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A tartalomból:
Városházi tudósítások

2-4. oldal

Nemzeti ünnepünkön
6. oldal

Tétfigyel´́o kamerák
a városban

8. oldal

Az óvoda jótékonysági gálam´́usora
Hatodízben hívta meg támogatóit a rétsági
óvoda, hogy egy gálam´́usor keretében
gy´́ujtsön némi támogatást az intézmény cél-
jainak elérése, a gyermekek teljesebb ellátá-
sa érdekében. S jött is mindenki els´́o szóra.

Szívesen vállalta a közrem´́uködést
minden fellép´́o, s a programra érkez´́o né-
z´́o-támogatók is alig fértek el a m´́uvel´́o-
dési központ színháztermében. Miután a
jeles esemény éppen n´́onapra esett, a pol-
gármesteri köszönt´́o is err´́ol szólt. A sok-
szín´́u m´́usorból természetesen nem ma-
radhattak ki az óvoda csoportjai, a legid´́o-
sebbeket a Városi Nyugdíjas Klub ´́Osziró-

zsa csoportja képviselte. Felléptek egy-
egy meglepetésm´́usorral a m´́uvel´́odési
központban m´́uköd´́o Infinity Dance Crew
táncosai, s igaz jó hangulatot hoztak a
színpadra a Rétsági Fiatalok Rétságért
Egyesület tagjai kalóztáncukkal. Sok tap-
sot kapott a rétsági származású tehetséges
énekes Imre Roland, valamint a Nadirah
Csillagai hastánc együttes is. Talán a leg-
többen mégis az óvodás szül´́ok és az óvó-
n´́ok produkcióját várták. A m´́usor végére
id´́ozített produkciók méltán arattak sikert.

Képes tudósítunk az 7. oldalon talál-
ható.
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Városházi tudósítások

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testületének 2013. március 22. napján
megtartott ülésén els´́o napirendi pont-
ként a Rétsági Rend´́orkapitányság 2012.
évi tevékenységér´́ol, a város közbiztonsá-
gának helyzetér´́ol, a közbiztonság érde-
kében tett intézkedésekr´́ol és az az-
zal kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolóját hallgatta meg. 

Ferencsik Raymond rend´́or alez-
redes, rend´́orkapitány kiemelte a
beszámolóban, hogy “ els´́o szá-
mú célkit´́uzésünk a terület la-
kosságának, szubjektív bizton-
ságérzetének, a közterületek rendjé-
nek javítása. A b´́unözés visszaszorítá-
sa érdekében aktív megel´́oz´́o tevé-
kenységgel, a társadalmi önszervez´́o-
dések széles kör´́u bevonásával és mi-
nél eredményesebb felderít´́o munká-
val kívánunk el´́obbre lépni.”
A második napirendi pontban a képvi-
sel´́o-testület megtárgyalta a Közbe-
szerzési Szabályzat módosításáról
szóló el´́oterjesztést. A téma napirendre
t´́uzését az indokolta, hogy a közbe-
szerzésekr´́ol szóló törvény alapján az
önkormányzat a költségvetési év ele-
jén, legkés´́obb március 31. napjáig
éves összesített közbeszerzési tervet
kötelesek készíteni az adott évre.
A továbbiakban sor került a Rétsági
sportegyesületek pályázata alapján a
2013. évi támogatásuk megállapításá-
ra. A testület a rendelkezésre állókeret
terhére az alábbi döntést hozta:

— a Rétsági Árpád Egylet részére:
700.000 Ft

— a Rétság Városi Labdarúgó Sport-
egyesület részére 2.800.000 Ft

— a Rétsági Judo Club részére 350.000 Ft és
150 óra ingyenes tornaterem használat

— a F´́onix Asztalitenisz Sportegyesület
részére 200.000 Ft

— a Magyar Alternatív Ifjúsági Szabadid´́o
és Motorsport Club részére 150.000 Ft
vissza nem térítend´́o támogatást biztosít.
Ezen ülésen került sor a város nyugdíjas
klubjai támogatásának meghatározására
is. Ennek során döntés született arról,
hogy a Hunyadi János Nyugállományú-
ak Klubja részére útiköltség és belép´́o-
jegyek költségéhez 200.000 Ft, a Városi
Nyugdíjas Klub részére útiköltség, és
belép´́ojegyek költségéhez 200.000 Ft
vissza nem térítend´́o támogatást biztosít.
A civil szervezetek is benyújtották pá-
lyázatukat a 2013. évi támogatásuk ér-
dekében. A képvisel´́ok az alábbi hatá-
rozatot hozták: 

— a Városi Nyugdíjas Klub részére, a
szeptember 14-i szüreti rendezvényre
80.000 Ft,

— a Kerepl´́o Néptánc Egyesület részére,
néptánc tábor költségeihez 180.000 Ft

— a Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület
részére, a július 20. Rétsági
traktor derby és palacsinta
fesztivál,   az  október  19.
Hubertus lovaglás, október
31. Halloween-i rendezvény,
valamint   december  23.
Mindenki Karácsonya rendez-
vény költségeihez összesen

180.000 Ft, 
— a Rétsági Árpád Egylet részére a 2013.

július 17-24. között megtartandó Tör-
ténelmi Militari és B´́unmegel´́ozési
Tábor költségeihez 60.000 Ft,

— a Rétság Város Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzata részére, a XI. Rétsági
Nemzetiségi Nap megrendezéséhez
80.000 Ft vissza nem térítend´́o támo-
gatást biztosít.
A napirenden szerepelt a város 2013.
évi karbantartási és felújítási terve. A
testület, miután megtárgyalta az el´́o-
terjesztést, azt az alábbi szempontok
szerinti átdolgozásra visszaadta: az el-
végzend´́o feladatokat fontossági sor-
rendbe kell állítani, és a feladatokhoz
költséget kell meghatározni.
A képvisel´́ok következ´́o feladata volt
a 2013. évi közbeszerzési terv elfoga-
dása. A Városközpont rehabilitációs
pályázat iskola felújítás és M´́uvel´́odési
Központ felújítás szerepel a tervben,
ami megtalálható a www.retsag.hu
honlapon.
A rétsági önkéntes t´́uzoltó egyesület ké-
relmet nyújtott be a 2012. évi támogatás
módosítása tárgyában. Az Egyesület
2012. évben 1,3 millió Ft támogatást
kért és kapott. A megkötött megállapo-
dásban felhasználási célokra fordított
összegek azonban a tényleges felhasz-
nálás során változtak. Ennek elfogadását
kérték és kapták meg a testülett´́ol.
A képvisel´́o-testület a pénzügyi csoport
számviteli területet ellátó munkatársai
munkájának segítése céljából továbbra
is biztosítja a kontírozó program hasz-
nálatát. Tudomásul vette, hogy a prog-
ramot, annak karbantartását a Nógrád
Szeszám Számítástechnikai Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft. helyett 2013. ápri-
lis 1. naptól a Loyal-Soft Számítástech-
nikai és Szolgáltató Kft. biztosítja. 
A helyi önkormányzatairól szóló tör-
vény alapján, eltér´́o megállapodás hi-

ányában a kistérségi munkaszervezeti
feladatokat át kellett vennünk. A fel-
adatok átvétele megkezd´́odött, azon-
ban még nem rögzített a Polgármesteri
Hivatalon belüli ellátás módja. Mivel
a feladatokat jelenleg hatályos testüle-
ti döntés értelmében június 30-ig lát-
juk el, semmiképp nem indokolt a köz-
tisztvisel´́oi létszám növelése. Az ellá-
tandó feladatokhoz nélkülözhetetlen a
jegyz´́o asszony munkája, ezen felül
szükséges egy munkaügyes és egy fel-
s´́ofokú végzettség´́u, államháztartási
szakos mérlegképes könyvel´́o bevoná-
sa a feladatellátásba. A feladatok a
köztisztvisel´́ok részére célfeladatként
kerülnek megjelölésre. Ez a megoldás
mindenképp költségtakarékos a társult
települések számára is, nem kell több,
részmunkaid´́os dolgozót alkalmazni,
nem kell külön kafetériát fizetni, nincs
munkába járási költség, bérleti díj,
esetleges betegállomány miatti táp-
pénz-hozzájárulás. A dolgozók többlet-
juttatását és a jegyz´́oi besorolás többlet-
költségét átvett pénzeszközb´́ol szeret-
nénk fedezni. A feladatokat, a pénzesz-
közátvételt megállapodásban kell rögzí-
teni. Ameddig a fedezet nem biztosított,
a célfeladat nem kerül kijelölésre a dol-
gozókra. A célfeladat kijelölése után a
három f´́onek igen sok teend´́oje lesz: fe-
lül kell vizsgálni a társulási megállapo-
dást, a Társulási Tanács részére javasla-
tot kell letenni a feladatok vállalására,
azok finanszírozására. Ezeket a munka-
részeket a kistérségek már 2012. évben
elvégezték. A döntést követ´́oen a napi
munkát el kell végezni és meg kell
kezdeni a restancia feldolgozását. A
testület meghatározta azokat a teend´́o-
ket, s megfogalmazta azt az együttm´́u-
ködési megállapodást, amely kerete-
ket biztosít a munka ellátásához.
A jegyz´́o asszony munkába járása tö-
megközlekedéssel ugyan megoldható,
de ebben az esetben alkalmazkodnia
kell a menetrendekhez. A jelenleg ér-
vényben lév´́o MÁV és VOLÁN me-
netrendek alapján a munkaid´́o meg-
kezdése el´́ott 2 órával kell munkába
indulnia ahhoz, hogy a munkahelyére
érjen, valamint a munkaid´́o végeztével
2 órát vesz igénybe hazaérkezése. A
bizottsági, testületi ülések napján
azonban mindenképp indokolt, hogy a
jegyz´́o asszony saját gépkocsival köz-
lekedjen. A testület a saját személy-
gépkocsi használatát 2013. március 1.
naptól 35.000 Ft/hó költségátalány
mértékében engedélyezte részére.
A testület megtárgyalta az elektroni-
kus útdíj díjellen´́orzési állomások
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2013. ÁPRILIS
Mez´́ofi Zoltán polgármester: Minden

hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Áprilisban 8-án hétf´́on.

Dr. Katona Ern´́o alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától 17.30
óráig. Áprilisban 24-én szerdán.

Tömör Józsefné jegyz´́o: Minden hétf´́on
14-17 óráig. Áprilisban 8. 15. 22. 29.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

elektromos csatlakozási helyeinek ter-
vezéséhez szükséges tulajdonosi hoz-
zájárulás megadásáról szóló el´́oter-
jesztést, s azt támogatta.
A tanácskozás témái közé tartozott a
Piac udvarban kialakuló ingatlanok
tervezési árajánlatáról készített el´́oter-
jesztés. A Képvisel´́o-testület a Kova-
terv Kft. 300.000 Ft +áfa összeg´́u ár-
ajánlatát elfogadta, és megrendelte a 

— a Piac udvar területére a HÉSZ-ben
el´́oírt beépítési terv elkészítését,

— a Piac udvar területére közm´́uvázlat
tervek elkészítését az elektromos
áram, víz és szennyvíz vonatkozásá-
ban, valamint el´́ozetes költségbecslést
ezen közm´́uvek kivitelez´́oi munkáira.
A képvisel´́ok megtárgyalták Fodor
László munka- és t´́uzvédelmi tanács-
adótól érkezett árajánlatokról készített
el´́oterjesztést. A napközi konyhánál el-
végzend´́o feladatok biztosítása érde-
kében az összesen 110.000 Ft-os vál-
lalási árat elfogadta és megrendelte a
2013. évi Munkavédelmi kockázatér-
tékelés elkészítését, az új Munkavé-
delmi Szabályzat elkészítését, a t´́uzvé-
delmi szabályzat elkészítését, az
EVÉD kiadó lapok elkészítését, a dol-
gozók munkavédelmi oktatását. A vál-
lalási díj összegét a 2013. évi költség-
vetésben jóváhagyott dologi kiadások-
ból átcsoportosítással kell biztosítani.
A testület a munka- és t´́uzvédelmi felada-
tok folyamatos ellátására benyújtott ár-
ajánlatot is elfogadta, s hozzájárult, hogy
valamennyi intézményre kiterjed´́oen a
szolgáltatás megrendelésre kerüljön. A
város költségvetésében a vállalkozási díj
2013. évi összegét, 450.000 Ft-ot az álta-
lános tartalék terhére biztosítja. 
A testület megtárgyalta a Hivatásos t´́u-
zoltó ´́ors létrehozása Rétságon cím´́u
el´́oterjesztést. A képvisel´́o-testület
egyetért azzal, hogy a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság a je-
lenleg a Rétsági Önkéntes T´́uzoltó
Egyesület használatában lev´́o ingat-
lannak a t´́uzoltó ´́ors m´́uködéséhez
szükséges, és az általuk az ´́ors m´́ukö-
déséhez igényelt 162 m2 alapterület´́u
részén 24 órás vonulós készenléti egy-
séggel t´́uzoltóságot tartson fenn és
üzemeltessen. A képvisel´́o-testület ki-
nyilvánítja azt a szándékát, hogy a fent
jelzett alapterület´́u ingatlanrészt egy, a
kés´́obbiekben megkötend´́o megállapo-
dás alapján, Rétság Város Önkor-
mányzata határozatlan id´́ore, a Nógrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság részére, ingyenes és kizárólagos
használatba kívánja adni, a Rétsági T´́u-
zoltó ´́Ors m´́uködésének id´́otartamára.

Képvisel´́o-testületi ülés 

Rétság Városi Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülésére április 26. péntek 16.00
órakor kerül sor. (PVB. ülés id´́opontja:
április 23. kedd 16.00 óra). 

Tervezett napirendek: 1)  Beszámoló az
Önkormányzat 2012. évi költségvetés telje-
sítésér´́ol, a pénzmaradvány elszámolásáról
2) Beszámoló az Általános Iskola intéz-
ményfenntartó társulás 2012. évi költségve-
tési gazdálkodásáról. 3) Az Önkormányzat
2014. évi költségvetési koncepciójának el-
fogadása. 4) Laktanya egyes épületeinek, te-
rületeinek értékesítésére kiírandó pályázat-
ról, a további hasznosítási célok meghatáro-
zásáról. 5) Sportkombinát hasznosításáról.
6) Településrendezési eszközök felül-
vizsgálata. 7) Beszámoló a bels´́o ellen´́orzés
m´́uködésér´́ol, az ellen´́or tapasztalatairól. 8)
Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok el-
látásáról. 9) Beszámoló a testület lejárt ha-
táridej´́u határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekr´́ol.
10) Tájékoztató Rétság városközpont funk-
ciób´́ovít´́o rehabilitációjáról. 11) Tájékoz-
tató a két testületi ülés közötti id´́oszakban
az önkormányzat érdekében végzett pol-
gármesteri munkáról. 12) Tájékoztató a
kiemelt feladatok ellátásáról.

Az ülés részletes napirendje és anya-
gai április 22-t´́ol a www.retsag.hu olda-
lon 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.

A “Rétság város központi településré-
szének funkciób´́ovít´́o település rehabi-
litációja” elnevezés´́u ÉMOP-3.1.2/A-
09-2f-2011-0003 számú pályázat kivi-
telezésének következ´́o állomása, az
Általános Iskola és a M´́uvel´́odési Köz-
pont felújítására a kivitelez´́o kiválasz-
tása. A testület tudomásul vette, hogy
a becsült költség az Általános Iskolá-
nál 29.998.000 Ft, a M´́uvel´́odési Ház-
nál 9.147.000 Ft. A testület felkérte a
megbízott közbeszerzési tanácsadót,
hogy az ajánlattételi felhívást küldje
meg a határozatban szerepl´́ok részére.
Az ülésen megtárgyalásra került a sza-
badságállományokról készített el´́oter-
jesztés. Felhívta valamennyi munkálta-
tói jogkört gyakorló vezet´́o figyelmét ar-
ra, hogy a szabadságokat tárgyévben ki
kell adni. A még ki nem vett szabad-

ságokat 2013. december 31.-ig minden
munkáltatói jogot gyakorló vezet´́onek
ki kell adnia az érintett dolgozók szá-
mára. A fenti intézkedés végrehajtásá-
ért minden munkáltatói jogot gyakorló
vezet´́o fegyelmi felel´́osséggel tartozik
az önkormányzat valamennyi intéz-
ményénél. A képvisel´́o-testület kötele-
zi Mez´́ofi Zoltán polgármestert, hogy
a ki nem vett szabadságát 2013. de-
cember 31-ig rendezze, azt vegye ki.
A képvisel´́o-testület megtárgyalta és
tudomásul vette az önkormányzat kö-
vetelésállományáról készített tájékoz-
tatót. A kinnlev´́oségek csökkentése ér-
dekében valamennyi érintett´́ol - a jog-
szabályokban rögzített lehet´́oségek fi-
gyelembe vétele mellett - továbbra is
aktív közrem´́uködést és számokban ki-
mutatható eredményes munkát vár. 

Lakossági fórum

Tisztelt Rétsági Polgárok!
2013. április 16.-án kedden, 18. óra-

kor Rétság Város Önkormányzat Képvi-
sel´́o-testülete lakossági fórumot tart a m´́u-
vel´́odési központban, melyre szeretettel
várunk minden érdekl´́od´́ot.

A fórum témája: 
— Beszámoló 2012. évi költségvetés ala-

kulásáról
— 2013. évi költségvetés várható alaku-

lásáról
— Tájékoztatás a város rehabilitáció je-

lenlegi állásáról 
Mez´́ofi Zoltán polgármester

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.
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Önkormányzati rendelet
Rétság Város Önkormányzata 

Képvisel´́o-testületének
8/2013. (III.22.) önkormányzati rende-

lete az önkormányzat szervezeti és
m´́uködési szabályzatáról szóló több-

szörösen módosított 1/2011. (I.26.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 53.§ (1) bekezdése és 143.§ (4) be-
kezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekez-
dés d) pontjában meghatározott feladatköré-
ben eljárva a következ´́oket rendeli.

 1.§ A Rendelet 5. számú mellékletének 1. §
(2) bekezdésének második mondata, a (4)
bekezdés c) pontja az alábbiak szerint
módosul és a (4) bekezdés a),  b), d), e)
és f) pontja, a 2.§ (4) bekezdése, valamint
a 3.§ (2) bekezdése hatályát veszti.

1.§ (2) Rétsági Polgármesteri Hivatal
(4) c) építésügyi hatósági jogkör - a

343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1.
§-a alapján - kiterjed Alsópetény, Bánk,
Berkenye, Borsosberény, Diósjen´́o, Fel-
s´́opetény, Horpács, Keszeg, Kétbodony,
Kisecset, Legénd, Nagyoroszi, Nézsa,
Nógrád, Nógrádsáp, N´́otincs, ´́Osagárd,
Pusztaberki, Rétság, Romhány, Szátok,
Szendehely, Szente, Tereske és Tolmács
településekre.

2. § A rendelet 5. számú melléklet 4. § (3)
bekezdésének második mondata helyé-
be az alábbi szövegrész lép és (4) bekez-
dés második mondata hatályát veszti. 

4. § (3) Az a) bekezdésben meghatározott
hatósági és igazgatási csoport vezeté-
sét a jegyz´́o látja el. A 4.§. (4) bekezdés
második mondata törlésre kerül.

3. §  A Rendelet 5. számú mellékletének
5. §-a a következ´́ok szerint módosul:
A hivatal tevékenységét az alábbi
munkakörökkel és álláshellyel végzi:

Polgármester 1
Jegyz´́o 1
Hatósági és Igazgatási Csoport
- ügykezel´́o *2
- szociális és ügyfélszolgálati ügyintéz´́o 1
- építéshatósági ügyintéz´́o (építéshatóság) 1,5
- építési, m´́uszaki ügyintéz´́o **1,5
- hatósági ügyintéz´́o 1
Összesen: 7 f´́o
Pénzügyi Csoport:
- csoportvezet´́o 1
- adó ügyintéz´́o 1
- költségvetési, pénzügyi ügyintéz´́o ***3
- munkaügyi és pénzügyi ügyintéz´́o 1
Összesen 6

Mindösszesen 15
- el´́oz´́ob´́ol: körzeti feladatellátás 1,5
Városüzemeltetési Csoport 
- városgondnok (csoportvezet´́o, köztisztvisel´́o) 1
Mt. 
- szakmunkás 2
- gépkocsivezet´́o 1
- segédmunkás (részfoglalkoztatás 2 f´́o, össze-
sen 10 órában) 1,25
- temet´́ogondnok és gépkocsivezet´́o 1
- takarítón´́o  1
Konyha (Mt.) 
- élelmezésvezet´́o 1
-szakácsn´́o 2
- konyhalány 2
összesen: 12,25
Polgármesteri Hivatal  mindösszesen: ****27,25
El´́oz´́ob´́ol köztisztvisel´́o: 15 f´́o
*1 ügykezel´́oi álláshely megszüntetésére 2013.
XII.31-én kerül sor. ** 1 építésügyi, m´́uszaki ügyin-
téz´́oi álláshely megszüntetésére 2013. XII. 31-én
kerül sor. ***1 költségvetési, pénzügyi ügyintéz´́oi
álláshely megszüntetésére 2013. XII. 31-én kerül
sor. **** jelzett álláshelyek megszüntetését követ´́o-
en 24,25 f´́o,melyb´́ol köztisztvisel´́ok száma 12 f´́o.

4. § A Rendelet 5. számú mellékletének
6.§ (1) bekezdéséb´́ol a gyámügyi ügy-
intéz´́o és az okmányirodai ügyintéz´́o
szövegrész törlésre kerül. 

5. § A Rendelet 5. számú mellékletének 7.§ (3)
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

7.§ (3) A jegyz´́ot távollétében vagy akadá-
lyoztatása esetén  az általa írásban
kijelölt köztisztvisel´́o helyettesíti.  

6.§ A Rendelet 5. számú mellékletének 8.
§ (1) bekezdés a) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép, és a (2) bekez-
dés b) pontja hatályát veszti.

a) A munkaid´́o beosztása az általános
munkarend alapján:
Hétf´́o 7.30 - 17.00 óráig 
Kedd,szerda 7.30 - 16.00 óráig 
Csütörtök 7.30 - 16.00 óráig 
Péntek 7.30 - 12.30 óráig tart. 

7. § A Rendelet 5. számú mellékletének 9.
§-a a következ´́ok szerint módosul:

9. § (1) A munkáltatói jogokat a köztiszt-
visel´́ok, ügykezel´́ok és az Mt. hatálya
alá tartozó, nem közfoglalkoztatott
dolgozók tekintetében a jegyz´́o gyako-
rolja. A jegyz´́o, valamint a közfoglal-
koztatottak tekintetében a munkáltatói
jogot a polgármester gyakorolja. 

(2) A közfoglalkoztatásban résztvev´́ok ki-
választása a városüzemeltetési tanács-
nok bevonásával és a Szociális Bizott-
ság véleményezésével történik.

8. § Ez a rendelet 2013. április 1. napján
lép hatályba, és a hatálybalépést köve-
t´́o napon hatályát veszti.

Mez´́ofi Zoltán     Tömör Józsefné
polgármester         jegyz´́o   

Óvodai beiratkozás 
A 2013/2014 nevelési évre

a rétsági Napközi Otthonos Óvoda
beiratkozást hirdet

A 2013/2014-es nevelési évre azok a gyer-
mekek iratkozhatnak be az óvodába, akik
2013. június 01. és 2014. augusztus 31.
között töltik be a 3. életévüket.

Azoknak a gyermekeknek is be kell irat-
kozniuk, akik 2013. június 01-ig 3. 4. vagy 5.
évüket betöltötték, és eddig nem iratkoztak be.

A beiratkozáshoz szükséges: – a gyer-
mek hatósági bizonyítványa – TAJ kártya
– a szül´́o személyi igazolványa, lakcím-
kártyája. Balesetbiztosítást lehet kötni,
melynek díját beiratkozáskor kell fizetni
A beiratkozás ideje: 2013. május 14,
15., 16. 8.00-16 óráig.

A beiratkozás helye: Napközi Ottho-
nos Óvoda Rétság, Mikszáth út 6. Kérjük
az id´́opontok pontos betartását!

Tömör Józsefné jegyz´́o

Lomtalanítás
El´́ozetesen tájékoztatjuk a város lakossá-
gát, hogy a Zöld Híd Kft. szervezésében a
tavaszi lomtalanításra május 18-án szom-
baton kerül sor. Ez alkalommal lehet le-
adni az elektronikus hulladékokat is.

A gy´́ujtés pontos helyszíneir´́ol, a lead-
ható hulladékok fajtájáról és további rész-
leteket a Hangadó májusi számában tesz-
szük közzé, illetve megtalálhatók lesznek
a www.retsag.hu honlapon.

Felhívás - eboltás
Értesítem az ebtartókat, hogy az ebek kö-
telez´́o, veszettség elleni oltását Dr. Gör-
gey János állatorvos végzi,

2013. április 20-án szombaton
délel´́ott 9 órától 11 óráig a rétsági

Kisparkolóban.
A kötelez´́o veszettség elleni oltás díja a
kötelez´́o féregirtással együtt 3.000 Ft.
Háznál történ´́o oltás díja további 500 Ft.
Oltási könyv pótlásának díja: 500 Ft

Pótoltás ideje: 2012. április 27. 
szombat délel´́ott 9 órától 11 óráig.

Helye: Rétság, Kisparkoló
Felhívom a tisztelt ebtartók figyelmét, hogy
a véd´́ooltás minden 3 hónapos kort betöltött
eb esetében kötelez´́o. (Részletek a 164/2008
(XII.20.) FVM rendelet 4. §-ban) 

Az oltást elmulasztók a szabálysérté-
sekr´́ol, a szabálysértési eljárásról és a sza-
bálysértési nyilvántartási rendszerr´́ol szó-
ló 2012. évi II. törvény 11. § (1) bekezdé-
se szerint 5.000 és 150.000 Ft közötti
megállapítható bírsággal sújtható.

Rétság, 2012. április 03.
Tömör Józsefné Jegyz´́o 
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Kék hírek
A Nógrád Megyei Rend´́or-f´́okapitányság Rétság térségi híreib´́ol

Lefoglalták a lopott fát a rend´́orök
Egy férfi kérte a Rétsági Rend´́orkapi-

tányság beosztottjainak segítségét 2013.
február 26-án a délutáni órákban, mert Di-
ósjen´́o külterületén lév´́o erd´́orészéb´́ol fát
tulajdonítottak el. 

A jár´́orök a helyszínen tetten értek egy
19 és egy 40 éves diósjen´́oi férfit, akik
engedély nélkül kézi f´́urésszel vágtak ki
az erd´́ob´́ol éger-és juharfát mintegy 1.000
Ft értékben.

A rend´́orök a férfiakat a rend´́orkapi-
tányságra el´́oállították, majd meghallgatá-
sukat követ´́oen ´́orizetbe vették a tulajdon
elleni szabálysértés elkövetése miatt a
gyorsított bírósági eljárás lefolytatása cél-
jából. Az általuk eltulajdonított fát, vala-
mint azok kivágásához használt f´́urészt a
hatóság lefoglalta.

Id´́os férfi pénzét vitték el a tolvajok
Egy férfi kérte a rend´́orök segítségét

2013. február 27-én a délel´́otti órákban,
mert lakásából ellopták a pénzét. A be-
szerzett adatok alapján a rend´́orök megál-
lapították, hogy a bácsi n´́otincsi otthoná-
nál ismeretlen személyek jelentek meg,
azzal az ürüggyel, hogy villanyórát jöttek
leolvasni. Az óra leolvasása közben azon-
ban a sértett figyelmét elterelték, majd a
lakásból eltulajdonították mintegy
1.200.000 Ft készpénzét.

Kérjük, hogy személy- és vagyonbiz-
tonságuk érdekében mindig el´́ovigyázato-
san járjanak el, ha idegen személy kér la-
kásukba bebocsátást bármilyen indokkal,
akár gáz-, villanyóra leolvasóként, vagy
hatósági személy, házaló árusként, vagy
egyéb céllal, akár segít´́o szándékot szín-
lelve! A lakásba ilyen módon bejutó elkö-
vet´́ok könnyen szabadítják meg az id´́os-
korút az értékeit´́ol! Lakásukon soha ne
tartsanak sok készpénzt, az sokkal bizton-
ságosabb helyen van egy pénzintézetben!
Ékszereiket tartsák zárható szekrényben,
ne hagyják jól látható helyen! Lakásuk
bejárati ajtajára szereltessenek biztonsági
láncot, kiegészít´́o zárat és ezeket használ-
ják is! Ha csak néhány percre hagyják el
lakásukat, akkor is használják a zárakat,
de még otthon tartózkodásuk esetén is zár-
kózzanak be!

Árokba hajtott
Egy 38 éves tolmácsi férfi 2013. már-

cius 05-én 15 óra 30 perc körüli id´́oben az
általa vezetett személygépkocsival közle-
kedett a 2-es számú f´́oúton Rétság irányá-
ból Borsosberény irányába. Ennek során

egy jobbra ível´́o útkanyarulatból kiérkez-
ve áttért a menetiránya szerinti bal oldali
forgalmi sávba, majd az úttestr´́ol lehalad-
va egy fának ütközött és az út menti árok-
ban az oldalára borulva állt meg. A férfi a
baleset következtében megsérült. A bal-
eset körülményeit a Nógrád Megyei Ren-
d´́or-f´́okapitányság Közlekedésrendészeti
Osztálya vizsgálja.

Elásta a kaput
A Rétsági Rend´́orkapitányság B´́unü-

gyi Osztálya lopás b´́untett elkövetése mi-
att folytat büntet´́oeljárást egy 17 éves tol-
mácsi fiú ellen. A fiatalembert azért állí-
tották el´́o a rend´́orkapitányságra, mert
2013. március 05. és 2013. március 13.
közötti id´́oben eltulajdonította a Tolmá-
cson lév´́o kastély mintegy 100.000 Ft ér-
ték´́u bejárati kapuját.

A közbiztonság és egymás érdekében!
Tisztelt Olvasók!

Az utóbbi hetekben nem kívánatos cse-
lekmények zavarták meg, e békés, nyugodt
kisváros életét. Nevezetesen, sajnos világos
nappal, több lakásba ismeretlen tettesek,
trükkös és er´́oszakos módszerrel betörtek és
értékeket tulajdonítottak el.

Milyen következtetéseket kell levon-
ni az elkövetett cselekményekb´́ol, ne-
künk, helyi lakosoknak? 

Legf´́oképpen azt, hogy figyeljünk
egymásra, szomszédainkra, az id´́osekre a
beteg, egyedül él´́o, embertársainkra.

Szinte érthetetlen, hogy világos nap-
pal, egy több emeletes épületben, ismeret-
len személy, (személyek) úgy behatolja-
nak, hogy az nem t´́unik fel senkinek sem.

Sajnos “az elkövet´́ok” azok felkészül-
nek, körbejárnak, megfigyelnek, min-
dent kiszámítanak aljas céljuk eléréséért,
és ha mi, mindannyian nem készülünk fel
erre megfelel´́oen, akkor, ahogy mondani
szokták, “mi húzzuk a rövidebbet”!

Biztos, hogy az elkövet´́ok vidékr´́ol
jönnek, legalább ketten, hárman, termé-
szetesen valamilyen gépkocsival, ami
megkönnyíti a gyors távozásukat.

Mit lehet tenni? 
Körültekint´́obbnek kell lenni min-

denkinek! 
Meg kell kérni a szomszédokat, ha el-

megyünk és ´́O ( ´́Ok) otthon maradnak,
hogy figyeljenek a lakásra.

Ez egy kisváros, szinte ismer min-
denki, mindenkit, ha körül tekint´́obbek
vagyunk ( leszünk ), fel kell t´́unni, hogy

a ténferg´́o, ólálkodó, “rossz arcú”  is-
meretlen személyek, idegenek ebben a
környezetben. 

Ha ilyet észlelnek, akkor rejtve (füg-
göny mögül, megállva, félre húzódva)
célszer´́u megfigyelni és megjegyezni,
hogy hányan vannak, milyen nem´́uek,
milyen a testalkatuk, mennyi id´́osek le-
hetnek, milyen a ruházatuk, esetleges
arc vonásaik, merre haladtak tovább,
beszálltak-e gépkocsiba, ha igen, annak
rendszáma, típusa, színe stb. Ezek a ké-
s´́obbiek folyamán fontos információt és
támpontokat adhatnak a nyomozó ha-
tóságnak (rend´́orségnek). 

Mit lehet még tenni?
Természetesen, akinek anyagi lehe-

t´́osége megengedi, az különböz´́o techni-
kai eszközöket is felszereltethet a biz-
tonsága érdekében. 

Ma már, számtalan, különböz´́o min´́o-
ség´́u kamerák is felszerelhet´́oek, ilyeneket
célszer´́u a társasházak lépcs´́oházaiban,
kertes családi házaknál alkalmazni. Tár-
sasházaknál összefogva, nem jelent nagy
anyagi megterhelést, egy ilyen térfigyel´́o
rendszer kiépítése.

Ha olyan a helyzet, azonnal hívni kell
a rend´́orséget, esetleg a polgár´́orséget!

Rend´́orség: 35/350-144 illetve 107
Polgár´́orség: +36209492803 (Jávor-

ka János)
Sajnos fel kell készülni, mert a helyzet

esetleg rosszabb is lehet, és célszer´́u lesz
a bajt megel´́ozni.

Tisztelettel: Jávorka János elnök

A rend´́orök a beszerzett adatok alapján
megállapították, hogy a fiú a kaput felda-
rabolta és elásta, hogy azt kés´́obb színes-
fém átvev´́o telephelyen értékesítse. A ha-
tóság a fiatalt a rend´́orkapitányságra törté-
n´́o el´́oállítását követ´́oen gyanúsítottként
hallgatta ki, valamint az általa eltulajdoní-
tott vaskaput lefoglalta.

Teljes útlezárás 
Mint arról korábban hírt adtunk,

Bánknál egy busz az úttestr´́ol az árokba
csúszott. A baleset során személyi sérülés
nem történt, azonban anyagi kár keletke-
zett. A m´́uszaki mentés és a rend´́ori intéz-
kedés ideje alatt teljes útlezárás volt ér-
vényben az adott szakaszon.

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

kicsinyítéssel, nagyítással.
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Ünnepeltek 
a középiskolások

A szabadságharc h´́oseire emlékeztek a
Mikszáth Kálmán Középiskola rétsági
tagozatának növendékei is. 

A rövid, de mégis színvonalas és az
ünnephez méltó megemlékezés Mocsári
Gergely tagozatvezet´́o gondolataival kez-
d´́odött. A diákok m´́usorát a háttérben ve-
tített képek tették látványossá. A köszön-
t´́ot Kálmán Nóra tanárn´́o mondta, ki a sza-
badságharc országos és helyi eseményeit
is párhuzamba állította. A látvány és az
ünnepi hangulat együttes hatására minden
bizonnyal jobban megértették a diákok a
magyarságunk számára jelképpé n´́ott for-
radalom jelent´́oségét, mint egy történele-
mórán.

Nemzeti ünnepünkön
Március 15-én este 18,00 órakor a m´́u-
vel´́odési központ színháztermében meg-
rendezésre került a márciusi ifjakra és
a szabadságharcra való méltóságteljes
ünnepi megemlékezés. 

A Himnusz után egy verset hallhattunk
Tóth Fanni tolmácsolásában, majd az ál-
talános iskolás tanulók emlékeztek a for-
radalmi eseményekre. Köszönet érte Ma-
jer Szilvia tanárn´́onek és Borosné Gellai
Katalinnak, akik aktívan részt vettek a
diákok m´́usorának felkészítésében. A 165
évvel ezel´́otti eseményeket méltatta ünne-
pi beszédében Rétság város polgármeste-
re, Mez´́ofi Zoltán. A Simon Katalin által
megszervezett és vezetett Kerepl´́o és Ékes

Énekegyüttes egy csodálatos, valóban,
szinte profi szint´́u el´́oadást tartott mind-
annyiunk örömére. Sándor Vilmos szava-
lata után az Ipolyvecei Hagyomány´́orz´́o
Férfidalárda és Citera Zenekar tartott egy
fergeteges el´́oadást az 1848-as dalokból és
hazafias nótákból. 

Az ünnepség után a m´́uvel´́odési köz-
pont oldalfalán lév´́o emléktábla megko-
szorúzása következett, amikor a jelenlé-
v´́ok ég´́o gyertyákkal tisztelegtek a márci-
usi h´́osök emlékének. A háttérben, a m´́u-
vel´́odési ház falán lév´́o tárlókban korh´́u
képeket nézhetett és nézhet meg az érdek-
l´́od´́o, mely emelte a méltóságát nemzeti
ünnepünknek.
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Köszönt´́o a jótékonysághoz
“Tudod Jutka néni, a zene az úgy
van, hogy különböz´́o hangokat ra-
kunk egymás mellé és úgy lesz a
varázs.”

Egykori óvodása mondását idézte Vinczé-
né Szúnyogh Judit vezet´́o óvón´́o az óvoda
jótékonysági gálam´́usora köszönt´́ojében.
Hasonló cél vezette ugyanis ´́oket is, ami-
kor összeállították az est m´́usorát. A sok
segít´́o által egy varázslatos délutáni prog-
ram állt össze. Néhány gondolatot idé-
zünk a köszönt´́ob´́ol:

Egy-egy ügyért való összefogás sokfé-
le lehet. Van úgy, hogy emberek milliói
állnak ki egyetlen cél érdekében, de van,
hogy egy kisebb csoport szeretné megmu-
tatni, hogy mire képesek. Nálunk az óvo-
da dolgozói és az óvodába járó gyerekek
szülei voltak azok, akik célul t´́uzték ki,
hogy közvetlen környezetüknek szeretné-
nek hasznára lenni. Ennek az összefogás-

nak vagyunk részesei immár hatodik alka-
lommal az óvodai jótékonysági bál szer-
vezésekor. A szervez´́ok, szül´́ok a jóté-
konysági bálon összegy´́ult összeget a
gyermekek még egészségesebb életteré-
nek kialakítására szeretnék fordítani. Kö-
szönet érte. Köszönet a lelkiismeretes
munkáért, a felajánlásokért, a bálon való
részvételért. 

Az anyagi célon túl fontosabb a ren-
dezvény közösségépít´́o szerepe. Eddig is
tudtuk, de most bebizonyosodott, hogy a
szül´́okkel való együttm´́uködés példaérté-
k´́u. A város különböz´́o csoportjai, civil
szervezetei egy emberként mozdultak hí-
vásunkra. Úgy érezzük, hogy nem csupán
a saját magunk szórakoztatásához, hanem
az egymáshoz vezet´́o utat is meg akarjuk
találni, így lesz egy rendezvény öncélú
szórakozás helyett valódi társas, épít´́o, fel-
emel´́o esemény.
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Térfigyel´́o kamerák a városban
A közbiztonságért!

Tisztelt Olvasók!
Az elmúlt id´́oszakban több alkalom-

mal szóba került, egy a városban m´́u-
ködtetett térfigyel´́o rendszer, telepítésé-
nek lehet´́osége és gyakorlata. Azt lehet
most örömmel elmondani, hogy  Rétság
településen “Rögzített térfigyel´́o rend-
szer m´́uködik!” Néhány gondolatot az
el´́ozményekr´́ol.

A Rétsági Polgár´́or Egyesület 2011. év
tavaszán pályázatot nyújtott be a DIPO
(Duna-Ipoly Határmenti Együttm´́uködés
Helyi Közössége) LEADER egyesület-
hez, “Térfigyel´́o kamera rendszer telepíté-
sére és m´́uködtetésére”. Ugyan ebben az
id´́oben, a térségben, még tizenöt település
polgár´́or egyesülete, illetve civil szerveze-
tei adtak be hasonló pályázati kérelmet.  A
Rétsági Polgár´́or Egyesület 2012. május
24-én kapta meg a Mez´́ogazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatal hivatalos “Határo-
zatát”, mely szerint az egyesület a beadott
pályázatán 1.001.522 Ft bruttó támogatást
nyert “Térfigyel´́o rendszer telepítésére és
m´́uködtetésére”.

Ez alapján kezd´́odött el a szervez´́o
munka a rendszer megvalósítására és ki-
alakítására. Több egyeztetés és szakmai
megbeszélés történt a DIPO HACS képvi-
sel´́oivel, a nyertes szervezetek vezet´́oivel,
illetve a leend´́o kivitelez´́ovel a rendszer
megépítésére vonatkozóan.

Fontos kihangsúlyozni, hiszen ezt a
pályázati kiírás is tartalmazta, hogy a
megnyert támogatást az MVH, csak az el-
számolt, általa leellen´́orzött, a  megvaló-
sítást követ´́oen fogja anyagilag megtéríte-
ni a beruházást, melynek átfutási ideje a
fél évet is meghaladhatja. Ezért a nyertes
szervezeteknek a megvalósítás érdekében,
el´́o kellett (el´́o kell) teremteni és meg kel-
lett (meg kell) finanszírozni a pályázatban
elnyert támogatás összegét.

Az egyesület az eredményes gazdál-
kodását és a kapott támogatásokat e cél-
nak rendelte alá, így az Önkormányzattól
kapott 2012. évi támogatást 450.000 Ft-ot,
az egyesület részére felajánlott képvisel´́oi
tisztelet díjból 50.000 Ft-ot és a Rétság
Város Közbiztonságáért Közalapítványtól
kapott 450.000 Ft-ot, a rendszer el´́ofinan-
szírozására használta fel. A hiányzó ösz-
szeget és a még természetesen jelentkez´́o,
egyéb járulékos költségeket az egyesület
saját költségvetéséb´́ol finanszírozta. Így
készült el 2013. február végére a városban
m´́uköd´́o térfigyel´́o kamera rendszer.

A Rétsági Polgár´́or Egyesület koráb-
ban kérelemmel fordult a Városi Önkor-

mányzathoz, hiszen a rendszer m´́uködte-
téséhez szükség van egy zárt önálló helyi-
ségre, amelyben elhelyezésre került a köz-
ponti számító gép és egyéb eszközök. A
Képvisel´́o Testület támogatta az egyesület
kérését és öt év id´́otartamra használatba adta
az iroda helyiséget, amelyet az egyesület
saját költségén alakított ki és rendezett be.

Mib´́ol áll a rendszer?
— 4 db éjjel-nappal látó kamera
— 2 db vezeték nélküli átjátszó
— 1 db 4 csatornás rögzít´́o
— 1 db vev´́o egység
— Egyéb tartozékok (számítógép, moni-

tor, adapter, router stb.)

Mit tud a rendszer?
A 4 db korszer´́u, nagyfelbontású ka-

mera, folyamatosan figyeli a város legfor-
galmasabb területeit, a városháza el´́otti
csomópontot, a gyalogátkel´́ot, a hivatal
bejáratát, a 2-es számú f´́oút városközponti
szakaszát, a nagyparkoló be és kijáratát, a
f´́o út és a Zrínyi út keresztez´́odését, vala-
mint az iskola bejáratát. 

A kamerák saját memóriával rendel-
keznek, több napig rögzítik a felvételei-
ket, melyek letölthet´́ok a központi számí-
tógép memóriájába. A monitoron jól lát-
hatóak a m´́uköd´́o kamerák képei, mind
nappal, mind pedig az éjszakai órákban
egyaránt. Folyamatos ellen´́orzés nem fo-
lyik, ilyet nem is tehet meg az egyesület.
Adott esemény során, az illetékes hatóság
részére letöltésre  kerül a felvétel, aki azt
tovább elemezheti, értékelheti. Erre csak
a rend´́orség, illetve az ügyészség jogosult.

A rendszer már úgy került kialakításra,
hogy az a jöv´́oben b´́ovíthet´́o legyen, ez azt
jelenti, hogy a már telepített kamerák mel-
lé, természetesen a megfelel´́o térbe másik
3-3 kamera telepíthet´́o.

Ennek megfelel´́oen a jöv´́oben, a Váro-
si Önkormányzattól kapott támogatás je-
lent´́osebb részéb´́ol és más pályázati lehe-
t´́oségb´́ol tervezi az egyesület, a rendszer
további fejlesztését és b´́ovítését. Még eb-
ben az évben legalább 4 db kamera kerül
felszerelésre.

A településen több helyen, kihelyezett
tábla fogja felhívni a figyelmet, hogy,  “A
Városban Rögzített Térfigyel´́o Rendszer
m´́uködik!”

Azt gondolom, hogy ez a rendszer bi-
zonyosan hozzájárul a település közbiz-
tonságának javításához, a lakosok közbiz-
tonsági érzetének er´́osítéséhez.

A rendszer kialakításáért és a kapott
segítségért a Rétsági Polgár´́or Egyesület
köszönetét fejezi ki, a Rétság Város Ön-
kormányzatának és intézményeinek, Rét-
ság Város Közbiztonságáért Közalapít-
vány Kuratóriumának, a Paletta-Trade
Kft-nek, a DIPO KHE-nek, Pásztor Zoltán
vállalkozó kivitelez´́onek, a Rétsági Pol-
gár´́or Egyesület tagságának és mindazok-
nak, akik segítették a megvalósítást.

Hasonló rendszer készült el Legénden,
Nógrádsápon és Nézsán, a kivitelezés el´́o-
készületei néhány egyesületnél, illetve te-
lepülésen folyamatban vannak. (Bánk,
Nógrád, Berkenye.) Finanszírozási prob-
lémák miatt több településen “id´́ot” kér-
tek, pedig igyekezni kell a kivitelezéssel
és a fizetési kérelem benyújtásával, mert
aki, kifut az id´́ob´́ol, az elveszítheti a meg-
nyert pályázat megvalósítását.

Kár lenne érte! Egy ilyen több telepü-
lést átfogó rendszer, talán a leend´́o b´́unel-
követ´́oket is a települések elkerülésére
kényszeríti (kényszerítheti). Bízzunk ben-
ne és tegyünk érte!

Tisztelettel: Jávorka János elnök
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Egy vérbeli ördöng´́os el´́oadás Rétságon
A Hargita Nemzeti Székely Népi Együt-
tes 1990-t´́ol ápolja, ´́orzi és adja tovább
a magyar népzene és néptánc sokszín´́u-
ségét. Rendszeresen fellépnek hazai és
határon túli színpadokon.

Fontos feladatnak tartják az utánpót-
lással való foglalkozást, a néptánckultúra
megszerettetését a következ´́o nemzedék-
kel, biztosítva így a generációról generá-
cióra történ´́o hagyományozódást és foly-
tonosságot. Táncosaik heti rend-
szerességgel több, mint ezer vidéki és vá-
rosi gyereket tanítanak táncolni és énekel-
ni, megismerni és tisztelni örökségünket,
hagyománnyal és hagyományban élni, be-
lesz´́ove azt mindennapjaikba.

A társulat évadonként új bemutatókkal
jelentkezik, és arra törekszik, hogy reper-
toárja új színekkel gazdagodjék, mind a
koreográfiák, mind az el´́oadások szerke-
zete és dramaturgiája által. A folklórm´́u-
sorok mellett a Hargita együttes sikeresen
mutatott be táncszínházi produkciókat is.

Az együttes tagjainak alapelve, hogy
mindig tiszta forrásból merítsenek és vall-
ják, hogy els´́odleges feladatuk hiteles ha-
gyományaink feltárása, éltetése, népsze-
r´́usítése és továbbadása. Gyakran képvise-
lik közösségüket városukon kívül, az er-
délyi népi kultúrát Magyarországon, és
nem egyszer az egész magyarságot, nem-
zeti kultúránkat a nagyvilágban.

Rétságra nem el´́oször látogatott el az
együttes. Köszönhet´́o ez els´́osorban Si-
mon Katalinnak a nyugat-nógrádi kisvá-
ros néptáncoktató-el´́oadóm´́uvészének, aki
maga is tagja volt korábban az erdélyi hi-
vatásos együttesnek. A korábbi vendégjá-
tékuk sikerének is tudható az be, hogy

zsúfolásig telt a rétsági m´́uvel´́odési köz-
pont színházterme ez alkalommal is. Vol-
tak, akik nem is jutottak be az el´́oadásra.
Az Ördöngösök Füzesen cím´́u új táncszín-
házi produkcióval lépett ez alkalommal
színpadra a csíkszeredai együttes. A dara-
bot Takáts Sándor A régi Magyarország
jókedve cím´́u könyvének egyik története
ihlette. A hangulatos ördöngösfüzesi lagzi
köré font el´́oadást a magyarországi Boka
Gábor rendezte. Koreográfus Busai Nor-
bert és Busai Zsuzsanna.

A történet egy ördöng´́osfüzesi legen-
dából táplálkozik. Ezt ültették be az alko-
tók egy lakodalmas környezetbe, s így a
helyi táncokon kívül megjelenhetnek a
kalotaszegi, szatmári, mérai és gyimesi
motívumok is. A település “ördöngös”
adalékneve egy 1587-es feljegyzés szerint
onnan származik, hogy abban az évben a
református paplakban “az ördög garázdál-
kodott”. A Kolozs megyei, Szamosújvár-
tól hat kilométerre fekv´́o szórványtelepü-
lés ihlette témaválasztásnak az együttes
igazgatója, András Mihály szerint olyan
üzenete is van, hogy a Székelyföld is el-
szórványosodhat, ha nem tudnak elég ör-
döngösen viselkedni, ha nem tudnak a kí-
sértésnek ellenállni. (Hozzátehetjük, hogy
egész magyarságunkra is igaz, hogy csak
úgy maradhat fenn, ha összefogással száll
szembe minden ártó szándékkal. Egy-egy
településünk jöv´́oje is csak úgy biztosít-
ható, ha közösen el´́uzzük azt, mi ördögi.)

Az együttes úgy gondolta, hogy kell
egy olyan darab, mely nem csupán nevel,
hanem vidámságával be is vonzza a kö-
zönséget az el´́oadásra. Az remélik, hogy a
szakma és a közönség is úgy ítéli majd
meg, hogy egy olyan új magyar táncm´́u
született, mely lesz olyan értékes, hogy
majd a következ´́o generációk is el´́oveszik
újra és újra.

A rétsági fellépésük egy olyan élményt
jelentett a m´́uvel´́odési központ vendégei-
nek, melyet még sokáig emlegetnek majd,
s reménykednek abban, hogy a Hargita
Nemzeti Székely Népi Együttes nem utol-
jára látogatott el hozzájuk.

V.J.

Mit tehet Ön, hogy ne 
váljon rablás áldozatává?

— Ha teheti, ne induljon egyedül útnak,
különösen este, sötétben!

— Forgalmas, kivilágított úton közleked-
jen, kerülje az elhagyatott helyeket,
gyanúsan viselked´́o személyeket!

— Ne hordjon magánál nagy összeg´́u
készpénzt!

— Értékes tárgyait (pl. telefon) ékszereit
ne felt´́un´́o módon viselje, használja!

— Táskáját mindig er´́osen magához szo-
rítva hordja, lehet´́oleg a vállon ke-
resztbe átvetve!

— Ha az utcán veszélyeztetve érzi magát,
vagy úgy érzi, követik, miel´́obb men-
jen olyan helyre, ahol mások is tartóz-
kodnak, vagy térjen be egy üzletbe!

— Szerezzen be úgynevezett személyi riasz-
tót, mely támadás esetén hangjelzést ad!

— Pénzintézetben történ´́o pénzfelvétel
esetén lehet´́oleg kérje meg egy roko-
nát vagy ismer´́osét, hogy kísérje el!

— Lakáskulcsát ne az ajtóban kezdje el ke-
resni, hanem id´́oben készítse azt el´́o!

Mit tegyen, ha az utcán támadás éri?
— Hangosan kiáltson segítségért, vagy

használjon figyelemfelkeltésre alkal-
mas eszközt (pl. személyi riasztót), és
így jelezze környezetének, hogy baj-
ban van!

— Ne álljon ellen, inkább adja át értékeit
a támadónak, hiszen a legfontosabb az
élet és a testi épség védelme!

— Próbálja minél alaposabban megfigyelni
támadóját, annak különös ismertet´́oje-
gyeit, ruházatát, hogy kés´́obb részletes
személyleírást tudjon róla adni!

— Értesítse a rend´́orséget a 107-es vagy
a 112-es segélyhívók valamelyikén!

Mit tegyen, hogy lakásában ne érje rab-
lótámadás?
— Ha hazaérkezett, az ajtót, a kaput min-

dig zárja be!
— Lakása ajtaján minden esetben hasz-

náljon biztonsági láncot, optikai kite-
kint´́ot (kukucskálót)!

— Legyen körültekint´́o, hogy mi szerepel a
névtábláján! Az “Id.” “Özv.” “Dr.” rövi-
dítésekb´́ol következtetéseket vonhatnak
le az Ön családi állapotával, illetve va-
gyoni helyzetével kapcsolatosan.

— Lakóhelyük környezetével alakítson ki
kölcsönös segítségen alapuló kapcsolatot!
Így baj esetén számíthatnak egymásra!

— Gyanús idegenek felt´́unése esetén ér-
tesítse a rend´́orséget!

Nógrád Megyei Rend´́or F´́okapitányság,
Rétsági Polgár´́orség
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Segítség a bajban
Berkenyén kezdi idei segít´́o munkáját Habitat for Humanity

Szolga-T´́okés Sándor Erdélyb´́ol Sepsi-
szentgyörgyr´́ol származott, hol, karos-
szérialakatosként dolgozott. Betegsége
miatt kellett áttelepülnie Magyarországra.
Sok segít´́o révén kezd´́odhetett el a kezelé-
se. Id´́oközben beiratkozott a teológiára,
mert lelkész szeretett volna lenni. Már a
teológiai évek alatt megtörtént az els´́o ve-
seátültetése. Soha nem adta fel a reményt.
Kit´́un´́o úszó lévén részt vett a transzplan-
táltak vancouveri világjátékén. D. Szebik
Imre evangélikus püspök 1993. decembe-
rét´́ol megbízta ´́ot az ´́Osagárdi Evangélikus
Gyülekezet pásztorolásával. Egy interjú
során ezt nyilatkozta: “Egy olyan gyüle-
kezetbe kerültem, ahol rengeteg mindent
tanulhattam a hívekt´́ol. Tizenegy évet
szolgáltam itt. Evangéliumi színdarabokat
adtunk el´́o, evangéliumi énekeket tanul-
tunk, írtunk.”

Harmonikus családban élt feleségével
Judittal és két fiukkal. A család álma volt,
hogy egy emberi lépték´́u kis házban élje-
nek együtt. Vásároltak egy telket Berke-
nyén és belefogtak az építkezésbe. Bol-
dogság volt számukra minden perc, lát-
ván, hogy emelkednek a falak.

A betegség azonban nem engedett a
szorításából. Szolga-T´́okés Sándor 2010
decemberében elhunyt. A közös álom
megszakadt. A közös fészek építése abba-
maradt. Egészen addig, míg a csoda elkez-
d´́odött.

- December elején felhívtak az ´́osagár-
di gyülekezett´́ol - kezd bele a történetbe
Judit asszony, -  hogy megadhatják-e a ne-
vemet ennek a segít´́o szervezetnek. Persze
igent mondtam, s ´́ok meg is kerestek ben-
nünket, elbeszélgettek velünk, s vállaltuk
is a feltételeiket. Ez a lehet´́oség arról is
szól, hogy öt éven keresztül kamatmentes
kölcsönnel és a segít´́o kezek közrem´́ukö-
dése által valósul meg a szigetelés, a lak-
hatóvá tétel.

- Hogyan fogadták, hogy mégis meg-
valósulhat az álom?

- Vegyes érzelmekkel állunk az alapít-
vány és az itt dolgozó gyerekek el´́ott, s
fájdalmas hálaadással gondolok ugyanak-
kor az eseményekre. A férjem sajnos már
nem láthatja, hogy milyen csoda történik
a hátunk mögött, kicsik és nagyok össze-
fogtak a megsegítésünkre. Egy otthont
szerettünk volna teremteni magunknak, és
immár azzá is válik. 

Miközben az épületen belül és kívül a
párizsi amerikai iskola tizenhat diákja és
tanára szorgalmasan ássa, talicskázza a
földet, Szekér Andrást, a Habitat for Hu-

manity Magyarország igazgatóját kérdez-
tük a részletekr´́ol.

- Mivel foglalkozik ez a szervezet?
- A Habitat egy nemzetközi nonprofit

szervezet. A célunk a lakhatási szegény-
ség csökkentése, a lakhatási szegénység-
ben él´́o emberek helyzetének a javítása.
Magyarországon több eszközzel dolgo-
zunk ezért a célért. Lakáspolitikai javasla-
tokkal, lakáspolitikai érdekérvényesítés-
sel azért foglalkozunk, hogy az 1,2 millió,
a probléma által érintett ember élete javul-
jon, s hogy az országos politika is felel´́os-
séget vállaljon ezekért az emberekért.
Emellett pénzügyi képzésekkel, energia-
hatékonysági képzésekkel segítjük a prob-
léma által érintett háztartásokat abban,
hogy jobban tudjanak gazdálkodni és az
energiaköltségeiket le tudják csökkenteni.
Önkéntes programunkban rosszul szige-
telt házban él´́o rászoruló családoknak se-
gítünk szigeteléssel abban, hogy csökken-
jenek a f´́utési költségeik, illetve van egy
olyan programunk, amelyben mélysze-
génységben él´́o embereknek segítünk ab-
ban, hogy karban tudják tartani az ottho-
naikat.

- Hogyan kerültek ide Nyugat-Nóg-
rádba, Berkenyére?

- A tavalyi évben úgy döntöttünk, hogy
Vác környékén szervezzük meg a h´́oszi-
getelési akciónkat, s reméljük, hogy több
évig tudunk ebben a tág értelemben vett
régióban dolgozni. Itt is nagyon sok csa-
ládnak van szüksége erre a segítségre. Ta-
valy ´́osszel hirdettük meg ezt a lehet´́osé-
get. Nagyon fontos, hogy nem egy ingye-
nes segítségr´́ol van szó, hanem olyan csa-
ládokat keresünk, akik vissza tudják fizet-
ni a program költségeinek egy tört részét,
egy nagyon kedvezményes részét. Azt
szeretnénk, hogy anyagiakban elkötelez-
nék magukat amellett a megoldás mellett,
amelyet felajánlunk.

- Mikorra várható itt a munka befeje-
zése?

- Két dolog határozza azt is meg, hogy
hány családnak tudunk segíteni és azt is,
hogy milyen gyorsan. Az egyik, hogy
mennyi támogatásunk van, akár egy száza-
lékból, akár adományból, hiszen ez egy vi-
szonylag drága program, s attól is függ,
hogy mennyi önkéntesünk van. Jelenleg az
önkéntes-naptárunkban a következ´́o cso-
portot április második felére várjuk. ´́Ok már
valószín´́uleg majdnem befejezik ennek a
háznak a javítását. Mindemellett az egész
évben várunk önkénteseket helyb´́ol is. 

V.J.

Szolgáltatási ajánlat

A m´́uvel´́odési központ aulája bérbe ve-
het´́o – kb. 100-120 f´́os – lakodalmak,
családi és egyéb társas rendezvényekre.
Igény szerint a vendéglátásban, dekoráci-
ós munkákban segítséget nyújtunk. Rész-
letes felvilágosítás a m´́uvel´́odési központ
irodájában, illetve a 35/350-785-ös tele-
fonszámon állunk rendelkezésére.

Legyen a munkatársunk!

Tisztelt Olvasóink! Újságunkat színesí-
tend´́o azt szeretnénk, ha minél többen
vállalkoznának arra, hogy kisebb-na-
gyobb írásaikkal jelentkeznének a
Hangadó hasábjain. A szerkesztés során
egyetlen rendez´́oelvet tartunk fontos-
nak magunk számára, mégpedig azt,
hogy az írások Rétságról szóljanak, az
itt él´́ok számára íródjanak. Tájékoz-
tatásul közöljük: lapzárta minden hó-
nap 20-án. Ha tehát kedvet érez arra,
hogy egy-egy téma megírásával gazda-
gítsa a Hangadó számait, ragadjon tollat!

Legyen a munkatársunk!
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Végh Károly kiállítása Balassagyarmaton
Egy meghívást kaptunk Balassagyarmat-
ra, a városi m´́uvel´́odési központba. Dr.
Végh Károly fotóit mutatta be a tárlat
Gyársirató címmel. Egy romjaiban is szép
budapesti gyár maradványai olyan színvo-
nalon tálalva, hogy azok immár nem is
fotók, hanem képek. Azt pedig, hogy
örömmel elfogadtuk a meghívást két do-
log is indokolta: a kiállító m´́uvész a rétsá-
gi m´́uvel´́odési központ második, a tárlatot
megnyitó Németh Árpád fest´́om´́uvész pe-
dig els´́o igazgatója volt a rétsági m´́uvel´́o-
dési központnak. Az ´́o megnyitójából idé-
zünk néhány gondolatot.

Gyársirató a kiállítás címe. Err´́ol jut szem-
be Ady Endre verssora: “Siratják a semmit, a
másét”. Tulajdonképpen ugyanerr´́ol van szó e
képeken is. Különösen így láthatjuk, ha tud-
juk, hogy ki is a képek alkotója. Végh Károly
Diósjen´́or´́ol származik. Egy pedagógus-di-

nasztia leszármazottja. Útja Nógrád me-
gyei lépcs´́okön vezetett falusi népm´́uvel´́o-
ségt´́ol egészen az országos els´́o számú in-
tézmény vezetésébe. Miközben ezeket a
grádicsokat járta, az irodalom ösvényein
is bandukolt. Megjelent könyvei is ezt
igazolják. A falakon látható képeit nézve
azt is mondhatnánk: ezek szociofotók. Ha
belelapozunk az irodalomról szóló köny-
veibe, ugyanerre találunk utalást. Minden
bizonnyal az erre való érzékenysége ve-
zette ezeknek a motívumoknak a felfede-
zésére és bemutatására is.

Mit is látunk ezeken a képeken? Azt,
hogy egy gyár elhagyatva. Ha valakit,
vagy valamit elhagynak, az mindig fájdal-
mas. Részint az elhagyott oldaláról, de
joggal merül fel a h´́utlenség gondolata is.
A képeket nézve beigazolódik, hogy ez a
h´́utlenség nem csupán gyanú. Kihez, vagy
mihez f´́uzheti az embert h´́uség? Többnyire
személyhez köthet´́o a h´́uség fogalma? S
ha elhagytuk ezt a gyárat, akkor ez talán
a miénk volt? Az érzelmi köt´́odés minden
bizonnyal igen er´́os volt. Volt, ki egész
életét itt dolgozta le, s ide hozta be dol-
gozni a felcsepered´́o gyermekeit is.

Károly fényképein gyönyör´́u épülete-
ket látunk. Megmutatkozik építészeti
szépsége. Egy olyan funkcionális épület,
amely magán hordozza az épít´́om´́uvész
keze-nyomát. A képeket nézve világossá

Egerben táncoltunk!
2013. március 2-án megrendezésre ke-
rült Egerben a Faatimah Szultána Has-
táncverseny, melyen mi, a Rétsági Has-
tánccsoport is részt vettünk. 

A csapat az amat´́or kategóriában indult
két koreográfiával, amik közül az egyik a
fátylas táncunk volt. A verseny szombaton
reggel 9 órakor vette kezdetét Egerben, a
volt Uránia Színházban. Több kategória is
volt, mi az amat´́or csoportos kategóriában
neveztünk. 

A szervez´́onek, Faatimáhnak is voltak
csoportjai, akik velünk együtt indultak,
valamint a szóló kategóriákban, de ´́ok és
a többi versenyz´́o is mind lelkes és kedves

volt a vetélytársakkal. Igazi barátságos
hastáncverseny volt.

Sok új emberrel és stílussal találkoz-
hattunk a hétvégén. A junior kategória
versenyz´́oi között láthattuk, hogy a has-
táncban nem számít a kor, egy 10 éves is
tud úgy táncolni akár egy 20 vagy 40 éves.
A mi kategóriánkon belül láthattunk több
fátylas táncot, dobos koreográfiákat, vala-
mint törzsi táncot is, ami mindenkit leny´́u-
gözött. Nem csak fiatalok, id´́osebbek is
részt vettek a versenyen. ´́Ok is bebizonyí-
tották, hogy a tánc nem korfügg´́o, 50-60
évesen is élvezhetjük a mozgást és a tes-
tünket. A sok jó koreográfia mellet, még
több szép ruhát is láthattunk. 

Az eredményhirdetés a csoportnak saj-
nos nem hozott sok sikert, viszont egyik
táncosunk, Bernáth Melinda az amat´́or
szóló kategóriában els´́o helyezést ért el,
aminek az egész csoport szívb´́ol örült.
Mindent egybevetve az els´́o versenyünk
nagyon jó volt arra, hogy megismerked-
jünk új stílusokkal, táncosokkal és tapasz-
talatot gy´́ujtsünk a tánc terén.

Sz´́oke Johanna Hanna

Tudásod a jöv´́od!
Már négy nyelviskola oktat egyszerre

a rétsági m´́uvel´́odési központban

A TÁMOP 2.1.2. projekt f´́o célja az idegen
nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesz-
tése, a feln´́ott lakosság gazdasági versenyké-
pességének növelése, valamint munkaer´́opi-
aci, 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 érdek-
l´́od´́ok figyelmét, hogy a projekt abba a
szakaszba érkezett, hogy ezek a képzések
már elkezd´́odnek, jelenleg négy 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, hiszen mind a négy
képz´́o nyelviskola tervezi az újabb kurzu-
sok indítását.

Bízunk benne, hogy minden tanulni vá-
gyó megtalálja a számára megfelel´́o képzést,
ismereteit hasznos tudással b´́ovíti. Sok sikert!
Képünk a gyöngyösi székhely´́u IOSZIA
nyelviskola hallgatóiról készült. Egyik társuk
születésnapát is együtt ünnepelték.

lehet számunkra ezek szépsége. A kép
kompozíciós szépsége, a feketék és fehé-
rek kontrasztja, a fellelhet´́o szürkék sok-
féle árnyalata. Mindezek fest´́oi kompozí-
cióként jelennek meg számunkra. Lelkiis-
meretünket is ébreszti a látvány és az h´́ut-
lenség megjelenítése. Ez a kiállítást fel-
foghatjuk vádiratként, csak ne vádoljunk
mindig másokat. Végh Károlyt e kiállítás
megvalósításakor ez a fajta felel´́osségtudat,
ez a fajta gondolkodás vezette. Olyan fotog-
ráfus ´́o, akinek nem csak szeme, szíve is van
a jó képekhez.                    V.J.
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Rétsági kalauz

Programajánló
Április 2. kedd

a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri kiállítás:
Válogatás Varga Szabolcs fotóiból

Április 4. csütörtök, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Valkó Gyula képz´́om´́uvész
Érint´́ok cím´́u kiállításának megnyitója
A tárlatot megnyitja: Németh Árpád
fest´́om´́uvész Közrem´́uködik: Majnik
László - zajzene A kiállítás megtekint-
het´́o május 4-ig.

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 antoló-
gia bemutatása

Április 15. hétf´́o, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ kistermében
Ortopéd lábsz´́urés és cip´́oméret-vétel
Cukorbetegeknek és gyerekeknek is!
(A cip´́okészítés közgyógy igazolvány-
ra ingyenes!) Szeretettel várnak min-
den érdekl´́od´́ot A Városi Nyugdíjas
Klub szervez´́oi!

Április 17. szerda, 17.15 órától
a m´́uvel´́odési központ kiállító termében
Kerepl´́os népdalénekl´́o verseny

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

Április 20. szombat 18.30 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Gyarmati Színkör kabaré el´́oadása
Vidámság szérum
Szerepl´́ok: Fábry István, Czene Gizella,
Rácz Imre, Kovács Éva, Szunyog László,
Csallóné Majoros Erzsébet, Janzsóné Ba-
gyinszki Adél, Vitézné Mészáros Krisztina
Mindenkit szeretettel várunk vidám
jelenetekb´́ol szerkesztett estünkre!
Belép´́odíj: 1000 Ft

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

El´́ozetes

Május 1. szerda
a Hunyadi ligetben
MAJÁLIS

Május 7. kedd
a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri kiállítás: 
Válogatás Molnár Levente fotóiból

Május 10. péntek
a Madarak és Fák Napja alkalmából
könyvkiállítás - vetítés - ismeretter-
jeszt´́o el´́oadás

Május 18. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Hunyadi Nyugdíjas Klub rendezvénye
Katonai találkozó

Május 18. szombat
a volt Sportkombinát területén
I. Rétsági Extrém Nap

Május 25. szombat
az iskola el´́otti téren
Gyereknap

Május 29. szerda, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
a T´́uzzománc Kör kiállítása

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Hétf´́o:
Intenzív angol nyelvtanfolyam Hétf´́ot´́ol pénte-

kig, 8.30-10.00 Vezeti: Szmandray Edina
Angol alapoktól tanfolyam Hétf´́ot´́ol pén-

tekig, 14.00-18.30 Vezeti: Blaskóné
Csontos Mária

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

Autós-motoros tanfolyam Minden hétf´́on,
szerdán és pénteken 16.30 órától Ve-
zeti: Bagyiker Bt.

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

Haladó angol nyelvtanfolyam Minden
hétf´́on és szerdán, 17.00-19.15 Vezeti:
Szmandray Edina

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

Zubaidah Hastánccsoport Minden hétf´́on
és pénteken 18.00 órától Vezeti: Sz´́oke
Johanna

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

Kedd:
Intenzív angol nyelvtanfolyam Hétf´́ot´́ol

péntekig, 8.30-10.00 Vezeti: Szmand-
ray Edina

Angol alapoktól tanfolyam Hétf´́ot´́ol péntekig,
14.00-18.30 Vezeti: Blaskóné Csontos Mária

´́Oszirózsa Tánccsoport Minden kedden és
csütörtökön, 14.30 órától

Infinity Dance Crew tánccsoport Minden
kedden 17.00 órától Vezeti: Kugli Kitti

Német nyelvi kurzus Minden kedden
18.00 órától Vezeti: Gálik Zsófia

Szerda:
Intenzív angol nyelvtanfolyam Hétf´́ot´́ol

péntekig, 8.30-10.00 Vezeti: Szmand-
ray Edina

Angol alapoktól tanfolyam Hétf´́ot´́ol pén-
tekig, 14.00-18.30 Vezeti: Blaskóné
Csontos Mária

Autós-motoros tanfolyam Minden hétf´́on,
szerdán és pénteken 16.30 órától Ve-
zeti: Bagyiker Bt.

T´́uzzománc Kör Minden szerdán 16.30
órától Vezeti: Dovák B. József

Reiki - útkeres´́ok klubja Kéthetente szerdán,
17.00 órától Vezeti: Kövessdy Hedvig

Haladó angol nyelvtanfolyam Minden
hétf´́on és szerdán, 17.00-19.15 Vezeti:
Szmandray Edina

Popping/Dubstep tánccsoport Minden szer-
dán 17.30 órától Vezeti: Szeri György

Csütörtök:
Intenzív angol nyelvtanfolyam Hétf´́ot´́ol

péntekig, 8.30-10.00 Vezeti: Szmand-
ray Edina

Angol alapoktól tanfolyam Hétf´́ot´́ol pén-
tekig, 14.00-18.30 Vezeti: Blaskóné
Csontos Mária

´́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:
Intenzív angol nyelvtanfolyam Hétf´́ot´́ol

péntekig, 8.30-10.00 Vezeti: Szmand-
ray Edina

Angol alapoktól tanfolyam Hétf´́ot´́ol pén-
tekig, 14.00-18.30 Vezeti: Blaskóné
Csontos Mária

Autós-motoros tanfolyam Minden hétf´́on,
szerdán és pénteken 16.30 órától Ve-
zeti: Bagyiker Bt.

Zúgófa néptánc próba Minden pénteken
18.00 órától Vezeti: Simon Katalin

Spangár András Irodalmi Kör Minden hó-
nap 2. péntek 17.00 órától

Zubaidah Hastánccsoport Minden és pénte-
ken 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 csütörtökön,
18.00 órától
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Megjelent a Rétsági Évkönyv új kötete
A Rétsági Évkönyv tizennegyedik köte-
tét ajánlhatjuk a Kedves Olvasónak.
Örömmel nyújtjuk át, hiszen ismét be-
bizonyosodik általa, hogy városunk
múltjában sok olyan ér-
dekesség fedezhet´́o fel,
amelyre érdemes emlé-
kezni, jelenében pedig
számos olyan esemény
zajlik, amelyek méltóak
arra, hogy meg´́orizzük
´́oket az utókor számára.

A hagyományokhoz
híven a kötetben folytattuk
a “Rólunk írták” sorozatot.
Hogy utolérjük magunkat,
ez alkalommal két év -
2011. és 2012. - hírei al-
kotják azt a tükröt, amely
összefoglalja városunk
eseményeit.

E számunkban jó néhány olyan ember-
nek állítunk emléket, akikre méltán lehet-
nek büszkék a térségben él´́ok. A nógrádi
várat véd´́o alkapitány fia, a református
püspökké lett Nógrádi Mátyás és a borsos-
berényi származású tudós, Reibner Már-
ton két olyan kiemelked´́o személyiség,
akik nélkül talán a mai magyar nyelvi kul-
túránk is szegényebb lenne. A Tolmácson
született Sztrókay István már akkor meg-
álmodta Budapest metróvonalait, amikor
erre még nem volt meg igazán a megva-
lósító szándék. Minden bizonnyal az sem
volt köztudott, hogy az író - Krúdy Gyula
- családjának több tagja is köt´́odik Rétság-

hoz. S hogy hogyan került a primadonna
Muráti Lili Rétságra? Ez is olvasható a
kötetben. Csakúgy, mint a tudós Fülep La-
jos rétsági története. Óbuda díszpolgára,

Pintér Endre sebészpro-
fesszor szintén rétsági gyö-
kereket tudhat magáénak.
Köszönjük neki, hogy ké-
résünkre adalékokkal szol-
gált az íráshoz.

Évkönyvünk több írá-
sának összefoglaló címe:
Rétsági katonák - katonák
Rétságról. A kett´́os címmel
azt akartuk kifejezni, hogy
olyan katonasorsokról le-
het e sorokban olvasni,
akiknek civil élete Rétság-
hoz köt´́odik, illet´́oleg kato-
naként a rétsági laktanya
volt meghatározó számára.

Változatos, érdekes, olykor meglep´́o tör-
ténetek kerekednek ki elmondásaikból.
Van köztük, ki katonazenészként járta
meg a Don-kanyar poklát, van ki a helyi
laktanyában élte át az 1956-os eseménye-
ket, s kés´́obb nemzetközi hír´́u fotóm´́u-
vésszé vált, van, ki részt vett Mindszenty
kiszabadításában, van, ki Amerikában ta-
lálta meg a boldogulását, s olyan is, aki az
1968-as Csehszlovákia-megszállást hiva-
tásos tisztként élte meg.

A kötetet a m´́uvel´́odési központ által
kiírt fotópályázatra beérkezett felvételek
gazdagítják.

Végh József

A Rétsági évkönyv 2013 bemutatása
Az immár közel másfél évtizedes múltra
visszatekint´́o Honismereti Akadémia el´́o-
adássorozata legutóbbi találkozójának az
adott aktualitást, hogy megjelent a Rétsági
Évkönyv-sorozat tizennegyedik kötete. A
tizennégy kötet összességében rengeteg
információval szolgál azok számára, kik a
város közeli és távolabbi múltja iránt ér-
dekl´́odnek.

A bemutatón, az évkönyv szerkeszt´́oje,
Végh József idézett fel bel´́ole néhány érde-
kességet, s igyekezett kedvet ébreszteni an-
nak elolvasásához. Kiváló fiatal el´́oadók vol-
tak ebben segítségére. A találkozóra sokan
elfogadták a m´́uvel´́odési központ invitálását.
A m´́uvel´́odési központ kollektívája már most
azon dolgozik, hogy jöv´́ore ilyenkor újabb
taggal gyarapodhassék ez a szép sorozat.

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

Rendezvények el´́ore egyeztetés
alapján ett´́ol eltér´́o id´́opontban is.

Április 9-14-ig kedd-péntek 18 és 21 óra-
kor, szombat vasárnap 10.00 órakor
Kistérségi Krónika 
Válogatás a környez´́o települések
filmjeib´́ol

Április 16. kedd 18.00 órától
Él´́o közvetítés a lakossági fórumról

Április 26. péntek 16.00 órától
Él´́o közvetítés a képvisel´́o-testületi
ülésér´́ol.

Április 30 -május 5-ig kedd-péntek 18 és 21
órakor, szombat vasárnap 10 órakor
RTV Híradó Riportm´́usor összeállítás
Hírek röviden, Megkérdeztük az ille-
tékest, Spangár díj, Vágatlanul, Ismert
emberek 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. Egy
éve több adásnappal, több ismétléssel
szolgáljuk a néz´́oket.

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
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Hangadó – Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan.
Kiadja a Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/350-785 

 Felel´́os kiadó: Végh József.  Felel´́os szerkeszt´́o: Végh József. 
Nem kért kéziratokat nem ´́orzünk 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´́os vezet´́o: Pál György. ISSN 1216–2914.

Felhívás - tavaszi nagytakartásra!
Tisztelt Olvasók!

A Rétsági Polgár´́or Egyesület 2013.
április 13-án  “Tavaszi Nagytakarítási”
akciót szervez a város közterületeinek és
parkjainak karban tartására. Gyülekezés a
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár

mellet, reggel 9 órakor. Ajánlatos eszkö-
zök: gereblye, ásó, lapát, sepr´́u, stb.

A szemetes zsákot a polgár´́or egyesü-
let biztosítja. Minden segít´́o önkéntest
tisztelettel várunk!

Jávorka János elnök

Zöldhulladék gy´́ujtési rend
 

Rétságon

Tisztelt rétsági lakosok! 
A Zöld Híd Régió Kft. ezúton tájékoz-

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

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

mesteri Hivatal
— 2651 Rétság, Rákóczi út 29. Paletta

Trade Kft.
Egy szállítási nap alkalmával maximum
10 db zöldhulladékot tartalmazó zsák he-
lyezhet´́o ki ingatlanonként! Társaságunk
kizárólag az ebben a zsákban kihelyezett
zöldhulladékot szállítja el.

2013. évi zöldhulladék gy´́ujtési rend terve-
zett soron következ´́o id´́opontjai a következ´́ok:

— 2013. április 04. csütörtök
— 2013. április 18. csütörtök
— 2013. május 02. csütörtök
— 2013. május 16. csütörtök
— 2013. május 30. csütörtök

Közbees´́o hetekben zsákos szelektív hul-
ladékgy´́ujtés történik. Ezt a fenti helyeken
díjmentesen beszerezhet´́o zsákban lehet
kirakni. Id´́opontok:

— 2013. március 28. csütörtök
— 2013. április 11. csütörtök
— 2013. április 25. csütörtök
— 2013. május 09. csütörtök
— 2013. május 23. csütörtök

További információt a www.zoldhid.hu
weboldalon találnak.

Köszönjük együttm´́uködésüket!

Adománybolt Rétságon!
2012. július 1-én a Baptista Szere-
tetszolgálat Rétságon  nyitotta meg má-
sodik adományboltját.

Azóta az adománybolt folyamatosan b´́o-
vül´́o választékkal várja azokat, akik háztartási
eszközöket, ruhanem´́ut, lakástextíliát, játéko-
kat szeretnének adomány ellenében elvinni.
A befolyt összeggel a Nógrád megyében él´́o
rászorult családokat is támogatják.

Várjuk azokat az adományozókat is, akik
rendelkeznek megunt, esetleg hagyatékból
megmaradt, de jó min´́oség´́u férfi-, n´́oi-, vagy
gyermekruházattal, játékokkal, háztartási,
vagy m´́uszaki eszközökkel, bútorokkal! 

A tavalyi évben az országos felhívás-
nak megfelelve Rétságon és Érsekvadker-
ten, október 17-én, és november 25-én
osztottunk ki nagy mennyiségben ruhát,

bébiételt és immuner´́osít´́o cseppeket, a
Szegénység elleni küzdelem Világnapja
alkalmából. Karácsonykor élelmiszert
tudtunk adni a rászorultaknak (a rászorult-
ságot a helyi önkormányzat, illetve csa-
ládsegít´́o által kell igazolni), amiket a tér-
ségben m´́uköd´́o vállalkozók, itt él´́o ma-
gánszemélyek adományoztak irodánknak.
Idén is tervezünk ruhaosztást, most els´́o-
sorban a rétsági adományboltban, de ha
lehet´́oség lesz a kés´́obbiekben, szívesen
megyünk más településekre is.  

Megtalálnak minket a Flamingó Cuk-
rászda alatti Baptista.Pont irodában.

Információ: Varga Róbertné - Piszár
Anikó: 06/20-243-7354

Küldjön egy képet!
Mindig örömünkre szolgál, ha olvasóink-
tól kapunk egy-egy különleges felvételt.
Ez alkalommal nem csupán egy képet, ha-
nem egy egész albumot kaptunk. A rétsági
úttör´́ocsapat képes albumát. Az alábbi ké-
pek 1973-ban készültek Káptalanfüreden,
a Rétsági Járás táborában. A felvételeken
a kapu el´́ott a táborlakók láthatók. A fel-
sorakozott úttör´́ok pedig Szátokról érkez-
tek. Az úttör´́ok jelentését Babiák Mihály
táborvezet´́o, a diósjen´́oi iskola igazgatója
fogadja. Káptalanfüred a Balaton északi
oldalán Alsóörs és Almádi között találha-

tó. A tábort 1976-ban kib´́ovítették, s így
hosszú éveken át nyújtott emlékezetes
nyári vakációt a járásunkból érkez´́oknek.
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