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A tartalomból:
Városházi tudósítások

2-4. oldal

Kék hírek
5. oldal

Farsangi összeállítás
6-7. oldal

Farsang, farsang...
A Vízkeresztt´́ol farsangfarkáig számított
id´́oszakot nevezzük farsangnak. A szó ma-
ga a német Fasching szóból ered. Vannak,
kik a “faseln” – fecsegni – szóból szár-
maztatják. A latin nyelvterületen a carne-
vale szóból ered, melynek jelentése: a hús
elhagyása. A Húsvét el´́otti nagyböjt kez-
detéig tehát mindenki megtartja a saját
farsangi mulatságát. Kicsik és nagyok
egyaránt. 

Fényképez´́ogépünkkel jelen voltunk
minden rétsági ünnepségen. Tudósítás-
összeállításunk a 6-7. oldalon olvasható.

Fotó: Katona András és V.J.
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Városházi tudósítások

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testületének februári ülésén els´́oként
az önkormányzat 2013. évi költségveté-
sér´́ol szóló 2/2013. (II.22.) szám alatt el-
fogadott rendelete került napirendre. 

Tekintettel arra, hogy a rendelkezések
szerint az önkormányzat nem fo-
gadhat el forráshiányos költség-
vetést, a képvisel´́ok szigorú sza-
bályok mentén el´́oírt gazdálko-
dást határoztak meg. A költség-
vetés f´́obb táblázatai megtekint-
het´́ok tudósításunk mellékleté-
ben, illetve a városi honlapon.
Már a január havi testületi ülésen nyil-
vánvalóvá vált, hogy az állami támoga-
tások tisztázása miatt ismételten szüksé-
ges lesz a 2012. évi költségvetés módo-
sítása. A Magyar Államkincstárral való
egyeztetés a megtörtént. A MÁK össze-
sen 271.157.264 Ft központi támogatást
tart nyilván. A költségvetés februári mó-
dosításakor a központi támogatás össze-
ge 172.011.011 Ft volt, tehát a különbö-
zetként jelentkez´́o 99.145 eFt-ot kellett
a költségvetésen átvezetni.
A Szociális igazgatásról és szociális ellá-
tásokról szóló 1993.évi III. törvény mó-
dosításai miatt szükségessé vált helyi ren-
deletünk áttekintése és módosítása. A he-
lyi rendelet egy szerkezetben kezeli a szo-
ciális törvény, valamint a gyermekvédel-
mi törvény helyi szabályozását. A febru-
ári ülésen a következ´́o módosításokat volt
szükséges átvezetni a helyi rendeleten. A
megállapítható közgyógyellátás járási ha-
táskörbe került. A rendelet eddig nem tar-
talmazta a beiskolázási támogatás megál-
lapításának feltételeit, a hivatalból szüle-
tési támogatásban részesülnek a rétsági
lakóhellyel rendelkez´́ok újszülött gyer-
mekükre tekintettel, ennél fogva a kifize-
téshez nem szükséges a Szociális Bizott-
ság jóváhagyása, a kérelemre történ´́o ki-
fizetés esetén azonban tárgyalja a bizott-
ság. Mindezeken felül néhány technikai
módosítás vált szükségessé.
Egy alkotmánybírósági határozat a
közterület életvitelszer´́u lakhatására
való használatát szankcionáló szabály-
sértési tényállás és más törvényi ren-
delkezések megsemmisítésér´́ol dön-
tött. Megállapította, hogy a Magyaror-
szág helyi önkormányzatok e pontja
alkotmányellenes, ezért azt megsem-
misítette. A rendeletet tehát a helyi ön-
kormányzatok képvisel´́o-testületeinek
hatályon kívül kell helyeznie.
A település szilárd hulladékkal kap-
csolatos helyi közszolgáltatásról szó-

lórendelet módosítása azért került na-
pirendre, mert a hulladékokról szóló új
törvény értelmében a díj mértékének
megállapítására a települési önkor-
mányzat képvisel´́otestületének nincs
jogköre. Az új Ht. hatályba lépésével

tehát az egyik legalapvet´́obb
változás a hulladékgazdálko-
dási díjat érinti, amelyet 2013.
január 1-jét´́ol már nem a helyi
önkormányzat, hanem minisz-
teri rendelet határozhat meg.
A képvisel´́otestületeknek ezt fi-
gyelembe véve, hatályon kívül

kellett helyezniük a szilárd hulladékra
vonatkozó közszolgáltatási díj mérté-
két megállapító korábbi szabályozást.
A polgármesteri hivatalnál foglalkoz-
tatott köztisztvisel´́oket, ügykezel´́oket
megillet´́o juttatásokat, támogatásokat
a jelenleg hatályos önkormányzati
rendelet tartalmazza. Tekintettel arra,
hogy id´́oközben több, a rendeletben
foglaltakat is érint´́o új jogszabály lé-
pett hatályba, ezért volt indokolt új
rendelet megalkotása.
Az önkormányzat képvisel´́o-testülete
megtárgyalta a napközi-otthonos óvo-
da helyiségének jóga oktatás céljára
történ´́o bérbe adásra vonatkozó el´́oter-
jesztést, s azt támogatta. 
Hozzájárult, hogy a napközi-otthonos
óvoda egy helyisége, 2013. február
25-t´́ol 2013. május 31-ig terjed´́o id´́ore,
heti egy alkalommal, 8 órától 9 óráig
terjed´́o id´́otartamra, jóga oktatás céljára
Évinger Boglárka részére bérbeadásra
kerüljön, 500 Ft/óra bérleti díjért.
A testület megtárgyalta a Városi M´́u-
vel´́odési Központ és Könyvtár 2012.
évr´́ol szóló beszámolóját, s azt elfo-
gadta. Az intézmény 2013. évre készí-
tett munkaterve tekintetében további
egyeztetéseket kíván tartani.
A februári ülés feladatai közé tartozott a
rétsági sportegyesületek, nyugdíjas klu-
bok és civil szervezetek támogatásának
pályázati kiírását megfogalmazni. A pá-
lyázatok, tudósításunk után, a városi
honlapon, valamint a Rétsági Televízió
hirdetéseiben közt is olvashatók.
Rétság Város Önkormányzata 2011.
szeptemberében vállalkozási szerz´́odést
kötött tervezésre és kivitelezésre az EL-
M ´́U-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft-
vel a Járóbeteg Szakellátó központ és
környékének közvilágítás b´́ovítésére. A
szerz´́odés alapján 200 fm 4x16 mm2-es
közvilágítási kábel, valamint ezen a sza-
kaszon 8 db L 5,6-os beton kandeláber

és 8 db acél lámpatest tervezését, en-
gedélyezését és kiépítését vállalta a
Kft. 3.062.500 Ft vállalási összegért. A
szerz´́odés teljesítési határideje 2012.
március. A szerz´́odés ugyan aláírásra
került, azonban a teljesítés nem történt
meg. A testület a vállalkozási szerz´́o-
dés módosítását nem fogadta el.
2010. január hóban az önkormányzat
megállapodást kötött a Rétsági kistér-
séggel a közösségi busz üzemeltetésére.
A busz tulajdonosa a kistérség. A járm´́u
pályázati forrásból, városunk kezdemé-
nyezésére került beszerzésre. A pályázat
önrészét, a közbeszerzés költségeit Rét-
ság átadott pénzeszközzel biztosította. A
buszra 5 éves üzemeltetési kötelezettsé-
get kellett vállalni. A buszt iskolások
szállítására, közösségi célokra használ-
ják. Az iskolabuszra 2012. december 31-
ig a kistérségt´́ol támogatást kaptunk, ez
azonban 2013. január 1. naptól meg-
sz´́unt. A fenntartási, m´́uködtetési kötele-
zettség a finanszírozás megsz´́untetését
követ´́oen is megmaradt. A Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ jelezte, hogy
2013. június 30-ig bérbe kívánja venni a
buszt. A bérleti szerz´́odés id´́oszakában a
KIK gazdaságossági számításokat fog vé-
gezni, s ennek eredményét´́ol függ, a szer-
z´́odés esetleges meghosszabbítása.
2012. évben az Államháztartásról szóló
törvény jelent´́os változása miatt újra kel-
lett kötni szerz´́odéseinket. Az önkor-
mányzat és intézményei törzskönyvben,
adószámban, névben szétváltak. Rétság
Város Önkormányzat Képvisel´́o-testülete
pedig megfogalmazta elvárását a szerz´́o-
dések egységes feltételeinek meghatáro-
zásával kapcsolatban. A jogszabályi vál-
tozás, az egységes elvárás feltételének
együttes teljesítése miatt 2012. június hó-
ban - ügyvédünkkel egyeztetve - új bérleti
szerz´́odések készültek. A Répássy Lász-
lóné bérl´́o ezt követ´́oen nem írta alá a
bérleti szerz´́odést, mert számára igen lé-
nyeges, de törvényben szabályozott felté-
telek nem kerültek átemelésre. Kérésére
most egyedi szerz´́odés készült, melyet jó-
váhagyott a testület.
A testület megtárgyalta az ÁRGUS-
SZEM Biztonsági és Magánnyomozó
Kft. vállalkozási díj emelésének kez-
deményezésével kapcsolatos el´́oter-
jesztést, azt támogatta. Hozzájárult,
hogy a volt laktanya ´́orzésére 2007. év-
ben megállapított óradíj nettó 30 Ft/óra
összeggel megemelésre kerüljön, és így
2013. január 1-t´́ol az ´́orzés díja 540
Ft/óra+áfa összegre módosuljon.
A napirenden szerepelt a Kontroll
Plusz Könyvvizsgáló Gazdasági Ta-
nácsadó Bt-vel  kötend´́o, a 2012. évi
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2013. MÁRCIUS
Mez´́ofi Zoltán polgármester: Minden

hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Márciusban 11-én hétf´́on.

Dr. Katona Ern´́o alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától 17.30
óráig. Márciusban  27-én szerdán.

Tömör Józsefné aljegyz´́o: Minden hétf´́on
14-17 óráig. Márciuban 4. 11. 18. 25.

Tisztségvisel´́ok fogadó óráizárszámadási rendelet könyvvizsgálói
tevékenységére vonatkozó szerz´́odés.
A határozat értelmében a testület a
könyvvizsgálat 150.000 Ft +áfa díjat a
2013. évi költségvetésében biztosítja.
A testülete megtárgyalta a DMRV Zrt.
által - szennyvíz közm´́uvek üzemelte-
tésére kötött Üzemeltetési Szerz´́odés
alapján - benyújtott 2013. évi rekonst-
rukciós tervet. A képvisel´́o-testület a
szennyvízrendszer 2013. évre terve-
zett rekonstrukciós tervet az alábbiak
szerint jóváhagyja.

1.) Szivattyúk beszerzése, illetve értéknö-
vel´́o felújítás: 1.000.000 Ft + áfa

2.) Szennyvízakna fedlap cserék: 120.000
Ft + áfa, Szennyvízátemel´́ok fedlap
cseréje UV álló és teherbíró m´́uanyag-
ra: 600.000 Ft + áfa
Összesen: 1.720.000 Ft + áfa
A képvisel´́o-testület az Üzemeltetési
Szerz´́odés szerinti rekonstrukciós
munkák költségének fedezetét, vala-
mint a csatornarendszer bérleti díját a
2013. évi költségvetésében ütemezi.
A testület hozzájárult, hogy a 011/2
hrsz-ú, kivett m´́uvelési ágú, telephely-
ként nyilvántartott 1557 m2 nagyságú
terület, mez´́ogazdasági tevékenység
végzéséhez szükséges telephely céljá-
ra, Szikora Szabolcs, Rétság Takarék
u. 45. szám alatti lakos részére 2013.
március 1. napjától határozatlan id´́ore
bérbeadásra kerüljön. A bérleti díj
mértéke 5,2 Ft/m2/hó.
A Végtisztesség Bt. 2012. októberében
jelezte arra vonatkozó szándékát, hogy
a volt laktanya területén beton szerke-
zet´́u csarnokokat vásárolna. A Képvi-
sel´́o-testület az értékesítés lehet´́oségé-
t´́ol nem zárkózott el, a vagyonrendel-
tünk alapján értékbecslés megrendelé-
se mellett döntött. A nemzeti vagyon-
ról szóló törvény szerint azonban “a
Helyi önkormányzat tulajdonában lé-
v´́o ingatlan értékesítése esetén az álla-
mot minden más jogosultat megel´́oz´́o
el´́ovásárlási jog illeti meg”. Amennyi-
ben a válasz nemleges, vagy nem ér-
kezik válasz, megkezdhet´́o helyben az
értékesítés.
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete megtárgyalta Tereske Köz-
ségi Önkormányzat Képvisel´́o-testüle-
tének közös önkormányzati hivatal
alakítására vonatkozó megkeresését. A
határozat értelmében a rétsági polgár-
mesteri hivatal megszaporodott fel-
adatait figyelembe véve, a jelenlegi
körülmények között a közös hivatal
felállítását nem tudja felvállalni. 
Rétság Város Polgármesteri Hivatal
szakmunkása, Szlezák Szilárd, 2013.

január 31-el kérte közalkalmazotti
munkaviszonyának közös megegye-
zéssel való megszüntetését. Kérelmét
új, jobb feltételeket biztosító álláshely
elnyerésével indokolta. A testület ko-
rábbi határozata értelmében bármilyen
ok miatt megüresed´́o álláshelyet, az
alkalmazási jogviszonytól függetle-
nül, csak a képvisel´́o-testület hozzájá-
rulásával lehet betölteni. A megürese-
dett álláshelyek bér- és járulékköltségét
zárolni kell. A képvisel´́o-testület a meg-
üresed´́o álláshely bér-és járulékköltségét
2013. február 1. napjától zárolta.
A jegyz´́o helyettesítését ellátó aljegy-
z´́o helyettesítési díjával kapcsolatos
el´́oterjesztés tárgyalása során született
határozat értelmében. A Képvisel´́o-
testület a betöltetlen jegyz´́oi állást fi-
gyelembe véve – a közszolgálati tiszt-
visel´́okr´́ol szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény 52. § (6) bekezdése alapján –
Tömör Józsefné aljegyz´́o illetményé-
nek 40 %-ában megállapított helyette-
sítési díj fedezetét biztosítja.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal
jegyz´́okönyveink áttekintését követ´́o-
en kifogásolja az önkormányzat
298/2012. (XII.20.) Kt. határozatát. A
határozatban a képvisel´́o-testület nem
vállalta át a megsz´́unt kistérségi mun-
kaszervezeti feladatokat. Dr. Szabó
Sándor kormánymegbízott véleménye
szerint, mivel más megállapodás nem
született Rétság Város köteles átvenni
a feladatokat. Kéri a jelzett határozat
visszavonását. Kéri továbbá, hogy a
polgármesteri hivatal a társulással
kapcsolatos törvényi kötelezettségét
maradéktalanul lássa el. A képvisel´́o-
testület továbbra is fenntartja azt az
elvárását, hogy a feladat átvétele nem
veszélyeztetheti Rétság város m´́ukö-
dését. A feladat átvételr´́ol a március
havi testületi ülésen részletes beszá-
molót kér. Határozata szerint a polgár-
mesteri hivatal szakemberei kezdjék
meg a szükséges feladatok felmérését
és dolgozzák ki az azokkal kapcsola-
tos megoldási lehet´́oségeket.

Képvisel´́o-testületi ülés 
Rétság Városi Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülésére március 22. péntek
16.00 órakor kerül sor. (PVB. ülés id´́o-
pontja: március 19. kedd 16.00 óra). 

Tervezett napirendek: 1) Gyermek- és
szociális étkeztetés, valamint szociális ellá-
tás 2013. évi térítési díjának megállapítása.
2) Rétság Városi Rend´́orkapitányság beszá-
molója. 3) Sport és civil szervezetek
2013.évi támogatási pályázatainak elbírálá-
sa. 4) 2013. évi karbantartási és felújítási
terv elfogadása. 5) 2013. évi közbeszerzési
terv elfogadása. 6) Beszámoló helyi adók és
egyéb követelések állományáról, behajtásuk
helyzetér´́ol. 7) Beszámoló a testület lejárt
határidej´́u határozatainak végrehajtásáról és
az átruházott hatáskörben hozott döntések-
r´́ol. 8) Tájékoztató Rétság városközpont
funkciób´́ovít´́o rehabilitációjáról. 9) Tájé-
koztató a két testületi ülés közötti id´́oszak-
ban az önkormányzat érdekében végzett
polgármesteri munkáról. 10) Tájékoztató a
kiemelt feladatok ellátásáról.

Az ülés részletes napirendje és anya-
gai március 18-tól a www.retsag.hu ol-
dalon az Önkormányzat menüpontnál
lesznek elérhet´́ok.

Rendeletek jegyz´́okönyvek
Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvise-
l´́o-testület által alkotott rendeletek teljes
szövege és mellékletei, a www.retsag.hu
oldalon az Önkormányzat fejezetben érhe-
t´́ok el. Ugyanígy a helyi jogszabályok egy-
séges szerkezetbe szerkesztett szövege. A
képvisel´́o-testület nyílt üléseinek jegyz´́o-
könyve az ülést követ´́o 15 napon belül
elérhet´́ok a www.retsag.hu weblapon, az
Önkormányzat fejezetben.

Pályázati felhívás
Nyugdíjas klubok támogatására

A képvisel´́o-testület 2013. évben is tá-
mogatni kívánja a helyi nyugdíjas klu-
bok m´́uködését.

A 2013. évi m´́uködés támogatásához
benyújtott kérelemnek az alábbiakat kell
tartalmaznia: A nyugdíjas klub – képvise-
l´́ojének nevét – létszámát – ebb´́ol rétsági
lakosok számát – 2012. évi beszámolót –
az önkormányzattól kért támogatás fel-
használási jogcímenként részletezett
összegét, felhasználás jogcímenkénti ter-
vét. – 2012. évi támogatási keret felhasz-
nálásáról szóló elszámolást – 2013.évi
munkatervet – igényelt összeget (Ft) a fel-
használás céljának megjelölésével.

A támogatási igények benyújtásá-
nak határideje: 2013. március 08.
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Önkormányzati rendeletek
Rétság Város Önkormányzat 

Képvisel´́o-testületének
2/2013. (II.22.) önkormányzati rende-

lete az önkormányzat 
2013. évi költségvetésér´́ol

(kivonat)

Rétság Város Önkormányzat képvisel´́o-
testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és
(1) f. bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az államháztar-
tásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.
§-ban meghatározott feladatkörében eljár-
va a következ´́oket rendeli el.

I. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a Városi Önkor-

mányzatra és annak bizottságaira, a
Polgármesteri Hivatalra és az önkor-
mányzat felügyelete alá tartozó intéz-
ményekre terjed ki.

2.§ (1) Az önállóan m´́uköd´́o és gazdálkodó,
valamint az önállóan m´́uköd´́o költség-
vetési szervenként m´́uköd´́o intézmé-
nyek - külön-külön - a 3. számú mellék-
let szerint alkotnak egy-egy címet. 

(2) Az önállóan m´́uköd´́o és gazdálkodó és
önállóan m´́uköd´́o költségvetési szer-
vek külön-külön alkotnak egy-egy al-
címet, az önkormányzat költségvetése
képezi az önálló címet.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§ Rétság Város Önkormányzat és irá-

nyítása alá tartozó költségvetési szer-
vek bevételi és kiadási f´́oösszegét
990.446 ezer Ft-ban állapítja meg.

4.§ (1) A Képvisel´́o-testület  a 990.446
ezer Ft bevételi f´́oösszegb´́ol 

a) a felhalmozási célú bevételt 228.724
ezer Ft-ban,

b) a m´́uködési célú bevételt 641.413 ezer
Ft-ban, 

c) 2012. évi pénzmaradványt 120.309
ezer Ft-ban, állapítja meg.

(2) A 990.446 ezer Ft kiadási f´́oösszeg
megoszlását kiemelt el´́oirányzaton-
ként az alábbiak szerint állapítja meg.

Önkormányzat összesen
Beruházás  3.556 ezer Ft
Felújítás 277.486 ezer Ft
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 0 ezer Ft
Egyéb fejlesztési kiadás 11 ezer Ft
Fejlesztési célú tartalék  0 ezer Ft
Fejlesztési célú kiadás összesen 281.053 ezer Ft
Személyi jelleg´́u juttatás 131.788 ezer Ft
Munkaadót terhel´́o járulékok 33.782 ezer Ft
Dologi kiadás 143.467 ezer Ft
Pénzeszköz átadás 7.088 ezer Ft

Költségvetési szervek támogatását
Szociális ellátás 193.453 ezer Ft

31.022 ezer Ft
M´́uködési kiadás 540.600 ezer Ft
Általános tartalék 37.780 ezer Ft

Céltartalék 131.013 ezer Ft
M´́uködési hitel visszafizetés 0 ezer Ft
Fejlesztési hitel törlesztés 0 ezer Ft
Költségvetési kiadások összesen 990.446 ezer Ft
(3) Az önkormányzat intézményeinek lét-

szám keretét a 4. számú melléklet rész-
letezése szerint 66,6 f´́oben állapítja meg,
melyb´́ol a közhasznú és közcélú foglal-
koztatottak létszáma 10,25 f´́o. 

(További részletek www.retsag.hu) 

Pályázati felhívás

Civil szervezetek támogatására

Rétság Város Önkormányzatának Képvi-
sel´́o-testülete 2013-ban is támogatni kíván-
ja a településen m´́uköd´́o civil szervezeteket
és közösségeket, ezért az Önkormányzat
2013. évi költségvetésébe tervezett támo-
gatási keretösszeg terhére az alább megha-
tározott feltételekkel pályázatot ír ki: 

Pályázati feltételek:
— azon szervezetek, közösségek pályáz-

hatnak, melyek alapokmányuknak
megfelel´́o tevékenységüket ténylege-
sen folytatják, illetve programjaik
megvalósításával a város kulturális és
közösségi életét segítik el´́o;

— a 2012. évben igénybe vett támogatás-
sal elszámoltak, vagy a pályázat be-
nyújtásával egy id´́oben elszámolnak, 

— rétsági székhellyel rendelkeznek, és
tevékenységüket itt végzik

A pályázatnak tartalmaznia kell az
alábbiakat:
— a tagok létszámát, az el´́oz´́o évben elért

eredményeket és a szakmai munkáról
szóló beszámolót

— az el´́oz´́o év gazdálkodási tevékenysé-
gének számszer´́usített adatait (külön
kitérve az önkormányzati támogatás
felhasználására)

— az el´́oz´́o évben kapott önkormányzati tá-
mogatásról szóló elszámolást (ha a pá-
lyázó támogatásban részesült!) A kapott
támogatás felhasználásáról a számlák
hitelesített másolatának benyújtásával
kell elszámolni az Önkormányzatnak!

— a pályázó 2013. évi programját
— az adott évre ütemezett várható kiadá-

sok és bevételek összegét, összetételét
— az önkormányzattól kért támogatás ösz-

szegét, felhasználás jogcímenkénti tervét
—  a pályázó pénzintézet számla számát,
A hiányos vagy határid´́on túl benyújtott
pályázat érvénytelen, arra támogatás nem
állapítható meg. A pályázati rendszeren
kívüli támogatási kérelmeket az önkor-
mányzat nem tudja támogatni.

A nyertes pályázó megállapodást köt
az Önkormányzattal a támogatás céljáról,
az elszámolás rendjér´́ol, határidejér´́ol, a
megállapodás megsértésének szankciójá-
ról. A támogatás a szervezet vagy közös-
ség m´́uködésének segítségét szolgálja,
amelyb´́ol személyi jelleg´́u kiadás (bér és
járulékai) nem finanszírozhatóak.

A pályázat elbírálásánál figyelembe
vételre kerül az önkormányzat intézmé-
nyeiben biztosított esetleges ingyenes te-
rem és helyiséghasználat.

A pályázatok benyújtásának határ-
ideje: 2013. március 08. 

A pályázatokat Rétság Város Polgár-
mesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi u.
20) kell benyújtani. A borítékon kérjük
feltüntetni: “TÁMOGATÁSI PÁLYÁ-
ZAT 2013.”

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testületének 4/2013. (II.22.) önkor-

mányzati rendelete a szociális ellátá-
sok rendjér´́ol szóló 2/2010. (I.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzatának Képvise-
l´́o-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) be-
kezdés a) pontjában és (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a
szociális igazgatásról és szociális ellátások-
ról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiak-
ban: Sztv.) 92. § (2) bekezdésben, valamint
132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján, a szociális ellátások rendjér´́ol
szóló, 4/2011. (II.28), 17/2011. (IX.30), va-
lamint 4/2012. (II.17.) önkormányzati ren-
deletekkel módosított önkormányzati ren-
delet (továbbiakban: Rendelet) módosításá-
ról az alábbiak szerint rendelkezik.
1.§ A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi

rendelkezés lép.
4. §. A Rendelet 24. §-a szerinti köz-
gyógyellátásra való jogosultságról a
jegyz´́o dönt.  

2. § A Rendelet 12. § (1) bekezdés e)
pontja a következ´́ok szerint módosul:
12. § (1) e) Gondoskodik a kerítésen
kívül határos terület, járda tisztántar-
tásáról.

3. § A Rendelet 13.§ (1) bekezdésében a
“Nógrád Megyei Kormányhivatal Rét-
sági Járási Hivatal Járási Munkaügyi Ki-
rendeltségével” szövegrész helyébe a
“Nógrád Megyei Kormányhivatal Rét-
sági Járási Hivatal Munkaügyi Köz-
pontja Rétsági Kirendeltsége” kerül.

4. § A Rendelet 14. §-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép.

(1) Születési támogatásra jogosult az az új-
szülött gyermek, aki rétsági állandó be-
jelentett lakóhellyel rendelkezik, vala-
mint szül´́oje vagy gondvisel´́oje - a jelen
rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak-
tól eltér´́oen - legalább egy éve életvitel-
szer´́uen Rétságon lakik, és a családjá-
ban az egy f´́ore jutó nettó jövedelem nem
éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 300 %-át.

(2) A születési támogatás összege 15.000 Ft.
(További részletek www.retsag.hu) 
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Kék hírek
A Nógrád Megyei Rend´́or-f´́okapitányság Rétság térségi híreib´́ol

Mindenhol lopott valamit
A Rétsági Rend´́orkapitányság munka-

társai ´́orizetbe vették azt a férfit, aki 2013.
január 30-án a reggeli órákban diósjen´́oi
boltokat, vendéglátó egységeket és egy rét-
sági presszót végigjárva azokból különféle
élelmiszereket és értékeket tulajdonított el.

Az 53 éves váci férfi megalapozottan
gyanúsítható azzal, hogy egy boltban két
bevásárlókosárba is pakolt különféle élelmi-
szereket és háztartási termékeket összesen
15.000 Ft értékben, majd azokkal fizetés
nélkül akart távozni. Az üzlet alkalmazottai
azonban észlelve a cselekményét, megaka-
dályozták ´́ot a lopás elkövetésében.

Ezt követ´́oen a személy távozott a
boltból, majd egy pizzériába ment be. A
pizzériából egy pulton elhelyezett mint-
egy 200 Ft érték´́u üvegpoharat vitt el, me-
lyet a kabátzsebébe rejtett. A lopást észlel-
ve egy bolti alkalmazott azonban utána
sietett és elkérte t´́ole a poharat, melyet a
férfi vissza is adott részére.

A férfi következ´́o útja ezek után egy
mez´́ogazdasági bolthoz vezetett, melynek
udvarán lév´́o, eladásra kínált termékei kö-
zül háztartási felszereléseket próbált el-
vinni fizetés nélkül mintegy 3.600 Ft ér-
tékben. A tárgyak eltulajdonításában a
bolt alkalmazottai akadályozták meg.

A beszerzett adatok alapján a rend´́orök
megállapították továbbá, hogy a férfi az
esti órákban Rétságon egy presszóból egy
pulton lév´́o mobiltelefont és készpénzt is
eltulajdonított, összesen 60.000 Ft kárt
okozva ezzel a sértettnek. Kés´́obb, miután
a sértett észlelte telefonja elt´́unését felhív-
ta azt és a mobil a váci férfi zsebében
kezdett el csörögni. Ekkor a személy visz-
szaadta a férfi telefonját és az ellopott
pénze egy részét.

A férfit a rend´́orkapitányságra történ´́o
el´́oállítását követ´́oen lopás vétség elköve-
tése miatt gyanúsítottként hallgatták ki,
majd ´́orizetbe vették.

Elhullott tetemek a mez´́on
A Rétsági Rend´́orkapitányság B´́unü-

gyi Osztálya 2013. február 19-én hulla-
dékgazdálkodás rendjének megsértése
b´́untette miatt – ´́orizetbe vétele mellett –
indított büntet´́oeljárást egy 66 éves rétsági
férfi ellen. Az eddig rendelkezésre álló
adatok alapján  és az els´́odleges állatorvo-
si vélemény szerint, a gyanúsított 2012.

augusztus hónap és 2013. január 18-a kö-
zötti id´́oszakban a Rétság külterületén lé-
v´́o tehéntelepen, illetve annak környezeté-
ben tartott tizenöt szarvasmarhája, vala-
mint két lova és egy csikója elhullott tete-
mét a környez´́o legel´́on és erd´́os területen
dobálta, illetve dobáltatta el. A rend´́orségi
intézkedés során a területen további nagy
számú, különböz´́o állapotú oszlásnak indult
tetemet találtak a hatóság tagjai, melyeket
szintén a személy helyezett el az erd´́orész-
ben. Jelenleg a nyomozás az illetékes Állat-
egészségügyi és Élelmiszer-ellen´́orz´́o Hiva-
tal bevonásával folyamatban van.

Csoportos garázdaság Rétságon
A Rétsági Rend´́orkapitányság ügyele-

tére 2013. február 23-án 03 óra 45 perckor
tett bejelentést egy férfi, hogy az egyik
rétsági szórakozóhelyen többen összeve-
rekedtek. 

A rend´́orök perceken belül a helyszín-
re értek és a beszerzett információk alap-
ján megállapítást nyert, hogy a bejelentést
megel´́oz´́oen egy 20 éves romhányi és egy
26 éves rétsági férfi a szórakozóhely el´́otti
teraszon hangos szóváltásba került, majd
a veszekedést tettlegesség követte. A ve-
reked´́okhöz lépett egy 24 éves romhányi
és egy 32 éves rétsági férfi is és a továb-
biakban kölcsönösen bántalmazták egy-
mást. A cselekmény során egy személy
súlyos, míg két személy könny´́u sérülést
szenvedett. Az ügyben csoportosan elkö-
vetett garázdaság büntette megalapozott
gyanúja miatt folytat a hatóság eljárást.

A Rétsági Árpád Egylet közgy´́ulésén
A Rétsági Árpád Egylet egyike azon ci-
vil kezdeményezéseknek, amelyek hoz-
zájárulnak Rétság város honvédelmi
hagyományainak ápolásához. 

Nem csupán az íjászat és a lövészet
különböz´́o formáinak m´́uvelése terén tö-
rekednek e célra, hanem szerepet vállal-
nak a fiatalok hazafias, katonás nevelésé-
ben is. Ennek érdekében szerveznek vetél-
ked´́oket, bemutatókat ifjúsági táborokat.

A szervezet a rétsági m´́uvel´́odési köz-
pontban tartotta hagyományos évindító

közgy´́ulését. Fodor László elnök köszön-
t´́oje után Szép Antal vállalta magára az est
levezetését. A tagfelvételt követ´́oen be-
számolók hangzottak el az elmúlt évr´́ol, s
megfogalmazódtak a 2013-as évre szóló
elképzelések is.

A programban bemutatkozott az egy-
let új szakosztálya is. A Dabasi Attila ve-
zette TRX-csapat eszközeit a helyszínen
ki is próbálhatta minden arra vállalkozó.
Az est finom vacsora mellett eltöltött be-
szélgetéssel zárult.

Rétsági Rókák
Ha így írnánk – nagy bet´́uvel – akkor az
elnevezés akár arra is alkalmas lenne, hogy
egy sportsikereket felhalmozó együttes ne-
vévé váljon. Kifejezné a gyorsaságot, az el-
lenfél gyengeségeinek kihasználását, simu-
lékonyságot, ravaszságot. Ez esetben azon-
ban mégsem err´́ol van szó. A környéken
ugyanis valóban elszaporodtak a ravaszdi-
ak, s már gyakorta be is merészkedtek a
lakott területre, s´́ot a magánházak udvaraiba
is. Nem kis riadalmat okozva mindezzel,
hiszen köztudott, hogy a rókák lehetnek em-
berre is veszélyes betegségek hordozói.

Az önkormányzat - hallva a számos la-
kossági bejelentést - egy intézkedésre szánta
el magát. Meghirdette a kártékony vadak
elejtésének programját. A rend´́orségi enge-
délyezés után, a bejelentések nyomán hiva-
tásos vadászok kapták a feladatot a rókák
elejtésére. Az akció sikerrel zárult, melynek
során – mint azt a MTI híradása nyomán a
Népszava is közölte – négy róka került va-
dászterítékre. (Képünk illusztráció)
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“Kultúrházak éjjel nappal”
Az egész országot behálózó, a kisebb te-
lepüléseken szinte egyedüli kulturális
szolgáltatóként jelenlév´́o kultúr-
házak, faluházak, a nagyobb te-
lepüléseken közm´́uvel´́odési fel-
adatokat ellátó m´́uvel´́odési és
közösségi házak, központok és
többfunkciós intézmények
2013. február 8-10. közötti na-
pokban, farsang utolsó hétvégé-
jén mutatkoznak be éjjel vagy
nappal, avagy mindkét napszakban sokol-
dalúságukat bizonyítva. 

A “Kultúrházak éjjel-nappal” országos
program megvalósításával a Magyar Nép-

m´́uvel´́ok Egyesületének az a célja, hogy a
kultúra teremtés és terjesztés házai, a ben-

ne dolgozó szakemberek és els´́o-
sorban a közösségek teremtsenek
egy olyan alkalmat, amely során
felhívják a figyelmet azokra a
kulturális, közm´́uvel´́odési érté-
kekre, amelyek ezekben a házak-
ban, szervezetekben, közösségek-
ben születnek és kerülnek nyilvá-
nosságra.

Intézményünk, a rétsági Városi M´́uve-
l´́odési Központ és Könyvtár is csatlako-
zott a felhíváshoz. Az alábbiakban a prog-
ramhoz tartozó eseményekr´́ol adunk hírt.

Az ovisok mulatságán
Szemet gyönyörködtet´́o volt a látvány:
Megannyi tündér, királylány, angyalka,
menyasszony szaladozott az iskola sport-
csarnokában. Körülöttük forgolódtak a
különböz´́o korok lovagjai, s néhány pók-
ember védelmezte ´́oket. Szükség is volt
reájuk, hiszen körülöttük ólálkodtak a ri-
asztó csontvázak, kalózok és egyéb álar-
cosok.

A Nagy Mágus -
Judit néni volt, kinek
szóviv´́ojeként egy
igazi boszorkány
vitte a szót. Bizto-
sak lehetünk abban,
hogy az ötletes jel-
mezek visel´́oi – pici-
nyek és nagyok
egyaránt – még so-
káig emlegetni fog-
ják ezt a szombat
délel´́ottöt. 

Az alsó tagozatosok ünnepségén jártunk
Az alsósok az iskola tornatermében ünne-
peltek. Látványos bemutatókat tartottak
az osztályok. 

Felidézték a bajor sör-motiválta vidám
hangulatot, láthattuk a boszorkányok ta-
nácskozását, felcsendültek a “zene hang-
jai”, s megtapsolhattuk az keleti egzotikus
táncosok jelenetét. Az egyéni jelmezek
közt is igen sok ötletes kivitel´́ut láttunk.

Volt ki “repül´́ovel érkezett”, voltak tarka
pillangók, szelíden doromboló vad orosz-
lán, ott ropta a táncot a k´́okorszaki szaki,
s megannyi társa együtt pörgött-forgott
vele a mulatságban. Felsorolni sem tud-
juk, hány féle szerzet érkezett a bálba.
Még szerencse, hogy a Rétsági Televízió
jelen volt kamerájával, s megörökítette a
leglátványosabb pillanatokat. 

A fels´́osök a m´́uvel´́odési központban tartották ünnepségüket
A legtöbb csoport már hónapok óta készült
a fellépésre. Önmagában már ez a tény is a
farsang javára írható. Összekovácsolja a
résztvev´́oket, s ha ráadásul a m´́usoruk sikert
is arat, az már csak ráadás. Ha feln´́ott fejjel
visszagondolunk gyermekkorunk hasonló
élményeire, rájöhetünk, hogy valóban egy
egész életre szóló szép emléket jelent az
iskoláskori jelmezes farsangi bál.

A “nagyok” csoportjai sorra felléptek
a m´́uvel´́odési központ színpadán. Figye-
lemre méltó volt a hetedikesek produkci-
ója. M´́usorukon egy id´́ojáték képei voltak
láthatók, amelyben beigazolódott, hogy a
zene évezredek óta, s minden korszakban
meghatározó volt az ember számára. Az
egyéni jelmezesek közt legnagyobb sikert
egy hüvelyes borsó és egy arab sejk aratta.
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Farsangi felvonulás
Ugyancsak meglep´́odhetett az, aki nem
követte a hirdetéseket,  s nem tájékozódott
el´́ozetesen a programról. Rétságot ugyanis el-
lepték a maskarások. Volt köztük apáca, sze-
mélyesen megjelent Túró Rudi, ott volt Törp-
papa, voltak csábos boszorkányok, ijeszt´́o fe-
kete ördögök és kalózok, de megtisztelte a
kedélyes társaságot jelenlétével “Miss Rét-
ság” is. Mindamellett még korátsem teljes
s lista, hiszen nem feledkezhetünk meg az
aranyos tollaslabdáról, és pöttyös kisku-
tyáról s a többi ötletes jelmezesr´́ol sem.

A felvonulás ötlete a hajdan volt télte-
met´́o népszokásból eredt. Egykoron – kü-
lönösen a palóc vidék falvaiban – a far-

sang végén kisepr´́uzték a betegséget, sze-
génységet, koplalást jelképez´́o telet, hogy
aztán jöhessen helyébe az egészséget, új
er´́ot, gazdagságot jelképez´́o tavasz. A fel-
vonulók ilyenkor a falu határába vitték a
rosszat, a telet megszemélyesít´́o szalma-
bábút, hogy felgyújtsák és a vízbe vessék.

A rétsági fiatalok szervezte felvonulás
sem maradhatott tehát szalmabábú égeté-
se nélkül. A felvonulók, a Nagyparkolóba
visszatérve lángcsóvát vetettek a bábúra,
s örömtáncot jártak körülötte. Lehet, hogy
néhány év múlva nem csupán a mohácsi
busójárást jegyzik be el´́ore az érdekl´́od´́ok
a naptárjukba?

A vöröskeresztes bálon

Harminchetedik alkalommal szervez-
tek jótékonysági bált a vöröskereszt
rétsági aktivistái. Szinte alig fértek el a
mulatságra érkez´́ok a m´́uvel´́odési köz-
pont aulájába. 

A jó zenét a Kis éji zenekar, a finom
vacsorát az Anna étterem garantálta. A jó
hangulat pedig már a kezdetekt´́ol fogva
biztosított volt. Az est háziasszonya Szle-
zák Istvánné üdvözl´́o szavai után Kincses
Helén, a Nógrád Megyei Vöröskereszt
Szervezet igazgatója mondott köszönt´́ot.
A Mez´́ofi Zoltán polgármester pohárkö-
szönt´́ojét követ´́oen a bált a salgótarjáni
Medalion Tánc- és Sportegyesület fiatal
táncosai kezdték. Még éjfél el´́ott követke-
zett az est várva-várt f´́o attrakciója: a vö-
röskeresztes szervezet tréfás paródia-m´́u-
sora, mely ismétcsak hatalmas sikert ara-
tott. Mindenki d´́olt a nevetést´́ol, s így nem
csoda az sem, hogy aztán kivilágos-kivir-
radtig állt a bál.

Farsangolás Kerepl´́os módra
A néphagyományok ápolása, a folklór
kincseinek átörökítése napjainkban
kétségtelen, hogy a Kerepl´́o Egyesület-
nek, pontosabban szólva a táncosok,
énekesek vezet´́ojének, Simon Katalin-
nak köszönhet´́o. 

Az egyesület mulatsága is a hagyomány-
´́orzés jegyében zajlott. Már a program els´́o
meglepetés-m´́usora is ízes szóhasználatú,

sok tánccal f´́uszerezett mesejáték volt. A
Kutyonfitty Társulat adta el´́o Az elvará-
zsolt királykisasszony cím´́u darabot. Az
el´́oadást látván édesapám meséi jutottak
eszembe, aki közismerten jó mesemondó
volt. Az ´́o történeteinek mindig részesei
voltunk valamennyien, s a vége nagy mu-
latsággal, eszem-iszom-lakodalommal, az
ótedics´́ohadsereg zeneszójával zárult.

Az ünnepi m´́usorban felléptek az
együttes táncosai, de mint jó mulatságba
illik, vendégeket is hívtak. Budaörsr´́ol ér-
kezett kiváló táncosaival a Szélrózsa Nép-
tánc Együttes.

A gálam´́usort követ´́oen táncház követ-
kezett, melynek során Földi Lehel és ba-
rátai szolgáltatták a talpalávalót. S miután
a farsang nem maradhat el fánk nélkül,
ennivaló is akadt b´́oven azoknak, akik
egy-egy pillanatra abbahagyták a táncot.
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Rétsági kalauz

Programajánló
Március 6. szerda

a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri kiállítás: 
Farsangi pillanatképek

Március 8. péntek
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a rétsági Napközi Otthonos Óvoda
jótékonysági rendezvénye

Március 9. szombat, 8.30 órától
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Baba-mama börze

Március 14. csütörtök, 8.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
az általános iskola 
március 15-i megemlékezése

Március15. péntek, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Városi megemlékezés 
Nemzeti Ünnepünk alkalmából

Március 16. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Hunyadi Nyugdíjas Klub
n´́onapi összejövetele

Március 22. péntek, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a csíkszeredai Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes fellépése

Március 28. csütörtök, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlégében
Honismereti Akadémia - a Rétsági
Évkönyv 2013. bemutatása
Házigazda: Végh József

Március 29. péntek, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ társalgó termében
a Polgár´́or Egyesület közgy´́ulése

El´́ozetes

Április 4. csütörtök  18.00 órakor
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Valkó Gyula fest´́om´́uvész kiállítása

Április 6. szombat, 15.00 órától
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Városi Nyugdíjas Klub rendezvénye

Április 9. kedd, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Gyermekszínházi el´́oadás:
Robin, a hód - meg a kutya fája
természetvédelmi mesejáték
Belép´́odíj: 500 Ft

Április 11. csütörtök, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
A költészet napja
Spangár-díj átadása, 
Spangár antológia bemutatása

Nyitva tartás
  Könyvtár:
 Hétf´́o: 11.00-16.00

Kedd-péntek  9.00-18.00
Szombat: 13.00-17.00

  M´́uvel´́odési Központ:
Hétf´́o-csütörtök: 08.00-20.00
Péntek: 08.00-21.00
Szombat: 17.00-21.00
Vasárnap Zárva

Március 12-17-ig kedd-péntek 18 és 21
órakor, szombat vasárnap 10.00 órakor
Kistérségi Krónika 
Válogatás a környez´́o települések
filmjeib´́ol

Március 22. péntek 16.00 órától
Él´́o közvetítés a képvisel´́o-testületi
ülésér´́ol.

Március 26 -március 3-ig kedd-péntek 18 és
21 órakor, szombat vasárnap 10 órakor
RTV Híradó Riportm´́usor összeállítás
Hírek röviden, Megkérdeztük az ille-
tékest, Városi ünnepség, Ismert embe-
rek sikeres rétságiak. stb.

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

rtv.retsag.net

A Rétsági Televízió havi programja:
Naponta 24 órában képújság, hirdeté-
sekkel, aktuális információkkal. Janu-
ártól több adásnappal, több ismétléssel
szolgáljuk a néz´́oket.

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

kicsinyítéssel, nagyítással.

Április 20. szombat, 10.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Polgár´́or Egyesületek 
megyei közgy´́ulése

Április 20. szombat 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Balassagyarmati Színjátszó Tár-
sulat kabaré el´́oadása
NEVESSÜNK EGYÜTT!
Belép´́odíj: 1000 Ft

Április 26. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a rétsági Általános Iskola
jótékonysági rendezvénye

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Hétf´́o:
Intenzív angol nyelvtanfolyam (támop

2.1.2.) Hétf´́ot´́ol péntekig, 8.30-10.00
Vezeti: Szmandray Edina

Starlight Dance Company tánccsoport
Minden hétf´́on 14.00 órától Vezeti:
Szabó Krisztián

Angol nyelvtanfolyam (támop 2.1.2.)
Minden hétf´́on és csütörtökön 17.00
órától Vezeti: Nagymihály Zsolt

A Kör - a térség képz´́om´́uvészeinek klubja
Minden hónap utolsó hétf´́ojén, 17.00 órától

Német nyelvi kurzus Minden hétf´́on 18.00
órától Vezeti: Gálik Zsófia

Nadirah Csillagai Hastánccsoport Minden
hétf´́on, szerdán és pénteken 18.00 órá-
tól Vezeti: Sz´́oke Johanna

Rétsági Fotó Kör Minden hónap 1. hétf´́ojén
18.00 órától Vezeti: Vargáné Fidel Ágota

Kedd:
´́Oszirózsa 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 szer-

dán 17.30 órától Vezeti: Szeri György
T´́uzzománc Kör Minden szerdán 16.30

órától Vezeti: Dovák B. József
Nadirah Csillagai Hastánccsoport Minden

hétf´́on, szerdán és pénteken 18.00 órá-
tól Vezeti: Sz´́oke Johanna

Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport Minden kedden és

csütörtökön, 14.30 órától
Angol nyelvtanfolyam (TÁMOP 2.1.2.)

Minden hétf´́on és csütörtökön 17.00
órától Vezeti: Nagymihály Zsolt

Péntek:
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´́on, szerdán és pénteken
18.00 órától Vezeti: Sz´́oke Johanna

Istentiszteletek 
a m´́uvel´́odési központban:

Református egyház: Minden hónap 1. és
3. vasárnap, 8.00-9.30-ig

Hit gyülekezete Minden pénteken, 18.00
órától 
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Balassagyarmatért emlékérem
Molnár Zsigmond református lelkipásztornak

Molnár Zsigmond egyszer´́u földm´́uves
család gyermekeként született 1962.
március 22-én egy erdélyi apró faluban,
L´́orincrévén. Nagyenyeden a Bethlen
Gábor Kollégiumban érettségizett,
majd katonaság után fémforgácsoló
szakmunkásként dolgozott. Ezt követ´́o-
en jelentkezett a Kolozsvári Protestáns
Teológiai Intézetbe és ötéves tanulmányai
végeztével segédlelkész lett a Marosvá-
sárhelyi Vártemplomban. 

1990 januárjában kötött házasságot a
szintén református lelkész hajdúböször-
ményi Tóth Erzsébettel. Házasságukból
egy lány és három fiú született. 

A rendszerváltással kerültek a Pest-
megyei Szokolyára, ahol Zsigmondot a
református gyülekezet megválasztotta lel-
kipásztorának. Tíz éves szolgálatuk alatt
Szokolyán meger´́osítették a gyülekezetet,
megszervezték az énekkart, ifjúsági- és
angol nyelvi táborokat indítottak el. 

2000 márciusában a Balassagyarma-
ton nyugalomba vonult Róka Lajos után
választotta meg a gyülekezet lelkipászto-
rának. 12 éves munkája alatt újra er´́ore
kapott a református közösség. Munkássá-
gához f´́uz´́odik a Templom, a Lelkészi Hi-

vatal és az Imaterem felújítása, a város és
a kapcsolódó szórványtelepüléseken él´́o
reformátusok közösségeikben való meg-
er´́osödése. 

Az emberekhez kedves, der´́us lelk´́u
Molnár Zsigmond kiváló szónokként is
szolgált a város életében. Zenés Áhítato-
kat szervezett, gyülekezeti lapot indított
és nevéhez f´́uz´́odik más felekezeteken kí-
vül él´́ok megszólítása, ifjúsági napok és
táborok, valamint a Honismereti Zarándo-
kutak szervezése által a Kárpát-medencé-
ben él´́o testvéreink meglátogatása, a Ka-
marakórus létrehozása és a gyülekezet
életével kapcsolatos rendezvények szer-
vezése. 

A Balassagyarmaton eltöltött szolgála-
tának évei alatt jutott energiája az Ipolyon
túli magyarsággal való kapcsolatainak
er´́osítésére. 

Súlyos betegségét példamutató akarat-
tal és h´́osiesen türelmes alázattal viselte,
az utolsó hetekig végezve szolgálatát a
város közössége és a gyülekezet javára.
Augusztus 20-án még emlékezetes be-
szédben köszöntötte államalapító kirá-
lyunk ünnepét, ám a betegség végül alig
két hónapja elszólította közülünk.

A Nógrád Megyei Levéltár felhívása
A huszadik század két világháborúja alap-
vet´́on átformálta a világ, Magyarország, s
benne Nógrád megye képét. Jöv´́ore emlé-
kezünk ennek a világrenget´́o változásnak
a kezdetére, az I. Világháború kitörésére.
A Nógrád Megyei Levéltár ebb´́ol az alka-
lomból arra kér mindenkit, hogy ossza
meg velünk a birtokában lév´́o világhábo-
rús emlékeket, leveleket, fényképeket,
emléktárgyakat, naplókat, visszaemléke-
zéseket. Köszönettel vesszük ezek papír-

vagy digitális másolatait (ezeket mi ma-
gunk is szívesen elkészítjük) ugyanúgy,
mint az eredeti példányok végleges elhe-
lyezését Nógrád közhitel´́u gy´́ujteményé-
ben, a levéltárban.

Intézményünk 2014-ben, s a követke-
z´́o években méltó módon kíván megemlé-
kezni az I. Világháború kitörésér´́ol, a vi-
lágháború nógrádi h´́oseir´́ol, áldozatairól.
Terveink között szerepel egy mind telje-
sebb veszteséglista összeállítása, tanul-
mánykötet kiadása, rendezvények tartása.
Ehhez a munkához nagy segítséget jelent-
hetnek az Ön birtokában lév´́o dokumentu-
mok is. Kérjük, segítse munkánkat!

3100 Salgótarján, Bem út 18.
Starjan@nogradarchiv.hu
Tel.: 32/412-801
Kapcsolattartó: Galcsik Zsolt

2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26.
levbgy@nogradarchiv.hu
Tel.: 35/300-745 
Kapcsolattartó: dr. Hausel Sándor

A rétsági Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár – csatlakozva a levéltári felhí-
váshoz – készséggel közrem´́uködik a do-
kumentumok gy´́ujtésében, másolásában,
továbbításában.

A nagytisztelet´́u Molnár Zsigmond re-
formátus lelkipásztor gyászistentiszteletét
nagy sokaság jelenlétében tartották meg
az egykori Vármegyeháza dísztermében,
hamvait december 21-én Hajdúböször-
ményben helyezték örök nyugalomra.

Elhivatott munkásságával beírta nevét
Balassagyarmat történelmébe. 

Balassagyarmat város képvisel´́o-testü-
lete soron kívül már tavaly szeptemberben
döntött arról, hogy Molnár Zsigmond re-
formátus lelkipásztor a város életében
végzett közösségi munkájáért, példamuta-
tó erkölcsi tartásáért megkapja a Balassa-
gyarmatért Emlékérmet, melyet családja
körében személyesen nyújtott át Medvácz
Lajos, városunk polgármestere és Dr. Cse-
key László képvisel´́o. 
Forrás: Balassagyarmatért BK - Hírlevél

Tudásod a jöv´́od!
A TÁMOP 2.1.2. projekt f´́o célja az ide-
gen nyelvi és informatikai kompetenciák
fejlesztése, a feln´́ott lakosság gazdasági
versenyképességének növelése, valamint
munkaer´́opiaci, elhelyezkedési esélyeinek
növelése.

A rétsági m´́uvel´́odési központot els´́o-
sorban nyelvi képz´́ok keresték fel, hogy a
városban induló tanfolyamoknak képzési
helyszínt biztosítson.

Felhívjuk az érdekl´́od´́ok figyelmét,
hogy a projekt abba a szakaszba érkezett,
hogy ezek a képzések már elkezd´́odnek,
jelenleg két kezd´́o angol nyelvi oktatás
folyik! A feltételekr´́ol tájékozódjanak, re-
gisztráljanak a tudasodajovod.hu webol-
dalon. Csak ezen keresztül van lehet´́oség
a képzések közti keresgélésre (képz´́o in-
tézmény, képzési helyszín, oktatás típusa,
szintje, tanfolyam kezdési id´́opontja sze-
rint), illetve regisztráció után jelentkezni
is itt kell. Érdemes a honlapot rend-
szeresen látogatni, a képz´́ok újabb kínála-
tát áttekinteni.

Bízunk benne, hogy minden tanulni
vágyó megtalálja a számára megfelel´́o
képzést, ismereteit hasznos tudással b´́oví-
ti. Sok sikert!
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Hírek a vöröskeresztes szervezet háza-tájáról
Véradás

Évente három alkalommal szervez vér-
adó-akciót a rétsági vöröskeresztes szerve-
zet. A tervek szerint az évi há-
rom alkalom átlagában 60 f´́o
véradót várnak. A közel-
múltban lezajlott idei els´́o
véradáson negyvenöt f´́ot´́ol
vettek életment´́o vért. Sokan
távol maradtak a járvány mi-
att. A szervez´́ok abban bíz-
nak, hogy a kés´́obbi alkal-
mak során – egy járvány-
mentes id´́oszakban – többen jelentkeznek
majd, s így elérik a tervezett létszámot.

Köszönet a támogatóknak
A Hangadó hasábjain keresztül szeret-

nénk megköszönni minden vendégnek és
közrem´́uköd´́onek, hogy megjelenésükkel
megtisztelték a 2013. február 9-én meg-
rendezésre került, hagyományos jóté-
konysági bálunkat. Külön köszönet illeti
meg a támogatókat, akik adományaikkal
segítették, és ily módon emelték a bál
színvonalát. Örömünkre szolgált, hogy
egyre több fiatal résztvev´́ot köszönthet-
tünk, és reméljük, hogy a kés´́obbiekben
´́Ok lesznek azok, akik ezt a hagyományt
tovább viszik. A bál – azon kívül, hogy
szórakozást nyújt, közösséget épít – leg-
f´́obb erénye az, hogy bevételéb´́ol megren-

dezésre kerülhet az “Id´́osek Napja”, vala-
mint a többszörös véradók ünnepélyes kö-
szöntése. A Vöröskeresztes bálnak múltja,

jelene és reméljük jöv´́oje is van,
számítva a lelkes követ´́okre.

Támogatóink: Botos Já-
nos, Coop ABC, Flamingó
Cukrászda, Gálik Zsófia, Hor-
váth László (üveges képkere-
tez´́o), Metyovinyi Istvánné
(bababolt), Mez´́ofi Zoltán, Vá-
rosi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár, Nógrád Trade Kft.,

Pálmai Róbert, Sipos Sándor (festékbolt),
Szabó Miklós (virágbolt), Szabó Klára
(nyomtatványbolt), 100 Forintos bolt,
Tóth Jánosné (Terike), Turcsányi Péter,
Vargáné Fidel Ágota, Vöröskereszt Nógrád
Megyei Szervezete és még sokan mások.

Üdvözöljük az új kezdeményezést
Örömmel olvastuk a Hangadó februári

számában Gálik Zsófia elnökletével meg-
alakult “Rétsági Fiatalok Rétságért” egye-
sületr´́ol. A vöröskeresztesek nevében gra-
tulálunk a jó kezdeményezéshez, ezúton
ajánljuk fel segítségünket a jó célok érde-
kében és a közös pozitív gondolkozás je-
gyében. Sok sikert kívánunk a lelkes csa-
pat munkájához!

A rétsági vöröskeresztesek nevében:
 Eszti néni

Pályázati felhívás

Sportegyesületek támogatására

A Képvisel´́o-testület megtárgyalta a
sporttámogatás pályázati feltételeire
vonatkozó el´́oterjesztést. A Képvisel´́o-
testület 2013. évi költségvetésébe terve-
zett sporttámogatási keretösszeg terhé-
re az alább meghatározott feltételekkel
pályázatot ír ki a rétsági sportszerveze-
tek támogatására.

Pályázati feltételek:
— azon sportegyesületek pályázhatnak,

melyeket az illetékes bíróság legké-
s´́obb a tárgyévet megel´́oz´́o évben be-
jegyzett, nyilvántartásba vett és alap-
szabályuknak, illetve alapító okiratuk-
nak megfelel´́o tevékenységüket tény-
legesen folytatják.

— bejegyzett rétsági székhellyel rendel-
keznek

— nonprofit szervezetnek min´́osülnek
— a hiányos vagy határid´́on túl benyúj-

tott pályázat érvénytelen, arra támoga-
tás nem állapítható meg.

— egy egyesület csak egy pályázatot
nyújthat be

A pályázatnak tartalmaznia kell az
alábbiakat:
— az egyesületben sportolók létszámát,

az egyesület tagjainak számát, az el´́o-
z´́o évben elért eredményeket és a szak-
mai munkáról szóló beszámolót

— az el´́oz´́o év gazdálkodási tevékenysé-
gének számszer´́usített adatait (külön
kitérve az önkormányzati támogatás
felhasználására)

— az adott évre ütemezett várható kiadá-
sok és bevételek összegét, összetételét

— az önkormányzattól kért támogatás ösz-
szegét, felhasználás jogcímenkénti tervét

— az egyesület pénzintézeti számla számát,
— a pályázathoz csatolni kell a székhely

szerinti Megyei Bíróság által az egyesü-
let hatályos adatairól kiállított 30 napnál
nem régebbi kivonat egy példányát.

A pályázatok benyújtásának határide-
je: 2012. március 08.

A pályázatokat Rétság Város Polgár-
mesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi u.
20) kell benyújtani. A borítékon kérjük
feltüntetni: “SPORTPÁLYÁZAT 2013.”

Rétság Városi Önkormányzat
Képvisel´́o-testülete

Hirdessen a Hangadóban!
Lakossági apróhirdetések közzététele 100
bet´́uig 300 Ft. Ugyanebben a díjban sze-
repel, hogy a Hangadó digitális változata
megjelenik a városi honlapokon is.

Apróhirdetés
Lakások, irodák, üzlethelységek takarí-
tását vállalom. + Betegápolást. Ajánlással
rendelkezek. T. 06-30-215-0684.

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

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,

matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´́oségi

munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 16.

Telefon: (35)351-155, (30)9-607-683

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki azoknak,
akik részvétükkel enyhítették fájdal-
munkat, és utolsó útjára elkísérték drá-
ga férjemet és édesapánkat: 

a hálás Havas család
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