-án,
mert két személyt értek tetten falopáson.
A rend´órök adatgy´újtés során megállapították, hogy a 26 és a 30 éves férfi a tereskei erd´ób´ól engedély nélkül vágta ki a
mintegy 2.500 Ft érték´ú akácfákat. A fiatalemberek a fát éppen otthonukba szállították, amikor összetalálkoztak a rend´órökkel, akik igazoltatták ´óket.
A két személyt a rend´órkapitányságra
el´óállították és ´órizetbe vették a tulajdon
elleni szabálysértés elkövetése miatt. T´ólük a hatóság az eltulajdonított fát lefoglalta és azt az erdész részére visszaadta.
´Órizetben a betör´ó
A Rétsági Rend´órkapitányság B´únügyi Osztálya lopás b´úntettének megalapozott gyanúja miatt folytat büntet´óeljárást
egy 23 éves rétsági férfi és társai ellen. A
férfi megalapozottan gyanúsítható azzal,
hogy két társával együtt 2013. január 05
és 2013. január 17 közötti id´óben a nyitott
ablakon keresztül bementek egy rétsági
telephelyre, ahonnan radiátort és réz vezetékeket tulajdonítottak el. A lopással mintegy 100.000 Ft kárt okoztak. A 23 éves
rétsági férfit és 35 éves ugyancsak helyi
társát a rend´órök gyanúsítottként hallgatták ki. Harmadik társuk felkutatása jelenleg folyamatban van. A 23 éves személyt
kihallgatását követ´óen 2013. január 23-án
´órizetbe vették és kezdeményezik el´ózetes
letartóztatásának elrendelését.
Megcsúszott a busz
2013. január 23-án 09 óra körüli id´óben Nógrád belterületén a vasúti átjárónál
egy menetrendszerinti autóbusz kanyaro-

dása közben az úton megcsúszott és ennek
következtében nekiütközött a vasúti sorompónak. A baleset következtében egy
buszon ül´ó 16 éves diósjen´ói fiú az els´ódleges orvosi vélemény szerint könny´ú sérülést szenvedett. A baleset nem okozott
fennakadást sem a vasúti sem a közúti forgalomban. A baleset körülményeit a Nógrád Megyei Rend´ór-f´ókapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja.
Öngyilkossággal fenyeget´ózött
Bírósági végrehajtó jelent meg rend´óri
karhatalommal együtt 2013. január 29-én
a délel´ótti órákban Érsekvadkerten egy
családi háznál, hogy bírósági végzés alapján az ott lakó 53 éves n´ót orvosi vizsgálatra szállítsák. A n´ó ekkor ellenállást tanúsított a gondnoksága alatt álló 32 éves
fiával együtt. Anya és fia lakásukba bezárkóztak, valamint a n´ó öngyilkossággal fenyeget´ózött oly módon, hogy egy kést
szorított a saját hasához.
A Nógrád Megyei Rend´ór-f´ókapitányság Ügyelete ekkor a Terrorelhárítási
Központ segítségét kérte, hogy az ön- és
közveszélyes bezárkózott n´ót megfékezzék. A TEK tapasztalt tárgyalójának sikerült a n´ót rábeszélni arra, hogy a házból
kijöjjön, így a TEK munkatársainak segítségével a ment´ósök panasz -és sérülésmentesen tudták anyát és fiát kórházba
szállítani, hogy a szükséges kezelésben
részesüljenek.

“Jónak lenni jó.”
A Rétsági Karitász Csoport is gy´újtést
szervezett karácsonyra a rászorulóknak. Gyertyát árultunk és tartós élelmiszert gy´újtöttünk.
Ádvent harmadik vasárnapján, a szentmisén már körbe volt rakva az oltár megtöltött reklámszatyrokkal, amikbe tartós
élelmiszer, játék, könyv volt. Vasárnap
délután a 18 darab nagy csomagot - amiben tartós élelmiszer, könyv, játék volt és 7 kis csomagot, - amiben édesség volt
- készítettünk. A nagy csomagokat a családos rászorulóknak, a kis csomagokat
“szeretetcsomagot” a kórházban, otthonokban lév´ó egyedülállóknak a karitász
tagok vitték el. Itt szeretnénk köszönetüket, hálájukat tolmácsolni. Csak egyet
írok le a sok közül. Nusi néninek - Vári
Miklósné - amikor Marika átadta a csomagot elérzékenyülve mondta “én nem is jártam templomba mégis gondoltatok rám,
nagyon szépen köszönöm.
Sokan adakoztak, volt, aki a betegek
gyógyszerköltségéhez járult hozzá. A karitász csoport nevében itt mondok köszönetet
mindenkinek.
Juhász Zsóka
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Sikeres rétságiak
Vendégünk Szlezák Istvánné, Eszter a Vöröskereszt rétsági szervezetének vezet´óje
A Rétsági Televízió stúdiójába Szlezák
Istvánnét hívtuk meg, ki elfogadta az
invitálást. Talán a Hangadó olvasói is
elnézik nekünk, hogy ez alkalommal a
hagyományoktól eltér´óen tegez´ó formában beszélgettünk, hiszen mindketten
Diósjen´ór´ól származva, már régen ismerjük egymást.

- A diósjen´ói iskolát elvégezvén miért
gondoltál arra, hogy az egészségügy területén tanulsz tovább?
- Mindig is volt bennem egy kis vonzódás a pálya felé, bár egy tizennégy éves
fiatal még nemigen tudja, hogy hová akar
menni. Olvastam egy hirdetést, amiben
felvételt hirdettek a budapesti Jahn Ferenc
gyermekápoló-gondozón´ó képz´óbe. Írtam
egy önéletrajzot és jelentkeztem. Fel is
vettek. 1966-ben el is végeztem.
- Hogyan emlékszel vissza az iskolában tanultakra?
- Az iskolára nagyon jó szívvel gondolok. Rengeteget kaptunk szakmailag, emberileg az ott tanítóktól, akik általában orvosok
voltak. Csak jót mondhatok róluk. A munkám során végig abból éltem, amit ott tanultam. Mindenre megtanítottak bennünket.
Úgy gondolom, hogy az a két orvos, akivel
dolgoztam - a Garai f´óorvosn´ó és a Csortán
doktorn´ó - igazolhatják, hogy szakmailag
nem vallottam szégyent. Az is igaz, hogy
kés´óbb elvégeztem mindenféle tanfolyamot
és részt vettem különböz´ó továbbképzéseken, de az alapokat az iskola jelentette.
- Az iskola elvégzése után hogyan kerültél Rétságra?
- Diósjen´ón akkor a Szentirmai doktor
volt a körzeti orvos, s ´ó említette anyukámnak, aki egyedül élt, hogy indul egy
gyermek szakrendelés Rétságon, s hogy
úgy tudja, hogy keresnek oda asszisztensn´ót. Megkerestem levélben a Garai f´óorvosn´ót - ´ó már ’65 novemberét´ól dolgozott
Rétságon -, aki azt válaszolta, hogy ha meglesz a diplomám, akkor jöhetek.
- Ma már ez is ritkaság, hogy itt helyezkedtél el és egészen nyugdíjazásodig
itt dolgoztál.
- Valóban így van. Negyvennégy évig
dolgoztam ezen az egy helyen. Volt id´ó-
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szak, amikor a balassagyarmati rendel´óintézethez tartoztunk, ’89-t´ól lettünk házi
gyermekorvosi szolgálat. A feladat persze
mindig ugyanaz volt, csak a név változott.
-A f´óállásban tehát az egészségügyben
dolgoztál, de az önként vállalt közösségi
feladatok terén is sokat vállaltál magadra.
Els´ósorban a vöröskeresztes szervezetben
végzett tevékenységre gondolok.
- Már a képz´óben bekapcsolódtam a vöröskeresztes munkába. Mikor - Kata lányom születése után, ’76-ban visszajöttem
dolgozni - Szabó István volt a járási vöröskeresztes titkár. ´Ó nagyon aktív volt, s
mindnyájunkat bevont a munkába. Nagyon
határozottan megmondta, hogy mit kell csinálni. Akkor kiterjedtebb volt a vöröskeresztes tevékenység, hiszen foglalkoztunk
az els´ósegélynyújtással, csecsem´ógondozással, véradás-szervezéssel, az id´ósekkel
való gondoskodással, családi életre neveléssel. Annak érdekében, hogy legyen egy kis
bevétele is a vöröskeresztnek - hiszen a vöröskeresztes bélyeg árából nem sok mindent
lehetett megcsinálni - elhatároztuk, hogy
bált szervezünk. Annak bevételét fordíthatjuk az id´ósek napja megszervezésére, a gyereknap támogatására, stb.
Szabó István után Janecskóné Rozál
vette át a munka irányítását. Mindenki így
nevezte, így szerette ´ót. ´Ó is nagyon aktív
volt, nagyon jól összefogta a csapatot és
megyei segítség irányította és “megkövetelte a munkát. A rendszerváltás után változott egy kissé a helyzet. Lesz´úkült a tevékenységek köre. Megmaradt a véradás,
az id´ósek napja és természetesen a vöröskeresztes bál! A Megyei Vöröskereszttïl
sok segítséget kaptunk.
- Ha már a vöröskeresztes bált említjük,
ez is már régóta, pontosabban szólva harminchét éve szervez´ódik. Mára ez a város
legrangosabb társasági eseményévé n´ótte ki
magát. Hogyan emlékszel a kezdetekre?
- 1976-ban rendeztük meg az els´ót. A
helyszín akkor a Börzsöny étterem volt, mely
mindenféle szempontból megfelelt. Jó volt a
helyiség, a kiszolgálás, sokan elfértünk ott.
Volt olyan év is, amikor ki kellett mondanunk, hogy többen nem jöhetnek. Amikor
megsz´únt az étterem, akkor két évig Nagyorosziban, a hely´órségi m´úvel´ódési otthonban voltunk. Nagyon jó hely volt, el´ófordult,
hogy kett´ószáznyolcvanan is eljöttek. Így került a rétsági bál Nagyorosziba, de nem volt
semmi gondunk, hiszen a nagyoroszi honvédségt´ól megkaptuk az autóbuszt, amely
mindenkit szállított oda és vissza. A következ´ó alkalom itt volt Rétságon a csapat-m´úve-

l´ódési otthonban. Ide is rengeteg ember befért, sok segítséget kaptunk, helyben f´ózték
a vacsorát. Ott volt az általunk is és mások
által is sokat emlegetett boszorkánytánc.
- Aztán bezárt a rétsági laktanya is, így
újabb helyszínt kellett keresni.
- Minden gondunk ellenére úgy határoztunk, hogy ezt nem lehet abbahagyni. Így jött
számításba a rétsági m´úvel´ódési központ. Ide
már kevesebben férünk be, de azért volt néhányszor, hogy száznegyvenen voltunk.
-A bálról szólva - miután közeledik az
újabb alkalom - kérdezem, hogy milyen program várható, hogyan lehet rá jelentkezni?
- Közel kétszáz személyre szóló meghívót küldtünk ki, várjuk a visszajelzéseket. Ferencsik Mártinál lehet jelentkezni.
A farsanghoz hozzátartozik a vidámság.
Most is készülünk egy meglepetés m´úsorral, csakúgy, mint a korábbi években. A
vöröskeresztes csapatunk ugyanis “mindenre képes” a vendégek szórakoztatása
és a program sikere érdekében.
- Sokféle tevékenységr´ól szóltunk. Az
id´ók folyamán volt ezeknek az er´ófeszítéséknek elismerése is. Megkaptad a Vöröskeresztes Munkáért elismerést, a Kiváló
véradó-szervez´ó kitüntetést. Rétság város
Pro Urbe díját egyénileg és a vöröskeresztes szervezettel is elnyertétek. 2010-ben
megkaptad Nógrád megye önzetlenségi
díját, s´ót átvehetted a “Bánkért Díszoklevél” elismerést is.
- Nagyon jó szívvel gondolok reájuk,
büszke is vagyok ezekre a címekre, de minden elismerés mögött egy igazi csapatmunka van. Elmondhatom, hogy olyan emberekkel vettem magam körül, akikkel össze
tudtunk fogni, és sok mindent meg tudtunk
oldani. Különösen büszke vagyok a csoportos Pro Urbe-díjra, hiszen ott harminc-valahány ember vehette át az elismerést.
- Egy ilyen tevékeny élet után - bár ha a
f´óállású munkahelyér´ól nyugállományba
vonul is valaki - a korábbi aktivitás megmarad az önként vállalt tevékenység területén.
Te hogyan éled meg a napjaidat?
- Kezdetekben nagyon nehéz volt, ha
erre gondolok, egy kicsit még mindig szorongató érzés van a torkomban, de most
már jól telnek a napok. Házi munkát végzek, van két kis unokám, kik adnak b´óven
elfoglaltságot, de a vöröskeresztt´ól sem
szakadtam el. Nem is akarok elszakadni.
Szerencsére vannak mögöttem fiatalok,
akikr´ól azt látom, hogy jól fogják tovább
vinni ezt a tevékenységet, de még szükség
van a tapasztalatok átadására.
- Kedves Eszter! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, a
magánéletben jó egészséget, a vöröskeresztes munkában további hasonló aktivitást kívánok.
V.J.
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Együtt egymásért...Rétságért

Tanácskoztak a nyugdíjasok

Rétsági Fiatalok Rétságért - Rétsági Kilátó Kulturális Egyesület

Korábban már hírt adtunk arról, hogy egy
gazdag programot nyújtó találkozón vehettek részt az elmúlt év végén NyugatNógrád nyugdíjas klubjai. A rétsági m´úvel´ódési központban rendezett gálam´úsoron
jelen voltak a nyugdíjas szervezetek megyei
és országos képvisel´ói is. A vendégek elismer´óleg szóltak arról, hogy milyen sokszín´ú, változatos klubélet folyik térségünkben.
Az elismerés ellenére mindig akad javítanivaló, mindig születnek olyan elképzelések, melyek tovább gazdagítják a
munka tartalmi elemeit. Ennek érdekében
gy´últek össze az érintettek ismét egy tanácskozásra, hogy összevessék, összehangolják azokat az elképzeléseket, amelyeket ez esztend´óre terveztek a helyi szervezetek. A tanácskozás során beszámoltak
egymásnak terveikr´ól, sikeres rendezvényeikr´ól. Több esetben vettek át egymástól olyan ötleteket, amelyeket helyben is
meg tudnak valósítani. Tervezik továbbá,
hogy egymás meglátogatásával színesítik
programjaikat, s az együttm´úködés lehet´óségeit a korábbinál jobban ki kívánják
használni. Erre az elmúlt évek során is
volt példa. Ilyenek közt említhetjük a
Nógrádból induló “Tápláló szeretet”
programját, melyhez immár nem csupán a
térség szervezetei csatlakoztak.

Többen, fiatalok, hosszú ideje gondolkodtunk azon, hogy itt lenne az ideje,
hogy Rétság közélete egy picit felfrissüljön, fellendüljön.
A végs´ó löketet a 2012-es szüreti felvonulás adta, ahol rengeteg fiatal jelent meg
traktorokon, népviseletbe öltözve, s még az
esti bálra is lelkesen, jó kedvvel érkeztek
vissza. Egy egyesület létrehozása lett a cél,
mivel tisztában voltunk azzal, hogy így hivatalosan m´úködhetnénk, támogatásokat kaphatnánk, s pályázatokat is írhatnánk. A sok
beszélgetés és tanakodás után kiderült, hogy
korábban már m´úködött egy ilyen Rétságon
Holp Judit vezetésével, de már évek óta nem
tevékenykednek közösen. Felkerestük Juditot, aki nagy örömmel fogadott minket és
nagyon segít´ókészen állt az ötletünkhöz.
Több személyes találkozás után átadta a hivatalos papírokat, bejegyzéseket, így kisebb
módosítások után hivatalos, bejegyzett “régi-új” egyesületként m´úködhetünk tovább.
Egyesületünkbe olyan fiatalokat kerestünk, akik úgy érzik, hogy
— szeretnének aktívan részt venni Rétság
közéletében
— vannak jó ötleteik
— szeretnék, hogy Rétság kicsit fellendüljön
— újításokon gondolkodnak
— egy új közösséghez szeretnének tartozni
— a rétságiak érdekeit szeretnék képviselni
— szeretnék, hogy új rendezvények szülessenek, illetve a már meglév´ó rendezvények programjában, lebonyolításában szívesen részt vennének
— szívesen kifejtenék véleményüket, javaslataikat a közélet fellendítésének
lehet´óségeivel kapcsolatban
— jó ötletnek - és nem utolsó sorban - megvalósíthatónak tartják az összefogást a
közös érdekeink érvényesítéséhez
Szeretnénk a helyi (és környékbeli) szervezetekkel, egyesületekkel, Önkormányzattal, m´úvel´ódési Központtal eredmé-

nyesen, egymást segítve együtt dolgozni.
Hiszünk abban, hogy minden megvalósítható és sikeresen végrehajtható, csupán
összefogásra, aktivitásra, kitartásra és pozitív hozzáállásra van szükség. Programterveinkben olyan rendezvények szerepelnek, melyek nem csak a rétságiaknak kedveznek, de a környékbeli lakosokat is ide
vonzza. S´ót, ennél még nagyobbat is mertünk álmodni... (de remélhet´óleg err´ól
majd kés´óbb).
Mindannyian lelkesen, nagy reményekkel indultunk neki elképzeléseink
megvalósításának, s ez a lelkesedés nem
is csökken, hiszen felismertük azt a tényt,
hogyha itt szeretnénk maradni fiatalként
Rétságon, itt tervezzük jöv´ónket, akkor
nem elég az orrunk alatt “motyogni”,
hogy mit szeretnénk, várni a csodát és követelni, hogy teljesítsék elképzeléseinket,
hanem tenni is kell érte valamit, nekünk,
fiataloknak is. Viszont nem elég, ha csak
a rétsági fiatalok tesznek Rétságért, szeretnénk, hogy Rétság is tegyen a fiatalokért, támogatással, segít´ókészséggel. Lehet´óségeinkhez mérve szeretnénk mindent megtenni a város szebbé, jobbá, érdekesebbé tételéhez, de ehhez szükség
van minden kedves lakos segítségére, aki
egyetért elképzeléseinkkel.
Szívesen fogadunk minden ötletet, javaslatot, s szeretettel várjuk új tagjainkat is,
akik úgy érzik, hogy szívesen tartoznának
egy fiatal, lelkes, összetartó csapathoz.
Email cím: fiatalokretsagert@gmail.com.
Telefonszám: 0620 4354501, Facebook
oldalunk: Rétsági Fiatalok Rétságért facebook.com/retsagifiatalok
Tagjaink: elnök: Gálik Zsófia, alelnök:
Szeri György, Hvizsgyalka Mónika, Varga
Dávid, Velki Anita, Velki Péter, Németh
Judit, Kulman Csilla, Repáné Paulovics
Henrietta, Repa György, ifj. Kotroczó Balázs, Varga Cecília, Dósa Boglárka, Vass
Dóra, Szikora Szabolcs

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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Rétsági kalauz
Programajánló
Február 9-ig megtekinthet´ó
a m´úvel´ódési központ aulájában
El´ótéri fotókiállítás: a jelen laktanyája - múlt a jelenben Válogatás
Lakatos Dóra felvételeib´ól
Február 1. péntek, 14.00 órától
a m´úvel´ódési központ társalgó termében
Gyeni-Seri Kreatív Délután
Farsang: fakanálbáb-készítés
Óvodásoknak és kisiskolásoknak
Anyagköltség: 400 Ft Jelentkezés:
30/407-42-91, vagy személyesen a
Micimackó csoportban
Február 12. kedd
a m´úvel´ódési központ aulájában
El´ótéri kiállítás:
Válogatás Varga Szabolcs fotóiból
Február 2. szombat, 8.00 órától
a m´úvel´ódési központ társalgó termében
a Nógrád megyei Agrárkamara öszszejövetele (választás)
Február 2. szombat, 14.00 órától
a m´úvel´ódési központban
a Kerepl´ó Néptánc Egyesület
Farsangi Mulatsága
14.00 órától a színházteremben
A Kuttyomtitty Társulat (Szlovákia)
“Az elvarázsolt Királykisasszony” c.
mesejátéka, A Kerepl´ó Gyermek Néptánc Együttes iskolás és óvodás táncosainak valamint a Szélrózsa Néptánc
Együttes (Budaörs) m´úsora
16.00 órától: Táncház - Zene: Földi
Lehel és barátai
17.00 órától a Nagyparkolóban FARSANGTEMETÉS, majd folytatódik a
mulatság (táncház, tombola)
Belépés ingyenes.
Február 3. vasárnap, 9.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
az Erd´ókémia Horgászegyesület
Horgászgy´úlése
Február 8. péntek, 17.00 órától
az iskola tornatermében
az alsó tagozatosok farsangi bálja
Február 8. péntek
a Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület
szervezésében
I. Tél´úz´ó Farsangi Felvonulás
15.00 Találkozó a M´úvel´ódési Központ el´ótt
15.15 Indulás a jelmezes felvonulásra
15.30 Óvoda - minimulatság az ovisokkal, majd felvonulás a szüreti felvonulás útvonalán. Felvonulás után:
kiszebáb égetés, farsangi piknik
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Február 9. szombat, 10.00 órától
az iskola tornatermében
a rétsági Napközi Otthonos Óvoda
Farsangi bálja
Február 9. szombat, 19.00 órától
a m´úvel´ódési központban
a Vöröskereszt Rétsági Csoportjának
Jótékonysági bálja
Február 15. péntek
a m´úvel´ódési központban
az általános iskola fels´ó tagozatának
Farsangi bálja
Február 23. szombat, 16.00 órától
a m´úvel´ódési központban
a Rétsági Árpád Egylet közgy´úlése

El´ózetes
Március 8. péntek
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a rétsági Napközi Otthonos Óvoda
jótékonysági rendezvénye
Március 9. szombat 8.30 órától
a m´úvel´ódési központ aulájában
Baba-mama börze
Március 9. szombat, 14.00 órától
a m´úvel´ódési központban
a Városi Nyugdíjas Klub
N´ónapi összejövetele
Március15. péntek, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Városi megemlékezés Nemzeti Ünnepünk alkalmából
Ünnepi köszönt´ót mond: Mez´ófi Zoltán Rétság város polgármestere
A rendezvény keretén belül: ünnepi m´úsor, ’48-as emléktáblák megkoszorúzása
Március 16. szombat (vagy 23.)
a m´úvel´ódési központ aulájában
a Hunyadi Nyugdíjas Klub
n´ónapi összejövetele
Március 22. péntek
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a csíkszeredai Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes fellépése

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´úvel´ódési központban
Hétf´ó:
Starlight Dance Company tánccsoport
Minden hétf´ón 14.00 órától Vezeti:
Szabó Krisztián
Angol nyelvtanfolyam (TÁMOP 2.1.2.)
Minden hétf´ón és csütörtökön 17.00
órától Vezeti: Nagymihály Zsolt
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:
Popping/Dubstep tánccsoport Minden szerdán 17.30 órától Vezeti: Szeri György
T´úzzománc Kör Minden szerdán 16.30
órától Vezeti: Dovák B. József
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
Angol nyelvtanfolyam (TÁMOP 2.1.2.)
Minden hétf´ón és csütörtökön 17.00
órától Vezeti: Nagymihály Zsolt
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

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

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

Hirdessen a Hangadóban!
Lakossági apróhirdetések közzététele 100
bet´úig 300 Ft. Ugyanebben a díjban szerepel, hogy a Hangadó digitális változata
megjelenik a városi honlapokon is.
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Escargoz koncert Rétságon

rtv.retsag.net
A Rétsági Televízió havi programja:
Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktuális információkkal. Januártól több adásnappal, több ismétléssel
szolgáljuk a néz´óket.
Február 12-17-ig kedd-péntek 18 és 21
órakor, szombat vasárnap 10.00 órakor
Kistérségi Krónika
Válogatás a környez´ó települések
filmjeib´ól
Február 22. péntek 16.00 órától
Él´ó közvetítés a képvisel´ó-testületi
ülésér´ól.
Február 26 -március 3-ig kedd-péntek 18 és
21 órakor, szombat vasárnap 10 órakor
RTV Híradó Riportm´úsor összeállítás
Hírek röviden, Megkérdeztük az illetékest, Szalagavató, Farsang, Ismert
emberek sikeres rétságiak. stb.
B´óvebb, részletes tartalom a képújságban
és az rtv.retsag.net oldalon.

Egy különleges zenei élményt kínált a
meghívó. Világzene - olvashattuk a plakáton. Az internetes források szerint a világzene gy´újt´ónév azokra a zenei stílusokra
jellemz´ó, amelyek sem a klasszikus zenébe, sem a világ nagy részén elterjedt
könny´úzenébe nem illeszthet´óek be, és
gyakran népzenei eredet´úek. Leggyakrabban a szó szorosabb értelmében vett nyugati (anglomán) kultúrkörön kívül es´ó országok zenéjét nevezik így. Maga az elnevezés az 1980-as években terjedt el.
A programra érkez´ók nem is csalódtak.
Szinte valamennyien szívesen hallgatnak
népzenét. Köszönhet´ó mindez els´ósorban
Simon Katalinnak, aki - mióta megjelent
térségünkben - sok emberrel megismertette
és megszerettette a népzene és néptánc kincseit. Számunkra éppen ezért volt különlegesen fontos a koncert megtekintése, hiszen
az együttes szólistája is ´ó volt. Tudtuk róla,
hogy szívesen rándul át a népzenéb´ól a modern zenei áramlatok valamelyikébe, hiszen

több ízben fellépett már énekesként a városi ünnepségeken. Az ´ó népzenei kiválósága ötvöz´ódött ezzel a különleges zenei
hatást nyújtó modern zenével, s a kett´ó
igazán izgalmas harmóniában találkozott.
Íme néhány vélemény az együttes korábbi
fellépéseinek méltató soraiból:
“Hömpölyg´ó, tomboló és burjánzó
népzenei alapú jazz. A Kárpát-medence
népzenei hatásai, rock, bebop és swing
elemek összerázva a dob szuggesztív erej´ú, ´ósi törzsi, balkáni, vagy éppen jazz-ben
használatos ritmusaira és már kész is... valami izgalmas, minden koncerten más és
más zenei eledel.”
“Sokáig hevített, hosszan gyúrt, állandóan formálódó Kárpát-medencei, népzenei alapú kollektív m´úhelyzene, szomorúan vidám rögtönzésekkel, közép-európai
hangulatokkal.”
“Heged´ú, gitár és üt´ósök. Jazzes futamok derbuka és udu balkáni arab és délamerikai ritmusaival.”
V.J.

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

Szalagavató 2013
A rétsági középiskolai tagozat fennállása
óta ismét új színfolttal gazdagodott a város kulturális élete. A végz´ós fiatalok ez
évben is a m´úvel´ódési központba hívták
meg vendégeiket, hogy részesei lehessenek e szép ünnepségnek.
Mit is jelent a szalagavató? Jelenti például azt, hogy mától maturandusokká váltak az avatandók, érettségi vizsgát tenni
készül´ók, a végz´ós diákok és diáklányok.

A maturo latin igealak annyit jelent: megérik.) Na, nem mint egy gyümölcs, itt valamiféle szellemi érettségr´ól van ám szó.
A szalagavatás szertartása hosszú múltra
tekint vissza. Ez a ceremónia is Selmecbányáról származik, mint megannyi diákélettel kapcsolatos szokás. Ott még valétálásnak nevezték. A kifejezés a latin nyelvb´ól
ered: “Valete!” - kiáltották a végz´ósök a kisebbeknek, azaz “Éljetek boldogul!”. A diá-

kok az utolsó tanév második félévére váltak jogosulttá a végz´ós szalag viselésére,
és akárcsak ma, ott is egy ünnepség keretein belül adták át a végz´ósöknek ezeket.
A rétsági ünnepség az utóbbi id´ókben
kialakult hagyományok szellemében zajlott. A diákok büszkén viselték érettségük
jeleként a szalagot, s szül´ók is mosolygós
szemmel nézték felcseperedett, s a feln´óttkor küszöbén álló csemetéik táncait.
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Küldjön egy képet!
Mindig örömünkre szolgál, ha olvasóinktól kapunk egy-egy különleges felvételt.
Az alábbi kett´ó közül az els´ó igazi ritkaság: a m´úvel´ódési központunk építése
1972-b´ól. A felvétel valahonnan a mai bu-

tiksor fel´ól készült. Az el´ótérben az épület
kazánházának mélyedése látható, el´ótte a
kisudvar, s a könyvtár falai. Érdekesek a
háttérben lév´ó házak is. Köszönjük a képet Dr. Zombori Erzsébetnek!

A másik felvétel a m´úvel´ódési központ
el´ótt készült a közelmúltban. A lehullott
tetemes mennyiség´ú hó arra ösztönözte az
arra járókat, hogy hóembereket építsenek.
A felvételnek a “Hárman a könyvtárba
menet” címet adtuk.

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!

Napközisek a könyvtárban
A könyvtár gyakorta nyújt lehet´óségeket az iskolás és óvodás gyermekeknek
arra, hogy megismerkedjenek az intézmény életével, a könyvkölcsönzés
módjával, s hogy minél többen megszeressék a könyvekb´ól elleshet´ó ismereteket.
Az általános iskola negyedikes korú

napközis csoportja is rendszeresen látogat
el a könyvtárba Partos Gáborné vezetésével. Játékos vetélked´ókkel, ügyességet,
figyelmet igényl´ó könyvtári foglalkozásokkal várják ´óket a könyvtárosok, s így
diákok közül sokan már be is iratkoztak, belépve a rendszeresen kölcsönz´ók
táborába.

Köszönetnyilvánítás
Császár Józsefné, született Schmidt
Regina életének 78. évében elhunyt.
Ez úton köszönjük meg mindenkinek azt, hogy a temetésen való megjelenésével, illetve részvétnyilvánítással fejezte ki együttérzését.
A gyászoló család

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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