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XXIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

Az óvoda jótékonysági gálam´úsora
Hatodízben hívta meg támogatóit a rétsági
óvoda, hogy egy gálam´úsor keretében
gy´újtsön némi támogatást az intézmény céljainak elérése, a gyermekek teljesebb ellátása érdekében. S jött is mindenki els´ó szóra.
Szívesen vállalta a közrem´úködést
minden fellép´ó, s a programra érkez´ó néz´ó-támogatók is alig fértek el a m´úvel´ódési központ színháztermében. Miután a
jeles esemény éppen n´ónapra esett, a polgármesteri köszönt´ó is err´ól szólt. A sokszín´ú m´úsorból természetesen nem maradhattak ki az óvoda csoportjai, a legid´ósebbeket a Városi Nyugdíjas Klub ´Ósziró-

zsa csoportja képviselte. Felléptek egyegy meglepetésm´úsorral a m´úvel´ódési
központban m´úköd´ó Infinity Dance Crew
táncosai, s igaz jó hangulatot hoztak a
színpadra a Rétsági Fiatalok Rétságért
Egyesület tagjai kalóztáncukkal. Sok tapsot kapott a rétsági származású tehetséges
énekes Imre Roland, valamint a Nadirah
Csillagai hastánc együttes is. Talán a legtöbben mégis az óvodás szül´ók és az óvón´ók produkcióját várták. A m´úsor végére
id´ózített produkciók méltán arattak sikert.
Képes tudósítunk az 7. oldalon található.
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A tartalomból:
Városházi tudósítások
2-4. oldal

Nemzeti ünnepünkön
6. oldal

Tétfigyel´ó kamerák
a városban
8. oldal
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Városházi tudósítások
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestületének 2013. március 22. napján
megtartott ülésén els´ó napirendi pontként a Rétsági Rend´órkapitányság 2012.
évi tevékenységér´ól, a város közbiztonságának helyzetér´ól, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekr´ól és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolóját hallgatta meg.
Ferencsik Raymond rend´ór alezredes, rend´órkapitány kiemelte a
beszámolóban, hogy “ els´ó számú célkit´úzésünk a terület lakosságának, szubjektív biztonságérzetének, a közterületek rendjének javítása. A b´únözés visszaszorítása érdekében aktív megel´óz´ó tevékenységgel, a társadalmi önszervez´ódések széles kör´ú bevonásával és minél eredményesebb felderít´ó munkával kívánunk el´óbbre lépni.”
A második napirendi pontban a képvisel´ó-testület megtárgyalta a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról
szóló el´óterjesztést. A téma napirendre
t´úzését az indokolta, hogy a közbeszerzésekr´ól szóló törvény alapján az
önkormányzat a költségvetési év elején, legkés´óbb 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 megállapítására. A testület a rendelkezésre állókeret
terhére az alábbi döntést hozta:
— a Rétsági Árpád Egylet részére:
700.000 Ft
— a Rétság Városi Labdarúgó Sportegyesület részére 2.800.000 Ft
— a Rétsági Judo Club részére 350.000 Ft és
150 óra ingyenes tornaterem használat
— a F´ónix Asztalitenisz Sportegyesület
részére 200.000 Ft
— a Magyar Alternatív Ifjúsági Szabadid´ó
és Motorsport Club részére 150.000 Ft
vissza nem térítend´ó támogatást biztosít.
Ezen ülésen került sor a város nyugdíjas
klubjai támogatásának meghatározására
is. Ennek során döntés született arról,
hogy a Hunyadi János Nyugállományúak Klubja részére útiköltség és belép´ójegyek költségéhez 200.000 Ft, a Városi
Nyugdíjas Klub részére útiköltség, és
belép´ójegyek költségéhez 200.000 Ft
vissza nem térítend´ó támogatást biztosít.
A civil szervezetek is benyújtották pályázatukat a 2013. évi támogatásuk érdekében. A képvisel´ók az alábbi határozatot hozták:
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— a Városi Nyugdíjas Klub részére, a
szeptember 14-i szüreti rendezvényre
80.000 Ft,
— a Kerepl´ó 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 rendezvény költségeihez összesen
180.000 Ft,
— a Rétsági Árpád Egylet részére a 2013.
július 17-24. között megtartandó Történelmi Militari és B´únmegel´ózési
Tábor költségeihez 60.000 Ft,
— a Rétság Város Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzata részére, a XI. Rétsági
Nemzetiségi Nap megrendezéséhez
80.000 Ft vissza nem térítend´ó támogatást biztosít.
A napirenden szerepelt a város 2013.
évi karbantartási és felújítási terve. A
testület, miután megtárgyalta az el´óterjesztést, azt az alábbi szempontok
szerinti átdolgozásra visszaadta: az elvégzend´ó feladatokat fontossági sorrendbe kell állítani, és a feladatokhoz
költséget kell meghatározni.
A képvisel´ók következ´ó feladata volt
a 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása. A Városközpont rehabilitációs
pályázat iskola felújítás és M´úvel´ódési
Központ felújítás szerepel a tervben,
ami megtalálható a www.retsag.hu
honlapon.
A rétsági önkéntes t´úzoltó egyesület kérelmet nyújtott be a 2012. évi támogatás
módosítása tárgyában. Az Egyesület
2012. évben 1,3 millió Ft támogatást
kért és kapott. A megkötött megállapodásban felhasználási célokra fordított
összegek azonban a tényleges felhasználás során változtak. Ennek elfogadását
kérték és kapták meg a testülett´ól.
A képvisel´ó-testület a pénzügyi csoport
számviteli területet ellátó munkatársai
munkájának segítése céljából továbbra
is biztosítja a kontírozó program használatát. Tudomásul vette, hogy a programot, annak karbantartását a Nógrád
Szeszám Számítástechnikai Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft. helyett 2013. április 1. naptól a Loyal-Soft Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. biztosítja.
A helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján, eltér´ó megállapodás hi-

ányában a kistérségi munkaszervezeti
feladatokat át kellett vennünk. A feladatok átvétele megkezd´ódött, azonban még nem rögzített a Polgármesteri
Hivatalon belüli ellátás módja. Mivel
a feladatokat jelenleg hatályos testületi döntés értelmében június 30-ig látjuk el, semmiképp nem indokolt a köztisztvisel´ói létszám növelése. Az ellátandó feladatokhoz nélkülözhetetlen a
jegyz´ó asszony munkája, ezen felül
szükséges egy munkaügyes és egy fels´ófokú végzettség´ú, államháztartási
szakos mérlegképes könyvel´ó bevonása a feladatellátásba. A feladatok a
köztisztvisel´ók részére célfeladatként
kerülnek megjelölésre. Ez a megoldás
mindenképp költségtakarékos a társult
települések számára is, nem kell több,
részmunkaid´ós dolgozót alkalmazni,
nem kell külön kafetériát fizetni, nincs
munkába járási költség, bérleti díj,
esetleges betegállomány miatti táppénz-hozzájárulás. A dolgozók többletjuttatását és a jegyz´ói besorolás többletköltségét átvett pénzeszközb´ól szeretnénk fedezni. A feladatokat, a pénzeszközátvételt megállapodásban kell rögzíteni. Ameddig a fedezet nem biztosított,
a célfeladat nem kerül kijelölésre a dolgozókra. A célfeladat kijelölése után a
három f´ónek igen sok teend´óje lesz: felül kell vizsgálni a társulási megállapodást, a Társulási Tanács részére javaslatot kell letenni a feladatok vállalására,
azok finanszírozására. Ezeket a munkarészeket a kistérségek már 2012. évben
elvégezték. A döntést követ´óen a napi
munkát el kell végezni és meg kell
kezdeni a restancia feldolgozását. A
testület meghatározta azokat a teend´óket, s megfogalmazta azt az együttm´úködési megállapodást, amely kereteket biztosít a munka ellátásához.
A jegyz´ó asszony munkába járása tömegközlekedéssel ugyan megoldható,
de ebben az esetben alkalmazkodnia
kell a menetrendekhez. A jelenleg érvényben lév´ó MÁV és VOLÁN menetrendek alapján a munkaid´ó megkezdése el´ótt 2 órával kell munkába
indulnia ahhoz, hogy a munkahelyére
érjen, valamint a munkaid´ó végeztével
2 órát vesz igénybe hazaérkezése. A
bizottsági, testületi ülések napján
azonban mindenképp indokolt, hogy a
jegyz´ó asszony saját gépkocsival közlekedjen. A testület a saját személygépkocsi használatát 2013. március 1.
naptól 35.000 Ft/hó költségátalány
mértékében engedélyezte részére.
A testület megtárgyalta az elektronikus útdíj díjellen´órzési állomások
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elektromos csatlakozási helyeinek tervezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló el´óterjesztést, s azt támogatta.
A tanácskozás témái közé tartozott a
Piac udvarban kialakuló ingatlanok
tervezési árajánlatáról készített el´óterjesztés. A Képvisel´ó-testület a Kovaterv Kft. 300.000 Ft +áfa összeg´ú árajánlatát elfogadta, és megrendelte a
— a Piac udvar területére a HÉSZ-ben
el´óírt beépítési terv elkészítését,
— a Piac udvar területére közm´úvázlat
tervek elkészítését az elektromos
áram, víz és szennyvíz vonatkozásában, valamint el´ózetes költségbecslést
ezen közm´úvek kivitelez´ói munkáira.
A képvisel´ók megtárgyalták Fodor
László munka- és t´úzvédelmi tanácsadótól érkezett árajánlatokról készített
el´óterjesztést. A napközi konyhánál elvégzend´ó feladatok biztosítása érdekében az összesen 110.000 Ft-os vállalási árat elfogadta és megrendelte a
2013. évi Munkavédelmi kockázatértékelés elkészítését, az új Munkavédelmi Szabályzat elkészítését, a t´úzvédelmi szabályzat elkészítését, az
EVÉD kiadó lapok elkészítését, a dolgozók munkavédelmi oktatását. A vállalási díj összegét a 2013. évi költségvetésben jóváhagyott dologi kiadásokból átcsoportosítással kell biztosítani.
A testület a munka- és t´úzvédelmi feladatok folyamatos ellátására benyújtott árajánlatot is elfogadta, s hozzájárult, hogy
valamennyi intézményre kiterjed´óen a
szolgáltatás megrendelésre kerüljön. A
város költségvetésében a vállalkozási díj
2013. évi összegét, 450.000 Ft-ot az általános tartalék terhére biztosítja.
A testület megtárgyalta a Hivatásos t´úzoltó ´órs létrehozása Rétságon cím´ú
el´óterjesztést. A képvisel´ó-testület
egyetért azzal, hogy a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság a jelenleg a Rétsági Önkéntes T´úzoltó
Egyesület használatában lev´ó ingatlannak a t´úzoltó ´órs m´úködéséhez
szükséges, és az általuk az ´órs m´úködéséhez igényelt 162 m2 alapterület´ú
részén 24 órás vonulós készenléti egységgel t´úzoltóságot tartson fenn és
üzemeltessen. A képvisel´ó-testület kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a fent
jelzett alapterület´ú ingatlanrészt egy, a
kés´óbbiekben megkötend´ó megállapodás alapján, Rétság Város Önkormányzata határozatlan id´óre, a Nógrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére, ingyenes és kizárólagos
használatba kívánja adni, a Rétsági T´úzoltó ´Órs m´úködésének id´ótartamára.

2013. ÁPRILIS
A “Rétság város központi településrészének funkciób´óvít´ó település rehabilitációja” elnevezés´ú ÉMOP-3.1.2/A09-2f-2011-0003 számú pályázat kivitelezésének következ´ó állomása, az
Általános Iskola és a M´úvel´ódési Központ felújítására a kivitelez´ó kiválasztása. A testület tudomásul vette, hogy
a becsült költség az Általános Iskolánál 29.998.000 Ft, a M´úvel´ódési Háznál 9.147.000 Ft. A testület felkérte a
megbízott közbeszerzési tanácsadót,
hogy az ajánlattételi felhívást küldje
meg a határozatban szerepl´ók részére.
Az ülésen megtárgyalásra került a szabadságállományokról készített el´óterjesztés. Felhívta valamennyi munkáltatói jogkört gyakorló vezet´ó figyelmét arra, hogy a szabadságokat tárgyévben ki
kell adni. A még ki nem vett szabad-

ságokat 2013. december 31.-ig minden
munkáltatói jogot gyakorló vezet´ónek
ki kell adnia az érintett dolgozók számára. A fenti intézkedés végrehajtásáért minden munkáltatói jogot gyakorló
vezet´ó fegyelmi felel´ósséggel tartozik
az önkormányzat valamennyi intézményénél. A képvisel´ó-testület kötelezi Mez´ófi Zoltán polgármestert, hogy
a ki nem vett szabadságát 2013. december 31-ig rendezze, azt vegye ki.
A képvisel´ó-testület megtárgyalta és
tudomásul vette az önkormányzat követelésállományáról készített tájékoztatót. A kinnlev´óségek csökkentése érdekében valamennyi érintett´ól - a jogszabályokban rögzített lehet´óségek figyelembe vétele mellett - továbbra is
aktív közrem´úködést és számokban kimutatható eredményes munkát vár.

Lakossági fórum

Képvisel´ó-testületi ülés

Tisztelt Rétsági Polgárok!
2013. április 16.-án kedden, 18. órakor Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete lakossági fórumot tart a m´úvel´ódési központban, melyre szeretettel
várunk minden érdekl´ód´ót.
A fórum témája:
— Beszámoló 2012. évi költségvetés alakulásáról
— 2013. évi költségvetés várható alakulásáról
— Tájékoztatás a város rehabilitáció jelenlegi állásáról
Mez´ófi Zoltán polgármester

Rétság Városi Önkormányzat Képvisel´ó-testülete munkatervben tervezett következ´ó ülésére április 26. péntek 16.00
órakor kerül sor. (PVB. ülés id´ópontja:
április 23. kedd 16.00 óra).
Tervezett napirendek: 1) Beszámoló az
Önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítésér´ól, a pénzmaradvány elszámolásáról
2) Beszámoló az Általános Iskola intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásáról. 3) Az Önkormányzat
2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása. 4) Laktanya egyes épületeinek, területeinek értékesítésére kiírandó pályázatról, a további hasznosítási célok meghatározásáról. 5) Sportkombinát hasznosításáról.
6) Településrendezési eszközök felülvizsgálata. 7) Beszámoló a bels´ó ellen´órzés
m´úködésér´ól, az ellen´ór tapasztalatairól. 8)
Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 9) Beszámoló a testület lejárt határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekr´ól.
10) Tájékoztató Rétság városközpont funkciób´óvít´ó rehabilitációjáról. 11) Tájékoztató a két testületi ülés közötti id´ószakban
az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. 12) Tájékoztató a
kiemelt feladatok ellátásáról.
Az ülés részletes napirendje és anyagai április 22-t´ól a www.retsag.hu oldalon az Önkormányzat menüpontnál
lesznek elérhet´ók.

Tisztségvisel´ók fogadó órái
2013. ÁPRILIS
Mez´ófi Zoltán polgármester: Minden
hónap második hétf´ójén 13.00-17.00
óráig. Áprilisban 8-án hétf´ón.
Dr. Katona Ern´ó alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától 17.30
óráig. Áprilisban 24-én szerdán.
Tömör Józsefné jegyz´ó: Minden hétf´ón
14-17 óráig. Áprilisban 8. 15. 22. 29.

Rendeletek jegyz´ókönyvek
Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvisel´ó-testület által alkotott rendeletek teljes
szövege és mellékletei, a www.retsag.hu
oldalon az Önkormányzat fejezetben érhet´ók el. Ugyanígy a helyi jogszabályok egységes szerkezetbe szerkesztett szövege. A
képvisel´ó-testület nyílt üléseinek jegyz´ókönyve az ülést követ´ó 15 napon belül
elérhet´ók a www.retsag.hu weblapon, az
Önkormányzat fejezetben.

Hirdessen a Hangadóban!
Lakossági apróhirdetések közzététele 100
bet´úig 300 Ft. Ugyanebben a díjban szerepel, hogy a Hangadó digitális változata
megjelenik a városi honlapokon is.
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Önkormányzati rendelet
Rétság Város Önkormányzata
Képvisel´ó-testületének
8/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és
m´úködési szabályzatáról szóló többszörösen módosított 1/2011. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdése és 143.§ (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következ´óket 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´ó, Fels´ópetény, Horpács, Keszeg, Kétbodony,
Kisecset, Legénd, Nagyoroszi, Nézsa,
Nógrád, Nógrádsáp, N´ótincs, ´Ósagárd,
Pusztaberki, Rétság, Romhány, Szátok,
Szendehely, Szente, Tereske és Tolmács
településekre.
2. § A rendelet 5. számú melléklet 4. § (3)
bekezdésének második mondata helyébe az alábbi szövegrész lép és (4) bekezdés második mondata hatályát veszti.
4. § (3) Az a) bekezdésben meghatározott
hatósági és igazgatási csoport vezetését a jegyz´ó látja el. A 4.§. (4) bekezdés
második mondata törlésre kerül.
3. § A Rendelet 5. számú mellékletének
5. §-a a következ´ók szerint módosul:
A hivatal tevékenységét az alábbi
munkakörökkel és álláshellyel végzi:
Polgármester
Jegyz´ó
Hatósági és Igazgatási Csoport
- ügykezel´ó
- szociális és ügyfélszolgálati ügyintéz´ó
- építéshatósági ügyintéz´ó (építéshatóság)
- építési, m´úszaki ügyintéz´ó
- hatósági ügyintéz´ó
Összesen:
Pénzügyi Csoport:
- csoportvezet´ó
- adó ügyintéz´ó
- költségvetési, pénzügyi ügyintéz´ó
- munkaügyi és pénzügyi ügyintéz´ó
Összesen
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1
1
*2
1
1,5
**1,5
1
7 f´ó
1
1
***3
1
6

Óvodai beiratkozás

Mindösszesen
15
- el´óz´ób´ól: körzeti feladatellátás
1,5
Városüzemeltetési Csoport
- városgondnok (csoportvezet´ó, köztisztvisel´ó) 1
Mt.
- szakmunkás
2
- gépkocsivezet´ó
1
- segédmunkás (részfoglalkoztatás 2 f´ó, összesen 10 órában)
1,25
- temet´ógondnok és gépkocsivezet´ó
1
- takarítón´ó
1
Konyha (Mt.)
- élelmezésvezet´ó
1
-szakácsn´ó
2
- konyhalány
2
összesen:
12,25
Polgármesteri Hivatal mindösszesen: ****27,25
El´óz´ób´ól köztisztvisel´ó:
15 f´ó
*1 ügykezel´ói álláshely megszüntetésére 2013.
XII.31-én kerül sor. ** 1 építésügyi, m´úszaki ügyintéz´ói álláshely megszüntetésére 2013. XII. 31-én
kerül sor. ***1 költségvetési, pénzügyi ügyintéz´ói
álláshely megszüntetésére 2013. XII. 31-én kerül
sor. **** jelzett álláshelyek megszüntetését követ´óen 24,25 f´ó,melyb´ól köztisztvisel´ók száma 12 f´ó.

4. § A Rendelet 5. számú mellékletének
6.§ (1) bekezdéséb´ól a gyámügyi ügyintéz´ó és az okmányirodai ügyintéz´ó
szövegrész törlésre kerül.
5. § A Rendelet 5. számú mellékletének 7.§ (3)
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
7.§ (3) A jegyz´ót távollétében vagy akadályoztatása esetén az általa írásban
kijelölt köztisztvisel´ó helyettesíti.
6.§ A Rendelet 5. számú mellékletének 8.
§ (1) bekezdés a) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép, és a (2) bekezdés b) pontja hatályát veszti.
a) A munkaid´ó beosztása az általános
munkarend alapján:
Hétf´ó
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´ók szerint módosul:
9. § (1) A munkáltatói jogokat a köztisztvisel´ók, ügykezel´ók és az Mt. hatálya
alá tartozó, nem közfoglalkoztatott
dolgozók tekintetében a jegyz´ó gyakorolja. A jegyz´ó, valamint a közfoglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói
jogot a polgármester gyakorolja.
(2) A közfoglalkoztatásban résztvev´ók kiválasztása a városüzemeltetési tanácsnok bevonásával és a Szociális Bizottság véleményezésével történik.
8. § Ez a rendelet 2013. április 1. napján
lép hatályba, és a hatálybalépést követ´ó napon hatályát veszti.
Mez´ófi Zoltán
polgármester

Tömör Józsefné
jegyz´ó

A 2013/2014 nevelési évre
a rétsági Napközi Otthonos Óvoda
beiratkozást hirdet
A 2013/2014-es nevelési évre azok a gyermekek iratkozhatnak be az óvodába, akik
2013. június 01. és 2014. augusztus 31.
között töltik be a 3. életévüket.
Azoknak a gyermekeknek is be kell iratkozniuk, akik 2013. június 01-ig 3. 4. vagy 5.
évüket betöltötték, és eddig nem iratkoztak be.
A beiratkozáshoz szükséges: – a gyermek hatósági bizonyítványa – TAJ kártya
– a szül´ó személyi igazolványa, lakcímkártyája. Balesetbiztosítást lehet kötni,
melynek díját beiratkozáskor kell fizetni
A beiratkozás ideje: 2013. május 14,
15., 16. 8.00-16 óráig.
A beiratkozás helye: Napközi Otthonos Óvoda Rétság, Mikszáth út 6. Kérjük
az id´ópontok pontos betartását!
Tömör Józsefné jegyz´ó

Lomtalanítás
El´ózetesen tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy a Zöld Híd Kft. szervezésében a
tavaszi lomtalanításra május 18-án szombaton kerül sor. Ez alkalommal lehet leadni az elektronikus hulladékokat is.
A gy´újtés pontos helyszíneir´ól, a leadható hulladékok fajtájáról és további részleteket a Hangadó májusi számában teszszük közzé, illetve megtalálhatók lesznek
a www.retsag.hu honlapon.

Felhívás - eboltás
Értesítem az ebtartókat, hogy az ebek kötelez´ó, veszettség elleni oltását Dr. Görgey János állatorvos végzi,
2013. április 20-án szombaton
délel´ótt 9 órától 11 óráig a rétsági
Kisparkolóban.
A kötelez´ó veszettség elleni oltás díja a
kötelez´ó féregirtással együtt 3.000 Ft.
Háznál történ´ó oltás díja további 500 Ft.
Oltási könyv pótlásának díja: 500 Ft
Pótoltás ideje: 2012. április 27.
szombat délel´ótt 9 órától 11 óráig.
Helye: Rétság, Kisparkoló
Felhívom a tisztelt ebtartók figyelmét, hogy
a véd´óoltás minden 3 hónapos kort betöltött
eb esetében kötelez´ó. (Részletek a 164/2008
(XII.20.) FVM rendelet 4. §-ban)
Az oltást elmulasztók a szabálysértésekr´ól, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerr´ól szóló 2012. évi II. törvény 11. § (1) bekezdése szerint 5.000 és 150.000 Ft közötti
megállapítható bírsággal sújtható.
Rétság, 2012. április 03.
Tömör Józsefné Jegyz´ó

HANGADÓ

2013. ÁPRILIS

Kék hírek
A Nógrád Megyei Rend´ór-f´ókapitányság Rétság térségi híreib´ól
Lefoglalták a lopott fát a rend´órök
Egy férfi kérte a Rétsági Rend´órkapitányság beosztottjainak segítségét 2013.
február 26-án a délutáni órákban, mert Diósjen´ó külterületén lév´ó erd´órészéb´ól fát
tulajdonítottak el.
A jár´órök a helyszínen tetten értek egy
19 és egy 40 éves diósjen´ói férfit, akik
engedély nélkül kézi f´úrésszel vágtak ki
az erd´ób´ól éger-és juharfát mintegy 1.000
Ft értékben.
A rend´órök a férfiakat a rend´órkapitányságra el´óállították, majd meghallgatásukat követ´óen ´órizetbe vették a tulajdon
elleni szabálysértés elkövetése miatt a
gyorsított bírósági eljárás lefolytatása céljából. Az általuk eltulajdonított fát, valamint azok kivágásához használt f´úrészt a
hatóság lefoglalta.
Id´ós férfi pénzét vitték el a tolvajok
Egy férfi kérte a rend´órök segítségét
2013. február 27-én a délel´ótti órákban,
mert lakásából ellopták a pénzét. A beszerzett adatok alapján a rend´órök megállapították, hogy a bácsi n´ótincsi otthonánál ismeretlen személyek jelentek meg,
azzal az ürüggyel, hogy villanyórát jöttek
leolvasni. Az óra leolvasása közben azonban a sértett figyelmét elterelték, majd a
lakásból
eltulajdonították
mintegy
1.200.000 Ft készpénzét.
Kérjük, hogy személy- és vagyonbiztonságuk érdekében mindig el´óvigyázatosan járjanak el, ha idegen személy kér lakásukba bebocsátást bármilyen indokkal,
akár gáz-, villanyóra leolvasóként, vagy
hatósági személy, házaló árusként, vagy
egyéb céllal, akár segít´ó szándékot színlelve! A lakásba ilyen módon bejutó elkövet´ók könnyen szabadítják meg az id´óskorút az értékeit´ól! Lakásukon soha ne
tartsanak sok készpénzt, az sokkal biztonságosabb helyen van egy pénzintézetben!
Ékszereiket tartsák zárható szekrényben,
ne hagyják jól látható helyen! Lakásuk
bejárati ajtajára szereltessenek biztonsági
láncot, kiegészít´ó zárat és ezeket használják is! Ha csak néhány percre hagyják el
lakásukat, akkor is használják a zárakat,
de még otthon tartózkodásuk esetén is zárkózzanak be!
Árokba hajtott
Egy 38 éves tolmácsi férfi 2013. március 05-én 15 óra 30 perc körüli id´óben az
általa vezetett személygépkocsival közlekedett a 2-es számú f´óúton Rétság irányából Borsosberény irányába. Ennek során

egy jobbra ível´ó útkanyarulatból kiérkezve áttért a menetiránya szerinti bal oldali
forgalmi sávba, majd az úttestr´ól lehaladva egy fának ütközött és az út menti árokban az oldalára borulva állt meg. A férfi a
baleset következtében megsérült. A baleset körülményeit a Nógrád Megyei Rend´ór-f´ókapitányság Közlekedésrendészeti
Osztálya vizsgálja.
Elásta a kaput
A Rétsági Rend´órkapitányság B´únügyi Osztálya lopás b´úntett elkövetése miatt folytat büntet´óeljárást egy 17 éves tolmácsi fiú ellen. A fiatalembert azért állították el´ó a rend´órkapitányságra, mert
2013. március 05. és 2013. március 13.
közötti id´óben eltulajdonította a Tolmácson lév´ó kastély mintegy 100.000 Ft érték´ú bejárati kapuját.

A rend´órök a beszerzett adatok alapján
megállapították, hogy a fiú a kaput feldarabolta és elásta, hogy azt kés´óbb színesfém átvev´ó telephelyen értékesítse. A hatóság a fiatalt a rend´órkapitányságra történ´ó el´óállítását követ´óen gyanúsítottként
hallgatta ki, valamint az általa eltulajdonított vaskaput lefoglalta.
Teljes útlezárás
Mint arról korábban hírt adtunk,
Bánknál egy busz az úttestr´ól az árokba
csúszott. A baleset során személyi sérülés
nem történt, azonban anyagi kár keletkezett. A m´úszaki mentés és a rend´óri intézkedés ideje alatt teljes útlezárás volt érvényben az adott szakaszon.

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

A közbiztonság és egymás érdekében!
Tisztelt Olvasók!
Az utóbbi hetekben nem kívánatos cselekmények zavarták meg, e békés, nyugodt
kisváros életét. Nevezetesen, sajnos világos
nappal, több lakásba ismeretlen tettesek,
trükkös és er´ószakos módszerrel betörtek és
értékeket tulajdonítottak el.
Milyen következtetéseket kell levonni az elkövetett cselekményekb´ól, nekünk, helyi lakosoknak?
Legf´óképpen azt, hogy figyeljünk
egymásra, szomszédainkra, az id´ósekre a
beteg, egyedül él´ó, embertársainkra.
Szinte érthetetlen, hogy világos nappal, egy több emeletes épületben, ismeretlen személy, (személyek) úgy behatoljanak, hogy az nem t´únik fel senkinek sem.
Sajnos “az elkövet´ók” azok felkészülnek, körbejárnak, megfigyelnek, mindent kiszámítanak aljas céljuk eléréséért,
és ha mi, mindannyian nem készülünk fel
erre megfelel´óen, akkor, ahogy mondani
szokták, “mi húzzuk a rövidebbet”!
Biztos, hogy az elkövet´ók vidékr´ól
jönnek, legalább ketten, hárman, természetesen valamilyen gépkocsival, ami
megkönnyíti a gyors távozásukat.
Mit lehet tenni?
Körültekint´óbbnek kell lenni mindenkinek!
Meg kell kérni a szomszédokat, ha elmegyünk és ´Ó ( ´Ók) otthon maradnak,
hogy figyeljenek a lakásra.
Ez egy kisváros, szinte ismer mindenki, mindenkit, ha körül tekint´óbbek
vagyunk ( leszünk ), fel kell t´únni, hogy

a ténferg´ó, ólálkodó, “rossz arcú” ismeretlen személyek, idegenek ebben a
környezetben.
Ha ilyet észlelnek, akkor rejtve (függöny mögül, megállva, félre húzódva)
célszer´ú megfigyelni és megjegyezni,
hogy hányan vannak, milyen nem´úek,
milyen a testalkatuk, mennyi id´ósek lehetnek, milyen a ruházatuk, esetleges
arc vonásaik, merre haladtak tovább,
beszálltak-e gépkocsiba, ha igen, annak
rendszáma, típusa, színe stb. Ezek a kés´óbbiek folyamán fontos információt és
támpontokat adhatnak a nyomozó hatóságnak (rend´órségnek).
Mit lehet még tenni?
Természetesen, akinek anyagi lehet´ósége megengedi, az különböz´ó technikai eszközöket is felszereltethet a biztonsága érdekében.
Ma már, számtalan, különböz´ó min´óség´ú kamerák is felszerelhet´óek, ilyeneket
célszer´ú a társasházak lépcs´óházaiban,
kertes családi házaknál alkalmazni. Társasházaknál összefogva, nem jelent nagy
anyagi megterhelést, egy ilyen térfigyel´ó
rendszer kiépítése.
Ha olyan a helyzet, azonnal hívni kell
a rend´órséget, esetleg a polgár´órséget!
Rend´órség: 35/350-144 illetve 107
Polgár´órség: +36209492803 (Jávorka János)
Sajnos fel kell készülni, mert a helyzet
esetleg rosszabb is lehet, és célszer´ú lesz
a bajt megel´ózni.
Tisztelettel: Jávorka János elnök
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Nemzeti ünnepünkön
Március 15-én este 18,00 órakor a m´úvel´ódési központ színháztermében megrendezésre került a márciusi ifjakra és
a szabadságharcra való méltóságteljes
ünnepi megemlékezés.
A Himnusz után egy verset hallhattunk
Tóth Fanni tolmácsolásában, majd az általános iskolás tanulók emlékeztek a forradalmi eseményekre. Köszönet érte Majer Szilvia tanárn´ónek és Borosné Gellai
Katalinnak, akik aktívan részt vettek a
diákok m´úsorának felkészítésében. A 165
évvel ezel´ótti eseményeket méltatta ünnepi beszédében Rétság város polgármestere, Mez´ófi Zoltán. A Simon Katalin által
megszervezett és vezetett Kerepl´ó és Ékes

6

Énekegyüttes egy csodálatos, valóban,
szinte profi szint´ú el´óadást tartott mindannyiunk örömére. Sándor Vilmos szavalata után az Ipolyvecei Hagyomány´órz´ó
Férfidalárda és Citera Zenekar tartott egy
fergeteges el´óadást az 1848-as dalokból és
hazafias nótákból.
Az ünnepség után a m´úvel´ódési központ oldalfalán lév´ó emléktábla megkoszorúzása következett, amikor a jelenlév´ók ég´ó gyertyákkal tisztelegtek a márciusi h´ósök emlékének. A háttérben, a m´úvel´ódési ház falán lév´ó tárlókban korh´ú
képeket nézhetett és nézhet meg az érdekl´ód´ó, mely emelte a méltóságát nemzeti
ünnepünknek.

Ünnepeltek
a középiskolások
A szabadságharc h´óseire emlékeztek a
Mikszáth Kálmán Középiskola rétsági
tagozatának növendékei is.
A rövid, de mégis színvonalas és az
ünnephez méltó megemlékezés Mocsári
Gergely tagozatvezet´ó gondolataival kezd´ódött. A diákok m´úsorát a háttérben vetített képek tették látványossá. A köszönt´ót Kálmán Nóra tanárn´ó mondta, ki a szabadságharc 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´ótt forradalom jelent´óségét, mint egy történelemórán.
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Köszönt´ó a jótékonysághoz
“Tudod Jutka néni, a zene az úgy
van, hogy különböz´ó hangokat rakunk egymás mellé és úgy lesz a
varázs.”
Egykori óvodása mondását idézte Vinczéné Szúnyogh Judit vezet´ó óvón´ó az óvoda
jótékonysági gálam´úsora köszönt´ójében.
Hasonló cél vezette ugyanis ´óket is, amikor összeállították az est m´úsorát. A sok
segít´ó által egy varázslatos délutáni program állt össze. Néhány gondolatot idézünk a köszönt´ób´ól:
Egy-egy ügyért való összefogás sokféle lehet. Van úgy, hogy emberek milliói
állnak ki egyetlen cél érdekében, de van,
hogy egy kisebb csoport szeretné megmutatni, hogy mire képesek. Nálunk az óvoda dolgozói és az óvodába járó gyerekek
szülei voltak azok, akik célul t´úzték ki,
hogy közvetlen környezetüknek szeretnének hasznára lenni. Ennek az összefogás-

nak vagyunk részesei immár hatodik alkalommal az óvodai jótékonysági bál szervezésekor. A szervez´ók, szül´ók a jótékonysági bálon összegy´últ összeget a
gyermekek még egészségesebb életterének kialakítására szeretnék fordítani. Köszönet érte. Köszönet a lelkiismeretes
munkáért, a felajánlásokért, a bálon való
részvételért.
Az anyagi célon túl fontosabb a rendezvény közösségépít´ó szerepe. Eddig is
tudtuk, de most bebizonyosodott, hogy a
szül´ókkel való együttm´úködés példaérték´ú. A város különböz´ó csoportjai, civil
szervezetei egy emberként mozdultak hívásunkra. Úgy érezzük, hogy nem csupán
a saját magunk szórakoztatásához, hanem
az egymáshoz vezet´ó utat is meg akarjuk
találni, így lesz egy rendezvény öncélú
szórakozás helyett valódi társas, épít´ó, felemel´ó esemény.
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Térfigyel´ó kamerák a városban
A közbiztonságért!
Tisztelt Olvasók!
Az elmúlt id´ószakban több alkalommal szóba került, egy a városban m´úködtetett térfigyel´ó rendszer, telepítésének lehet´ósége és gyakorlata. Azt lehet
most örömmel elmondani, hogy Rétság
településen “Rögzített térfigyel´ó rendszer m´úködik!” Néhány gondolatot az
el´ózményekr´ól.
A Rétsági Polgár´ór Egyesület 2011. év
tavaszán pályázatot nyújtott be a DIPO
(Duna-Ipoly Határmenti Együttm´úködés
Helyi Közössége) LEADER egyesülethez, “Térfigyel´ó kamera rendszer telepítésére és m´úködtetésére”. Ugyan ebben az
id´óben, a térségben, még tizenöt település
polgár´ór egyesülete, illetve civil szervezetei adtak be hasonló pályázati kérelmet. A
Rétsági Polgár´ór Egyesület 2012. május
24-én kapta meg a Mez´ógazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hivatalos “Határozatát”, mely szerint az egyesület a beadott
pályázatán 1.001.522 Ft bruttó támogatást
nyert “Térfigyel´ó rendszer telepítésére és
m´úködtetésére”.
Ez alapján kezd´ódött el a szervez´ó
munka a rendszer megvalósítására és kialakítására. Több egyeztetés és szakmai
megbeszélés történt a DIPO HACS képvisel´óivel, a nyertes szervezetek vezet´óivel,
illetve a leend´ó kivitelez´óvel a rendszer
megépítésére vonatkozóan.
Fontos kihangsúlyozni, hiszen ezt a
pályázati kiírás is tartalmazta, hogy a
megnyert támogatást az MVH, csak az elszámolt, általa leellen´órzött, a megvalósítást követ´óen fogja anyagilag megtéríteni a beruházást, melynek átfutási ideje a
fél évet is meghaladhatja. Ezért a nyertes
szervezeteknek a megvalósítás érdekében,
el´ó kellett (el´ó kell) teremteni és meg kellett (meg kell) finanszírozni a pályázatban
elnyert támogatás összegét.
Az egyesület az eredményes gazdálkodását és a kapott támogatásokat e célnak rendelte alá, így az Önkormányzattól
kapott 2012. évi támogatást 450.000 Ft-ot,
az egyesület részére felajánlott képvisel´ói
tisztelet díjból 50.000 Ft-ot és a Rétság
Város Közbiztonságáért Közalapítványtól
kapott 450.000 Ft-ot, a rendszer el´ófinanszírozására használta fel. A hiányzó öszszeget és a még természetesen jelentkez´ó,
egyéb járulékos költségeket az egyesület
saját költségvetéséb´ól finanszírozta. Így
készült el 2013. február végére a városban
m´úköd´ó térfigyel´ó kamera rendszer.
A Rétsági Polgár´ór Egyesület korábban kérelemmel fordult a Városi Önkor-
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mányzathoz, hiszen a rendszer m´úködtetéséhez szükség van egy zárt önálló helyiségre, amelyben elhelyezésre került a központi számító gép és egyéb eszközök. A
Képvisel´ó Testület támogatta az egyesület
kérését és öt év id´ótartamra használatba adta
az iroda helyiséget, amelyet az egyesület
saját költségén alakított ki és rendezett be.
Mib´ól áll a rendszer?
— 4 db éjjel-nappal látó kamera
— 2 db vezeték nélküli átjátszó
— 1 db 4 csatornás rögzít´ó
— 1 db vev´ó egység
— Egyéb tartozékok (számítógép, monitor, adapter, router stb.)
Mit tud a rendszer?
A 4 db korszer´ú, nagyfelbontású kamera, folyamatosan figyeli a város legforgalmasabb területeit, a városháza el´ótti
csomópontot, a gyalogátkel´ót, a hivatal
bejáratát, a 2-es számú f´óút városközponti
szakaszát, a nagyparkoló be és kijáratát, a
f´ó út és a Zrínyi út keresztez´ódését, valamint az iskola bejáratát.
A kamerák saját memóriával rendelkeznek, több napig rögzítik a felvételeiket, melyek letölthet´ók a központi számítógép memóriájába. A monitoron jól láthatóak a m´úköd´ó kamerák képei, mind
nappal, mind pedig az éjszakai órákban
egyaránt. Folyamatos ellen´órzés nem folyik, 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´órség, illetve az ügyészség jogosult.
A rendszer már úgy került kialakításra,
hogy az a jöv´óben b´óvíthet´ó legyen, ez azt
jelenti, hogy a már telepített kamerák mellé, természetesen a megfelel´ó térbe másik
3-3 kamera telepíthet´ó.

Ennek megfelel´óen a jöv´óben, a Városi Önkormányzattól kapott támogatás jelent´ósebb részéb´ól és más pályázati lehet´óségb´ól tervezi az egyesület, a rendszer
további fejlesztését és b´óvítését. Még ebben az évben legalább 4 db kamera kerül
felszerelésre.
A településen több helyen, kihelyezett
tábla fogja felhívni a figyelmet, hogy, “A
Városban Rögzített Térfigyel´ó Rendszer
m´úködik!”
Azt gondolom, hogy ez a rendszer bizonyosan hozzájárul a település közbiztonságának javításához, a lakosok közbiztonsági érzetének er´ósítéséhez.
A rendszer kialakításáért és a kapott
segítségért a Rétsági Polgár´ór Egyesület
köszönetét fejezi ki, a Rétság Város Önkormányzatának és intézményeinek, Rétság Város Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának, a Paletta-Trade
Kft-nek, a DIPO KHE-nek, Pásztor Zoltán
vállalkozó kivitelez´ónek, a Rétsági Polgár´ór Egyesület tagságának és mindazoknak, akik segítették a megvalósítást.
Hasonló rendszer készült el Legénden,
Nógrádsápon és Nézsán, a kivitelezés el´ókészületei néhány egyesületnél, illetve településen folyamatban vannak. (Bánk,
Nógrád, Berkenye.) Finanszírozási problémák miatt több településen “id´ót” kértek, pedig igyekezni kell a kivitelezéssel
és a fizetési kérelem benyújtásával, mert
aki, kifut az id´ób´ól, az elveszítheti a megnyert pályázat megvalósítását.
Kár lenne érte! Egy ilyen több települést átfogó rendszer, talán a leend´ó b´únelkövet´óket is a települések elkerülésére
kényszeríti (kényszerítheti). Bízzunk benne és tegyünk érte!
Tisztelettel: Jávorka János elnök
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Mit tehet Ön, hogy ne
váljon rablás áldozatává?
— Ha teheti, ne induljon egyedül útnak,
különösen este, sötétben!
— Forgalmas, kivilágított úton közlekedjen, kerülje az elhagyatott helyeket,
gyanúsan viselked´ó személyeket!
— Ne hordjon magánál nagy összeg´ú
készpénzt!
— Értékes tárgyait (pl. telefon) ékszereit
ne felt´ún´ó módon viselje, használja!
— Táskáját mindig er´ósen magához szorítva hordja, lehet´óleg a vállon keresztbe átvetve!
— Ha az utcán veszélyeztetve érzi magát,
vagy úgy érzi, követik, miel´óbb menjen olyan helyre, ahol mások is tartózkodnak, vagy térjen be egy üzletbe!
— Szerezzen be úgynevezett személyi riasztót, mely támadás esetén hangjelzést ad!
— Pénzintézetben történ´ó pénzfelvétel
esetén lehet´óleg kérje meg egy rokonát vagy ismer´ósét, hogy kísérje el!
— Lakáskulcsát ne az ajtóban kezdje el keresni, hanem id´óben készítse azt el´ó!
Mit tegyen, ha az utcán támadás éri?
— Hangosan kiáltson segítségért, vagy
használjon figyelemfelkeltésre alkalmas eszközt (pl. személyi riasztót), és
így jelezze környezetének, hogy bajban 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´ójegyeit, ruházatát, hogy kés´óbb részletes
személyleírást tudjon róla adni!
— Értesítse a rend´órséget a 107-es vagy
a 112-es segélyhívók valamelyikén!
Mit tegyen, hogy lakásában ne érje rablótámadás?
— Ha hazaérkezett, az ajtót, a kaput mindig zárja be!
— Lakása ajtaján minden esetben használjon biztonsági láncot, optikai kitekint´ót (kukucskálót)!
— Legyen körültekint´ó, hogy mi szerepel a
névtábláján! Az “Id.” “Özv.” “Dr.” rövidítésekb´ól következtetéseket vonhatnak
le az Ön családi állapotával, illetve vagyoni helyzetével kapcsolatosan.
— Lakóhelyük környezetével alakítson ki
kölcsönös segítségen alapuló kapcsolatot!
Így baj esetén számíthatnak egymásra!
— Gyanús idegenek felt´únése esetén értesítse a rend´órséget!
Nógrád Megyei Rend´ór F´ókapitányság,
Rétsági Polgár´órség
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Egy vérbeli ördöng´ós el´óadás Rétságon
A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 1990-t´ól ápolja, ´órzi és adja tovább
a magyar népzene és néptánc sokszín´úségét. Rendszeresen fellépnek hazai és
határon túli színpadokon.
Fontos feladatnak tartják az utánpótlással való foglalkozást, a néptánckultúra
megszerettetését a következ´ó nemzedékkel, biztosítva így a generációról generációra történ´ó hagyományozódást és folytonosságot.
Táncosaik
heti
rendszerességgel több, mint ezer vidéki és városi gyereket tanítanak táncolni és énekelni, megismerni és tisztelni örökségünket,
hagyománnyal és hagyományban élni, belesz´óve azt mindennapjaikba.
A társulat évadonként új bemutatókkal
jelentkezik, és arra törekszik, hogy repertoárja új színekkel gazdagodjék, mind a
koreográfiák, mind az el´óadások szerkezete és dramaturgiája által. A folklórm´úsorok mellett a Hargita együttes sikeresen
mutatott be táncszínházi produkciókat is.

Az együttes tagjainak alapelve, hogy
mindig tiszta forrásból merítsenek és vallják, hogy els´ódleges feladatuk hiteles hagyományaink feltárása, éltetése, népszer´úsítése és továbbadása. Gyakran képviselik közösségüket városukon kívül, az erdélyi népi kultúrát Magyarországon, és
nem egyszer az egész magyarságot, nemzeti kultúránkat a nagyvilágban.
Rétságra nem el´óször látogatott el az
együttes. Köszönhet´ó ez els´ósorban Simon Katalinnak a nyugat-nógrádi kisváros néptáncoktató-el´óadóm´úvészének, aki
maga is tagja volt korábban az erdélyi hivatásos együttesnek. A korábbi vendégjátékuk sikerének is tudható az be, hogy

zsúfolásig telt a rétsági m´úvel´ódési központ színházterme ez alkalommal is. Voltak, akik nem is jutottak be az el´óadásra.
Az Ördöngösök Füzesen cím´ú új táncszínházi produkcióval lépett ez alkalommal
színpadra a csíkszeredai együttes. A darabot Takáts Sándor A régi Magyarország
jókedve cím´ú könyvének egyik története
ihlette. A hangulatos ördöngösfüzesi lagzi
köré font el´óadást a magyarországi Boka
Gábor rendezte. Koreográfus Busai Norbert és Busai Zsuzsanna.
A történet egy ördöng´ósfüzesi legendából táplálkozik. Ezt ültették be az alkotók 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 garázdálkodott”. A Kolozs megyei, Szamosújvártól hat kilométerre fekv´ó szórványtelepülés ihlette témaválasztásnak az együttes
igazgatója, András Mihály szerint olyan
üzenete is van, hogy a Székelyföld is elszórványosodhat, ha nem tudnak elég ördöngösen viselkedni, ha nem tudnak a kísértésnek ellenállni. (Hozzátehetjük, hogy
egész magyarságunkra is igaz, hogy csak
úgy maradhat fenn, ha összefogással száll
szembe minden ártó szándékkal. Egy-egy
településünk jöv´óje is csak úgy biztosítható, ha közösen el´úzzük azt, mi ördögi.)
Az együttes úgy gondolta, hogy kell
egy olyan darab, mely nem csupán nevel,
hanem vidámságával be is vonzza a közönséget az el´óadásra. Az remélik, hogy a
szakma és a közönség is úgy ítéli majd
meg, hogy egy olyan új magyar táncm´ú
született, mely lesz olyan értékes, hogy
majd a következ´ó generációk is el´óveszik
újra és újra.
A rétsági fellépésük egy olyan élményt
jelentett a m´úvel´ódési központ vendégeinek, melyet még sokáig emlegetnek majd,
s reménykednek abban, hogy a Hargita
Nemzeti Székely Népi Együttes nem utoljára látogatott el hozzájuk.
V.J.
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Segítség a bajban
Berkenyén kezdi idei segít´ó munkáját Habitat for Humanity
Szolga-T´ókés Sándor Erdélyb´ól Sepsiszentgyörgyr´ól származott, hol, karosszérialakatosként dolgozott. Betegsége
miatt kellett áttelepülnie Magyarországra.
Sok segít´ó révén kezd´ódhetett el a kezelése. Id´óközben beiratkozott a teológiára,
mert lelkész szeretett volna lenni. Már a
teológiai évek alatt megtörtént az els´ó veseátültetése. Soha nem adta fel a reményt.
Kit´ún´ó úszó lévén részt vett a transzplantáltak vancouveri világjátékén. D. Szebik
Imre evangélikus püspök 1993. decemberét´ól megbízta ´ót az ´Ósagárdi Evangélikus
Gyülekezet pásztorolásával. Egy interjú
során ezt nyilatkozta: “Egy olyan gyülekezetbe kerültem, ahol rengeteg mindent
tanulhattam a hívekt´ól. Tizenegy évet
szolgáltam itt. Evangéliumi színdarabokat
adtunk el´ó, evangéliumi énekeket tanultunk, írtunk.”
Harmonikus családban élt feleségével
Judittal és két fiukkal. A család álma volt,
hogy egy emberi lépték´ú kis házban éljenek együtt. Vásároltak egy telket Berkenyén és belefogtak az építkezésbe. Boldogság volt számukra minden perc, látván, hogy emelkednek a falak.
A betegség azonban nem engedett a
szorításából. Szolga-T´ókés Sándor 2010
decemberében elhunyt. A közös álom
megszakadt. A közös fészek építése abbamaradt. Egészen addig, míg a csoda elkezd´ódött.
- December elején felhívtak az ´ósagárdi gyülekezett´ól - kezd bele a történetbe
Judit asszony, - hogy megadhatják-e a nevemet ennek a segít´ó szervezetnek. Persze
igent mondtam, s ´ók meg is kerestek bennünket, elbeszélgettek velünk, s vállaltuk
is a feltételeiket. Ez a lehet´óség arról is
szól, hogy öt éven keresztül kamatmentes
kölcsönnel és a segít´ó kezek közrem´úködése által valósul meg a szigetelés, a lakhatóvá tétel.
- Hogyan fogadták, hogy mégis megvalósulhat az álom?
- Vegyes érzelmekkel állunk az alapítvány és az itt dolgozó gyerekek el´ótt, s
fájdalmas hálaadással gondolok ugyanakkor az eseményekre. A férjem sajnos már
nem láthatja, hogy milyen csoda történik
a hátunk mögött, kicsik és nagyok összefogtak 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-
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manity Magyarország igazgatóját kérdeztük a részletekr´ól.
- Mivel foglalkozik ez a szervezet?
- A Habitat egy nemzetközi nonprofit
szervezet. A célunk a lakhatási szegénység csökkentése, a lakhatási szegénységben él´ó emberek helyzetének a javítása.
Magyarországon több eszközzel dolgozunk ezért a célért. Lakáspolitikai javaslatokkal, lakáspolitikai érdekérvényesítéssel azért foglalkozunk, hogy az 1,2 millió,
a probléma által érintett ember élete javuljon, s hogy az országos politika is felel´ósséget vállaljon ezekért az emberekért.
Emellett pénzügyi képzésekkel, energiahatékonysági képzésekkel segítjük a probléma által érintett háztartásokat abban,
hogy jobban tudjanak gazdálkodni és az
energiaköltségeiket le tudják csökkenteni.
Önkéntes programunkban rosszul szigetelt házban él´ó rászoruló családoknak segítünk szigeteléssel abban, hogy csökkenjenek a f´útési költségeik, illetve van egy
olyan programunk, amelyben mélyszegénységben él´ó embereknek segítünk abban, hogy karban tudják tartani az otthonaikat.
- Hogyan kerültek ide Nyugat-Nógrádba, Berkenyére?
- A tavalyi évben úgy döntöttünk, hogy
Vác környékén szervezzük meg a h´ószigetelési akciónkat, s reméljük, hogy több
évig tudunk ebben a tág értelemben vett
régióban dolgozni. Itt is nagyon sok családnak van szüksége erre a segítségre. Tavaly ´ósszel hirdettük meg ezt a lehet´óséget. Nagyon fontos, hogy nem egy ingyenes segítségr´ól van szó, hanem olyan családokat keresünk, akik vissza tudják fizetni a program költségeinek egy tört részét,
egy nagyon kedvezményes részét. Azt
szeretnénk, hogy anyagiakban elköteleznék magukat amellett a megoldás mellett,
amelyet felajánlunk.
- Mikorra várható itt a munka befejezése?
- 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 százalékból, akár adományból, hiszen ez egy viszonylag drága program, s attól is függ,
hogy mennyi önkéntesünk van. Jelenleg az
önkéntes-naptárunkban a következ´ó csoportot április második felére várjuk. ´Ók már
valószín´úleg majdnem befejezik ennek a
háznak a javítását. Mindemellett az egész
évben várunk önkénteseket helyb´ól is.
V.J.

Legyen a munkatársunk!
Tisztelt Olvasóink! Újságunkat színesítend´ó azt szeretnénk, ha minél többen
vállalkoznának arra, hogy kisebb-nagyobb írásaikkal jelentkeznének a
Hangadó hasábjain. A szerkesztés során
egyetlen rendez´óelvet tartunk fontosnak magunk számára, mégpedig azt,
hogy az írások Rétságról szóljanak, az
itt él´ók számára íródjanak. Tájékoztatásul közöljük: lapzárta minden hónap 20-án. Ha tehát kedvet érez arra,
hogy egy-egy téma megírásával gazdagítsa a Hangadó számait, ragadjon tollat!
Legyen a munkatársunk!

Szolgáltatási ajánlat
A m´úvel´ódési központ aulája bérbe vehet´ó – kb. 100-120 f´ós – lakodalmak,
családi és egyéb társas rendezvényekre.
Igény szerint a vendéglátásban, dekorációs munkákban segítséget nyújtunk. Részletes felvilágosítás a m´úvel´ódési központ
irodájában, illetve a 35/350-785-ös telefonszámon állunk rendelkezésére.
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Végh Károly kiállítása Balassagyarmaton
Egy meghívást kaptunk Balassagyarmatra, a városi m´úvel´ódési központba. Dr.
Végh Károly fotóit mutatta be a tárlat
Gyársirató címmel. Egy romjaiban is szép
budapesti gyár maradványai olyan színvonalon tálalva, hogy azok immár nem is
fotók, hanem képek. Azt pedig, hogy
örömmel elfogadtuk a meghívást két dolog is indokolta: a kiállító m´úvész a rétsági m´úvel´ódési központ második, a tárlatot
megnyitó Németh Árpád fest´óm´úvész pedig els´ó igazgatója volt a rétsági m´úvel´ódési központnak. Az ´ó megnyitójából idézünk néhány gondolatot.

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

nasztia leszármazottja. Útja Nógrád megyei lépcs´ókön vezetett falusi népm´úvel´óségt´ól egészen az országos els´ó számú intézmény 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 könyveibe, ugyanerre találunk utalást. Minden
bizonnyal az erre való érzékenysége vezette ezeknek a motívumoknak a felfedezésére és bemutatására is.
Mit is látunk ezeken a képeken? Azt,
hogy egy gyár elhagyatva. Ha valakit,
vagy valamit elhagynak, az mindig fájdalmas. Részint az elhagyott oldaláról, de
joggal merül fel a h´útlenség gondolata is.
A képeket nézve beigazolódik, hogy ez a
h´útlenség nem csupán gyanú. Kihez, vagy
mihez f´úzheti az embert h´úség? Többnyire
személyhez köthet´ó a h´úség fogalma? S
ha elhagytuk ezt a gyárat, akkor ez talán
a miénk volt? Az érzelmi köt´ódés minden
bizonnyal igen er´ós volt. Volt, ki egész
életét itt dolgozta le, s ide hozta be dolgozni a felcsepered´ó gyermekeit is.
Károly fényképein gyönyör´ú épületeket látunk. Megmutatkozik építészeti
szépsége. Egy olyan funkcionális épület,
amely magán hordozza az épít´óm´úvész
keze-nyomát. A képeket nézve világossá

Egerben táncoltunk!
2013. március 2-án megrendezésre került Egerben a Faatimah Szultána Hastáncverseny, melyen mi, a Rétsági Hastánccsoport is részt vettünk.
A csapat az amat´ór 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´ór csoportos kategóriában
neveztünk.
A szervez´ónek, Faatimáhnak is voltak
csoportjai, akik velünk együtt indultak,
valamint a szóló kategóriákban, de ´ók és
a többi versenyz´ó is mind lelkes és kedves

volt a vetélytársakkal. Igazi barátságos
hastáncverseny volt.
Sok új emberrel és stílussal találkozhattunk a hétvégén. A junior kategória
versenyz´ói között láthattuk, hogy a hastáncban 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, valamint törzsi táncot is, ami mindenkit leny´úgözött. Nem csak fiatalok, id´ósebbek is
részt vettek a versenyen. ´Ók is bebizonyították, hogy a tánc nem korfügg´ó, 50-60
évesen is élvezhetjük a mozgást és a testünket. A sok jó koreográfia mellet, még
több szép ruhát is láthattunk.
Az eredményhirdetés a csoportnak sajnos nem hozott sok sikert, viszont egyik
táncosunk, Bernáth Melinda az amat´ór
szóló kategóriában els´ó helyezést ért el,
aminek az egész csoport szívb´ól örült.
Mindent egybevetve az els´ó versenyünk
nagyon jó volt arra, hogy megismerkedjünk új stílusokkal, táncosokkal és tapasztalatot gy´újtsünk a tánc terén.
Sz´óke Johanna Hanna

lehet számunkra ezek szépsége. A kép
kompozíciós szépsége, a feketék és fehérek kontrasztja, a fellelhet´ó szürkék sokféle árnyalata. Mindezek fest´ói kompozícióként jelennek meg számunkra. Lelkiismeretünket is ébreszti a látvány és az h´útlenség megjelenítése. Ez a kiállítást felfoghatjuk vádiratként, csak ne vádoljunk
mindig másokat. Végh Károlyt e kiállítás
megvalósításakor ez a fajta felel´ósségtudat,
ez a fajta gondolkodás vezette. Olyan fotográfus ´ó, akinek nem csak szeme, szíve is van
a jó képekhez.
V.J.

Tudásod a jöv´ód!
Már négy nyelviskola oktat egyszerre
a rétsági m´úvel´ódési központban
A TÁMOP 2.1.2. projekt f´ó célja az idegen
nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése, a feln´ótt lakosság gazdasági versenyképességének növelése, valamint munkaer´ópiaci, elhelyezkedési esélyeinek növelése.
A rétsági m´úvel´ódési központot els´ósorban nyelvi képz´ók keresték fel, hogy a
városban induló tanfolyamoknak képzési
helyszínt biztosítson. Felhívjuk az érdekl´ód´ók figyelmét, hogy a projekt abba a
szakaszba érkezett, hogy ezek a képzések
már elkezd´ódnek, jelenleg négy angol
nyelvi oktatás folyik!
A feltételekr´ól tájékozódjanak, regisztráljanak a tudasodajovod.hu weboldalon. Csak ezen keresztül van lehet´óség
a képzések közti keresgélésre (képz´ó intézmény, képzési helyszín, oktatás típusa,
szintje, tanfolyam kezdési id´ópontja szerint), illetve regisztráció után jelentkezni
is itt kell. Érdemes a honlapot rendszeresen látogatni, hiszen mind a négy
képz´ó nyelviskola tervezi az újabb kurzusok indítását.
Bízunk benne, hogy minden tanulni vágyó megtalálja a számára megfelel´ó képzést,
ismereteit hasznos tudással b´óvíti. Sok sikert!
Képünk a gyöngyösi székhely´ú IOSZIA
nyelviskola hallgatóiról készült. Egyik társuk
születésnapát is együtt ünnepelték.
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Rétsági kalauz
Programajánló
Április 2. kedd
a m´úvel´ódési központ aulájában
El´ótéri kiállítás:
Válogatás Varga Szabolcs fotóiból
Április 4. csütörtök, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ galériájában
Valkó Gyula képz´óm´úvész
Érint´ók cím´ú kiállításának megnyitója
A tárlatot megnyitja: Németh Árpád
fest´óm´úvész Közrem´úködik: Majnik
László - zajzene A kiállítás megtekinthet´ó május 4-ig.
Április 6. szombat, 15.00 órától
a m´úvel´ódési központ aulájában
a Városi Nyugdíjas Klub rendezvénye
Április 9. kedd, 14.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Gyermekszínházi el´óadás:
Robin, a hód - meg a kutya fája
természetvédelmi mesejáték
Belép´ódíj: 500 Ft
Április 11. csütörtök, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
A Költészet Napja
Spangár-díj átadása, Spangár antológia bemutatása
Április 15. hétf´ó, 14.00 órától
a m´úvel´ódési központ kistermében
Ortopéd lábsz´úrés és cip´óméret-vétel
Cukorbetegeknek és gyerekeknek is!
(A cip´ókészítés közgyógy igazolványra ingyenes!) Szeretettel várnak minden érdekl´ód´ót A Városi Nyugdíjas
Klub szervez´ói!
Április 17. szerda, 17.15 órától
a m´úvel´ódési központ kiállító termében
Kerepl´ós népdalénekl´ó verseny
Április 20. szombat, 10.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Polgár´ór Egyesület
megyei közgy´úlése
Április 20. szombat 18.30 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Gyarmati Színkör kabaré el´óadása
Vidámság szérum
Szerepl´ók: Fábry István, Czene Gizella,
Rácz Imre, Kovács Éva, Szunyog László,
Csallóné Majoros Erzsébet, Janzsóné Bagyinszki Adél, Vitézné Mészáros Krisztina
Mindenkit szeretettel várunk vidám
jelenetekb´ól szerkesztett estünkre!
Belép´ódíj: 1000 Ft
Április 26. szombat
a m´úvel´ódési központban
a rétsági Általános Iskola
jótékonysági rendezvénye

12

El´ózetes
Május 1. szerda
a Hunyadi ligetben
MAJÁLIS
Május 7. kedd
a m´úvel´ódési központ aulájában
El´ótéri kiállítás:
Válogatás Molnár Levente fotóiból
Május 10. péntek
a Madarak és Fák Napja alkalmából
könyvkiállítás - vetítés - ismeretterjeszt´ó el´óadás
Május 18. szombat
a m´úvel´ódési 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´ótti téren
Gyereknap
Május 29. szerda, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ galériájában
a T´úzzománc Kör kiállítása

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´úvel´ódési központban
Hétf´ó:
Intenzív angol nyelvtanfolyam Hétf´ót´ól péntekig, 8.30-10.00 Vezeti: Szmandray Edina
Angol alapoktól tanfolyam Hétf´ót´ól péntekig, 14.00-18.30 Vezeti: Blaskóné
Csontos Mária
Starlight Dance Company tánccsoport
Minden hétf´ón 14.00 órától Vezeti:
Szabó Krisztián
Autós-motoros tanfolyam Minden hétf´ón,
szerdán és pénteken 16.30 órától Vezeti: Bagyiker Bt.
Angol nyelvtanfolyam Minden hétf´ón és
csütörtökön 17.00 órától Vezeti:
Nagymihály Zsolt
Haladó angol nyelvtanfolyam Minden
hétf´ón és szerdán, 17.00-19.15 Vezeti:
Szmandray Edina
A Kör - a térség képz´óm´úvészeinek klubja
Minden hónap utolsó hétf´ójén, 17.00 órától
Zubaidah Hastánccsoport Minden hétf´ón
és pénteken 18.00 órától Vezeti: Sz´óke
Johanna
Rétsági Fotó Kör Minden hónap 1. hétf´ójén
18.00 órától Vezeti: Vargáné Fidel Ágota
Kedd:
Intenzív angol nyelvtanfolyam Hétf´ót´ól
péntekig, 8.30-10.00 Vezeti: Szmandray Edina

Angol alapoktól tanfolyam Hétf´ót´ól péntekig,
14.00-18.30 Vezeti: Blaskóné Csontos Mária
´Ószirózsa 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´ót´ól
péntekig, 8.30-10.00 Vezeti: Szmandray Edina
Angol alapoktól tanfolyam Hétf´ót´ól péntekig, 14.00-18.30 Vezeti: Blaskóné
Csontos Mária
Autós-motoros tanfolyam Minden hétf´ón,
szerdán és pénteken 16.30 órától Vezeti: Bagyiker Bt.
T´úzzománc Kör Minden szerdán 16.30
órától Vezeti: Dovák B. József
Reiki - útkeres´ók klubja Kéthetente szerdán,
17.00 órától Vezeti: Kövessdy Hedvig
Haladó angol nyelvtanfolyam Minden
hétf´ón és szerdán, 17.00-19.15 Vezeti:
Szmandray Edina
Popping/Dubstep tánccsoport Minden szerdán 17.30 órától Vezeti: Szeri György
Csütörtök:
Intenzív angol nyelvtanfolyam Hétf´ót´ól
péntekig, 8.30-10.00 Vezeti: Szmandray Edina
Angol alapoktól tanfolyam Hétf´ót´ól péntekig, 14.00-18.30 Vezeti: Blaskóné
Csontos Mária
´Ószirózsa Tánccsoport Minden kedden és
csütörtökön, 14.30 órától
Angol nyelvtanfolyam (TÁMOP 2.1.2.)
Minden hétf´ón és csütörtökön 17.00
órától Vezeti: Nagymihály Zsolt
Péntek:
Intenzív angol nyelvtanfolyam Hétf´ót´ól
péntekig, 8.30-10.00 Vezeti: Szmandray Edina
Angol alapoktól tanfolyam Hétf´ót´ól péntekig, 14.00-18.30 Vezeti: Blaskóné
Csontos Mária
Autós-motoros tanfolyam Minden hétf´ón,
szerdán és pénteken 16.30 órától Vezeti: Bagyiker Bt.
Zúgófa néptánc próba Minden pénteken
18.00 órától Vezeti: Simon Katalin
Spangár András Irodalmi Kör Minden hónap 2. péntek 17.00 órától
Zubaidah Hastánccsoport Minden és pénteken 18.00 órától Vezeti: Sz´óke Johanna

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

HANGADÓ
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Megjelent a Rétsági Évkönyv új kötete

rtv.retsag.net
A Rétsági Televízió havi programja:
Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktuális információkkal. Egy
éve több adásnappal, több ismétléssel
szolgáljuk a néz´óket.
Április 9-14-ig kedd-péntek 18 és 21 órakor, szombat vasárnap 10.00 órakor
Kistérségi Krónika
Válogatás a környez´ó települések
filmjeib´ól
Április 16. kedd 18.00 órától
Él´ó közvetítés a lakossági fórumról
Április 26. péntek 16.00 órától
Él´ó közvetítés a képvisel´ó-testületi
ülésér´ól.
Április 30 -május 5-ig kedd-péntek 18 és 21
órakor, szombat vasárnap 10 órakor
RTV Híradó Riportm´úsor összeállítás
Hírek röviden, Megkérdeztük az illetékest, Spangár díj, Vágatlanul, Ismert
emberek sikeres rétságiak. stb.
B´óvebb, részletes tartalom a képújságban
és az rtv.retsag.net oldalon.

Nyitva tartás
Könyvtár:
Hétf´ó:
11.00-16.00
Kedd-péntek
9.00-18.00
Szombat:
13.00-17.00
M´úvel´ódési Központ:
Hétf´ó-csütörtök:
08.00-20.00
Péntek:
08.00-21.00
Szombat:
17.00-21.00
Vasárnap
Zárva
Rendezvények el´óre egyeztetés
alapján ett´ól eltér´ó id´ópontban is.

A Rétsági Évkönyv tizennegyedik kötetét ajánlhatjuk a Kedves Olvasónak.
Örömmel nyújtjuk át, hiszen ismét bebizonyosodik általa, hogy városunk
múltjában sok olyan érdekesség fedezhet´ó fel,
amelyre érdemes emlékezni, jelenében pedig
számos olyan esemény
zajlik, amelyek méltóak
arra, hogy meg´órizzük
´óket az utókor számára.
A hagyományokhoz
híven a kötetben folytattuk
a “Rólunk írták” sorozatot.
Hogy utolérjük magunkat,
ez alkalommal két év 2011. és 2012. - hírei alkotják azt a tükröt, amely
összefoglalja
városunk
eseményeit.
E számunkban jó néhány olyan embernek állítunk emléket, akikre méltán lehetnek büszkék a térségben él´ók. A nógrádi
várat véd´ó alkapitány fia, a református
püspökké lett Nógrádi Mátyás és a borsosberényi származású tudós, Reibner Márton két olyan kiemelked´ó személyiség,
akik nélkül talán a mai magyar nyelvi kultúránk is szegényebb lenne. A Tolmácson
született Sztrókay István már akkor megálmodta Budapest metróvonalait, amikor
erre még nem volt meg igazán a megvalósító szándék. Minden bizonnyal az sem
volt köztudott, hogy az író - Krúdy Gyula
- családjának több tagja is köt´ódik Rétság-

hoz. S hogy hogyan került a primadonna
Muráti Lili Rétságra? Ez is olvasható a
kötetben. Csakúgy, mint a tudós Fülep Lajos rétsági története. Óbuda díszpolgára,
Pintér Endre sebészprofesszor szintén rétsági gyökereket tudhat magáénak.
Köszönjük neki, hogy kérésünkre adalékokkal szolgált az íráshoz.
Évkönyvünk több írásának összefoglaló címe:
Rétsági katonák - katonák
Rétságról. A kett´ós címmel
azt akartuk kifejezni, hogy
olyan katonasorsokról lehet e sorokban olvasni,
akiknek civil élete Rétsághoz köt´ódik, illet´óleg katonaként a rétsági laktanya
volt meghatározó számára.
Változatos, érdekes, olykor meglep´ó történetek kerekednek ki elmondásaikból.
Van köztük, ki katonazenészként járta
meg a Don-kanyar poklát, van ki a helyi
laktanyában élte át az 1956-os eseményeket, s kés´óbb nemzetközi hír´ú fotóm´úvésszé vált, van, ki részt vett Mindszenty
kiszabadításában, van, ki Amerikában találta meg a boldogulását, s olyan is, aki az
1968-as Csehszlovákia-megszállást hivatásos tisztként élte meg.
A kötetet a m´úvel´ódési központ által
kiírt fotópályázatra beérkezett felvételek
gazdagítják.
Végh József

A Rétsági évkönyv 2013 bemutatása
Az immár közel másfél évtizedes múltra
visszatekint´ó Honismereti Akadémia el´óadássorozata 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 érdekl´ódnek.

A bemutatón, az évkönyv szerkeszt´óje,
Végh József idézett fel bel´óle néhány érdekességet, s igyekezett kedvet ébreszteni annak elolvasásához. Kiváló fiatal el´óadók voltak ebben segítségére. A találkozóra sokan
elfogadták a m´úvel´ódési központ invitálását.
A m´úvel´ódési központ kollektívája már most
azon dolgozik, hogy jöv´óre ilyenkor újabb
taggal gyarapodhassék ez a szép sorozat.

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,
matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´óségi
munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 16.
Telefon: (35)351-155, (30)9-607-683
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Küldjön egy képet!

Zöldhulladék gy´újtési rend
Rétságon
Tisztelt rétsági lakosok!
A Zöld Híd Régió Kft. ezúton tájékoztatja az rétsági lakosokat a zöldhulladék
gy´újtéssel kapcsolatban az alábbi fontos
információkról.
Az ingatlan tulajdonosok biológiailag
lebomló anyagból készült zöldhulladék
gy´újt´ó zsákokban gy´újthetik a kisebb
mennyiség´ú komposztálható zöldhulladékokat. A zöldhulladékok közé különösen
a f´úfélék, falevelek, fás és lágyszárú kerti
növények és azok részei, gallyak, ágak
maximum 60 mm vastagságig sorolhatóak. A zsákokat 40 Ft + Áfa áron vásárolhatják meg az alábbi helyszíneken:
— 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Polgármesteri Hivatal
— 2651 Rétság, Rákóczi út 29. Paletta
Trade Kft.
Egy szállítási nap alkalmával maximum
10 db zöldhulladékot tartalmazó zsák helyezhet´ó ki ingatlanonként! Társaságunk
kizárólag az ebben a zsákban kihelyezett
zöldhulladékot szállítja el.
2013. évi zöldhulladék gy´újtési rend tervezett soron következ´ó id´ópontjai a következ´ók:
— 2013. április 04. csütörtök
— 2013. április 18. csütörtök
— 2013. május 02. csütörtök
— 2013. május 16. csütörtök
— 2013. május 30. csütörtök
Közbees´ó hetekben zsákos szelektív hulladékgy´újtés történik. Ezt a fenti helyeken
díjmentesen beszerezhet´ó zsákban lehet
kirakni. Id´ópontok:
— 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´úködésüket!

Mindig örömünkre szolgál, ha olvasóinktól kapunk egy-egy különleges felvételt.
Ez alkalommal nem csupán egy képet, hanem egy egész albumot kaptunk. A rétsági
úttör´ócsapat képes albumát. Az alábbi képek 1973-ban készültek Káptalanfüreden,
a Rétsági Járás táborában. A felvételeken
a kapu el´ótt a táborlakók láthatók. A felsorakozott úttör´ók pedig Szátokról érkeztek. Az úttör´ók jelentését Babiák Mihály
táborvezet´ó, a diósjen´ói iskola igazgatója
fogadja. Káptalanfüred a Balaton északi
oldalán Alsóörs és Almádi között találha-

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

Adománybolt Rétságon!
2012. július 1-én a Baptista Szeretetszolgálat Rétságon nyitotta meg második adományboltját.
Azóta az adománybolt folyamatosan b´óvül´ó választékkal várja azokat, akik háztartási
eszközöket, ruhanem´út, lakástextíliát, játékokat szeretnének adomány ellenében elvinni.
A befolyt összeggel a Nógrád megyében él´ó
rászorult családokat is támogatják.
Várjuk azokat az adományozókat is, akik
rendelkeznek megunt, esetleg hagyatékból
megmaradt, de jó min´óség´ú férfi-, n´ói-, vagy
gyermekruházattal, játékokkal, háztartási,
vagy m´úszaki eszközökkel, bútorokkal!
A tavalyi évben az országos felhívásnak megfelelve Rétságon és Érsekvadkerten, október 17-én, és november 25-én
osztottunk ki nagy mennyiségben ruhát,

bébiételt és immuner´ósít´ó cseppeket, a
Szegénység elleni küzdelem Világnapja
alkalmából. Karácsonykor élelmiszert
tudtunk adni a rászorultaknak (a rászorultságot a helyi önkormányzat, illetve családsegít´ó által kell igazolni), amiket a térségben m´úköd´ó vállalkozók, itt él´ó magánszemélyek adományoztak irodánknak.
Idén is tervezünk ruhaosztást, most els´ósorban a rétsági adományboltban, de ha
lehet´óség lesz a kés´óbbiekben, szívesen
megyünk más településekre is.
Megtalálnak minket a Flamingó Cukrászda alatti Baptista.Pont irodában.
Információ: Varga Róbertné - Piszár
Anikó: 06/20-243-7354

Felhívás - tavaszi nagytakartásra!
Tisztelt Olvasók!
A Rétsági Polgár´ór Egyesület 2013.
április 13-án “Tavaszi Nagytakarítási”
akciót szervez a város közterületeinek és
parkjainak karban tartására. Gyülekezés a
Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár

mellet, reggel 9 órakor. Ajánlatos eszközök: gereblye, ásó, lapát, sepr´ú, stb.
A szemetes zsákot a polgár´ór egyesület biztosítja. Minden segít´ó önkéntest
tisztelettel várunk!
Jávorka János elnök

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

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