RÉTSÁG VÁROS LAPJA

XXIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM

I. Rétsági Extrém Nap
A két rétsági fiatalember - Jobbágyi Péter és
Balla Balázs - különleges és nagy vezetéstechnikai jártasságról árulkodó látványos
bemutatóit immár több alkalommal is láthatta Rétságon és a környez´ó településeken
az érdekl´ód´ó közönség. A fiúk és segít´óik
most gondoltak egy nagyot és megszervezték az I. Rétsági Extrém Napot.
Már a találkozóhoz közeledve érezni
lehetett, hogy nagy az érdekl´ódés a programsorozat iránt. Alig lehetett autóval
megközelíteni az egykori laktanyához tartozó helyszínt, annyi volt a látogató. Jöttek bizony szép számmal helyb´ól, de sokan elindultak messzebb lév´ó településekr´ól is. Látnivalóban pedig nem volt hiány.
Csikorgó fékek, b´óg´ó motorok, szabadjára
eresztett decibelek, a közönséges közúti
közleked´ók számára elképzelhetetlen nehézség´ú akadálypályákon repül´ó motoro-

sok, a dagonyában megreked´ó autósok,
hihetetlen teljesítményre képes versenyz´ók. A közönség pedig félelemmel vegyes
borzongással nézte, csodálta a produkciókat, s mindeközben az egyik helyszínr´ól a
másikra siettek, hogy ne maradjanak le semmilyen látványosságról. A veterán autókban
büszkén ültek a tulajdonosaik, megtekinthet´ó volt egy a hatvanas évek stílusában rétsági fiatalok által épített profi versenyautó,
voltak kerékpáros és gördeszkás bemutatók.
A résztvev´ók is kipróbálhatták magukat a
motorblokk-dobó versenyen, a programok
szünetében pedig helyi zenekarok oldották,
vagy fokozták a hangulatot.
E rövid tudósításban fel sem lehet sorolni minden programelemet. Egy biztos:
a rendezvény sikerét tekintve - úgy t´únik
- lesz még folytatása.
V.J. Fotó: Maszlik
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Városházi tudósítások
Rétság Város Képvisel´ó-testülete május
6-án rendkívüli testületi ülést tartott. A
képvisel´ók feladata a városrehabilitációs
programhoz tartozó két feladat: az általános iskola küls´ó homlokzatának és környezetének felújítása, valamint a m´úvel´ódési ház részleges bels´ó felújítása,
részleges akadálymentesítése elvégzéséhez a kivitelez´ó kiválasztása
volt. A testület a Verner Kft. ajánlatát tartotta a legel´ónyösebbnek.
A május 24-én tartott soros ülésen az önkormányzati tulajdonú
lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérleti díját tekintette át a képvisel´ó-testület. A lakások
bérleti díját rendeletben, míg a nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját határozatban kell rögzíteni. A
bérleti szerz´ódések 2011. évben egységesítésre kerültek. 2012. évben a
szerz´ódések jelent´ós része módosításra szorult, mivel az önkormányzat és
intézményei költségvetéseit elkülönítetten kellett megalkotni emiatt változott a bérbeadó adata. Az el´óz´ó évek
gyakorlata az volt, hogy az el´óz´ó évi
hivatalos infláció mértékével kerültek
emelésre a bérleti díjak. A határozat a
város hivatalos honlapján olvasható.
Rétság Város Önkormányzata Szervezeti és M´úködési Szabályzatát több ok
miatt is módosítani volt szükséges. A
járási hivatalok létrehozásával kapcsolatos feladatok átadása alapján az
SZMSZ módosítása a márciusi ülésen
megtörtént, ekkor azonban nem került
sor a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény hatályba lépése
és a helyi önkormányzatokról szóló
törvény számos rendelkezésének hatályon kívül helyezése miatt szükséges
módosításokra. Mint az ismeretes dr.
Szájbely Ern´ó 2013. május 31. napjával lemondott intézményvezet´ói megbízatásáról. A feladat folyamatos ellátása érdekében az a döntés született,
hogy az Egyesített Egészségügyi Szolgáltató Intézmény megszüntetésre kerül, a 2 f´ó véd´ón´ó, 3 f´ó asszisztens, 0,5
f´ó adminisztrátor, 2 f´ó takarítón´ó pedig a Polgármesteri Hivatalhoz, azon
belül a Pénzügyi Csoporthoz tagozódik. Szintén döntés született arról,
hogy Rétság Város Önkormányzat
megszünteti tagságát a Rétság Többcélú Kistérségi Társulásban, és a szociális feladatok ellátására létrehozott
szervezetb´ól. A társulásból való kilépésre 2013. június 30. napjával van
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lehet´óség. 2013. július 1. napjától a
jelz´órendszeres házi segítségnyújtást
nem kívánja a testület fenntartani, a
házi segítségnyújtási feladatokat önállóan kívánja ellátni.
Az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról
szóló törvény szabályozza a
közérdek´ú és a közérdekb´ól
nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való
jog érvényesülését szolgáló
alapvet´ó szabályokat. A törvény értelmében a közfeladatot ellátó szervnek a közérdek´ú adatok
megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét szabályzatba kell
foglalni. A testület a beterjesztett szabályzatot elfogadta.
A 2013. évi jogszabályi és személyi
változások indokolják Rétság Város
Önkormányzat Gazdálkodási jogköröket tartalmazó szabályzatának módosítását. A testület áttekintette a változásokat és ennek megfelel´óen módosította a szabályzatot.
A testület megtárgyalta az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény
megszüntet´ó okiratáról készített el´óterjesztést. A képvisel´ó-testület az
Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézményt jogutód nélkül 2013. május 31. nappal megszünteti. A megszüntetett intézmény feladatait, dolgozóit 2013. június 1. naptól Rétság Város Önkormányzata veszi át. A képvisel´ó-testület a fogászati ellátást 2013.
június 1-t´ól vállalkozó fogorvossal kötött szerz´ódéssel biztosítja.
A testület megtárgyalta a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal
a Rétság, Laktanya út 9. szám alatt található “t´úzoltószertár” elnevezés´ú ingatlanból 164,65 m2 nagyságú területre
vonatkozó használati szerz´ódés-tervezetr´ól készített el´óterjesztést. A képvisel´ó-testület az épületrészt határozatlan
id´óre ingyenes és kizárólagos használatba adta vonulós készenléti egységgel
történ´ó t´úzoltó ´órs m´úködése céljából.
A Rétsági önkéntes T´úzoltó Egyesület
kérelmet nyújtott be a képvisel´ó-testület felé, melyben 2013. évi támogatási
igényüket jelentik be. A kérelem részletes indokolást tartalmaz, melyb´ól kiderül, hogy az egyesület nem csupán
helyi, hanem környékbeli bajba jutottak részére is segítséget nyújt. Az
egyesület használatába kerül´ó épületrész felújítási kiadásaihoz a képvisel´ó-

testület a 2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére elszámolási kötelezettséggel megállapodás alapján
650.000 Ft támogatást biztosít, illetve
az átépítéshez szükséges dolgok megvásárlásához további 320.000 Ft-ot.
A II. számú háziorvosi szolgálat Internet el´ófizetési szerz´ódésének jóváhagyása napirend során a testület megtárgyalta az ACE Telecom Telekommunikációs és Informatikai Szolgáltató Kft-nek a szolgáltatására vonatkozó
szerz´ódés jóváhagyásáról készített
el´óterjesztést. A szerz´ódésben rögzített
10.800 Ft + ÁFA el´ófizetési díj megfizetését jóváhagyta.
Napirenden szerepelt a városrehabilitációs programhoz kapcsolódó soft elemek feladatainak végrehajtásáról készített tájékoztató. A Képvisel´ó-testület felkérte a polgármesteri hivatalt és a Városi
M´úvel´ódési Központ és Könyvtárat,
hogy közösen dolgozzák ki a soft elemek végrehajtásának lehet´óségeit.
A házi segítségnyújtás feladat átvételéhez m´úködési engedélyt kell kérni. A
m´úködési engedély kötelez´ó melléklete a szakmai program, melyet a testület
jelen ülésén jóváhagyott.
Szikora Szabolcs kérelemmel fordult a
testülethez, mely szerint bérelni szeretné
a 084/22 hrsz-ú term´óföld besorolású területet. A kérelmez´ó mez´ógazdasági célra, hosszabb távon használná a területet.
A terület jelenleg elhanyagolt, bérleti
igény eddig még nem jelentkezett a
terület iránt. A kérelmez´ó a területet
kitisztítaná, mez´ógazdasági célú használatra alkalmassá tenné. Tekintve,
hogy más jelentkez´ó is igényt nyújtott
be, a megszületett határozat értelmében a testület a területet pályázat útján
adja haszonbérbe. (A pályázati kiírás a
3. oldalon található.)
Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtár 2013. augusztus 20-i rendezvény tervezetér´ól szóló el´óterjesztése szintén ezen ülés témái közé tartozott. A program megvalósításához
szükséges 222.500 Ft összeget a testület biztosítja. T´úzijáték költségeir´ól
külön forrásból dönt.
A napirenden szerepelt a m´úvel´ódési
központ által egy korábban benyújtott
pályázat. Mint az el´óterjesztés mellékletét képez´ó tanácsnoki véleményben
olvasható: “Örvendetesnek tartom,
hogy az intézmény a benyújtott pályázaton nyert. Ez jelent´ós forrást biztosíthat tevékenysége megújítására.
Összesen (kerekítve) 25 millió forintot
lehet az intézményi munka javítására
fordítani a pályázatban meghatározott
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célokon keresztül.” Napirenden nem
maga a pályázat elfogadása szerepelt,
hiszen támogatói szerz´ódés még nem
áll rendelkezésre. Arról kellett dönteni, hogy a testület támogatja-e, hogy a
közm´úvel´ódési munka jelent´ós részét
küls´ó vállalkozó végezze a benyújtott
szerz´ódések alapján. A testületi ülésen
az alábbi határozat született: “Rétság
Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a Városi M´úvel´ódési
Központ és Könyvtár TÁMOP 3.2.13-12/1 számú pályázat lebonyolításával kapcsolatos el´óterjesztést, azt
nem támogatja.”
Hozzájárult a testület ahhoz, hogy a
m´úvel´ódési központ a Kereskedelmi
és Idegenforgalmi Továbbképz´ó Kft.
Nógrád Megyei Képviselete által szervezett 700 órás Logisztikai ügyintéz´ó
tanfolyamhoz egy termét bérbe adja.
Az Ünnepi Könyvhét színesítése érdekében Végh József helytörténész jelezte, hogy szívesen bemutatná új
könyvét, mely Rablóból pandúr címmel Sisa Pista kalandos életét mutatja
be. Egy másik ajánlat D. Tóth Kriszta
új könyvének bemutatóját tartja lehetségesnek. A testület ez utóbbit támogatta. A döntés oka, hogy míg az el´óbbi szerz´ó tiszteletdíjért, D. Tóth Kriszta, ismert tévés személyiség, díjmentesen vállalta a fellépést.
A testület megtárgyalta a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötend´ó megállapodást a lakossági szemétszállítás 2013.
évi támogatása tárgyában. A képvisel´ótestület a támogatás ingatlanonkénti
15.000 Ft/év összegét féléves bontásban
kívánja megfizetni a szolgáltatónak.
A képvisel´ók megtárgyalták a szelektív hulladékgy´újtés módjának kiválasztásával kapcsolatos szóbeli el´óterjesztést. A lakosság alacsony szavazati
részvétele miatt a szelektív hulladékgy´újtési szolgáltatás módjáról saját hatáskörben döntött. A Zöld Híd Kft-t´ól
a szelektív hulladékgy´újt´ó szigetekr´ól
történ´ó elszállítási formát választotta,
így a szelektíven gy´újtött hulladék
háztól elszállítása megsz´únik.
Városközpont rehabilitációs pályázattal kapcsolatos tulajdonosi döntések
sorában a testület megtárgyalta az err´ól készített el´óterjesztést. A terv módosítását tudomásul veszi, a módosított tervdokumentáció 170.000 Ft+Áfa
költségét a 2013. évi költségvetésben
a projektre elkülönített tartalék terhére
biztosítja. A tervdokumentációt a pályázat generáltervez´ójét´ól a Kovaterv
Kft-t´ól megrendeli.

2013. JÚNIUS
A napirenden szerepelt a jelz´órendszeres
házi segítségnyújtás II. negyedévi önkormányzatot terhel´ó részére pótel´óirányzat
benyújtásáról készített el´óterjesztés. A
testület a két f´ó ellátottra jutó, pályázati
támogatással nem fedezett havi 10.000
Ft-os költséget 2013. április 1-t´ól június 30 -ig terjed´ó id´óre átvállalta.
Jávorka János képvisel´ó 2013. május
havi tiszteletdíj felajánlásáról készített
el´óterjesztést. A Kerepl´ó Gyermek
Néptánc Egyesület részére, felszerelési
tárgyak, eszközök beszerzésére történ´ó
felajánlást a testület tudomásul vette.
A DMRV ZRT szennyvíz elvezet´ó és
tisztító rendszer 2013. évi rekonstrukciós
terv módosításával kapcsolatosan nyújtott be kérelmet. A képvisel´ó-testület elfogadta, hogy a szennyvíztisztító rendszer
m´úködtetéséhez szükséges 3 db kever´ó
berendezés 1.443.000 Ft+Áfa összegért a
rekonstrukciós keret terhére kerüljön beszerzésre, ezért a 38/2013. (III.22.) számú
határozattal jóváhagyott szennyvízrendszer 2013. évi rekonstrukciós tervét ennek
megfelel´óen módosítja.
Köztársaság utca csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos el´óterjesztés alapján a testület hozzájárul, hogy a Rétság
262 hrsz-on nyilvántartott, természetben a Köztársaság u. 12. szám alatt
található ingatlan javára és a rétsági
263 hrsz-ú kivett közút terhére 113 m2
alapterületre a felszíni csapadékelvezetés szolgalmi joga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a Hangadó
kiadásával kapcsolatos szóbeli el´óterjesztést. A f´ószerkeszt´ó Hangadó cím´ú
lap szerkesztésére vonatkozó megbízási szerz´ódését 2013. június 1. napjával felmondja. A Hangadó szerkesztésével a Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtárat bízza meg.

Tisztségvisel´ók fogadó órái
2013. Június
Mez´ófi Zoltán polgármester: Minden
hónap második hétf´ójén 13.00-17.00
óráig. Júniusban 10-én hétf´ón.
Dr. Katona Ern´ó alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától 17.30
óráig. Júniusban 26-án szerdán.
Tömör Józsefné jegyz´ó: Minden hétf´ón
14-17 óráig. Júniusban 3. 10. 17. 24.

Képvisel´ó-testületi ülés
Rétság Városi Önkormányzat Képvisel´ó-testülete munkatervben tervezett következ´ó ülésére Június 21. péntek 16.00
órakor kerül sor. (PVB. ülés id´ópontja:
június 18 kedd 16.00 óra) Tervezett napirendek: 1) 2013. évi költségvetés módosítása. 2) A képvisel´ó-testület 2013. évi munkatervének módosításáról. 3) Beszámoló a
helyi adók és egyéb pénzügyi követelések
állományáról, behajtásuk helyzetér´ól. 4)
Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda m´úködésér´ól. 5) Tájékoztató a települési szilárd és folyékony hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetér´ól, a létesítmények állapotáról, üzemeltetésér´ól. 6) Tájékoztatás a
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó m´úködésér´ól, a Nonprofit Kft. taggy´úlésér´ól, illetve a
2012. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról.
7) Beszámoló a testület lejárt határidej´ú
határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekr´ól. 8)
Tájékoztató Rétság városközpont funkciób´óvít´ó rehabilitációjáról. 9)Tájékoztató a
két testületi ülés közötti id´ószakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. 10) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Az ülés részletes napirendje és anyagai május 21-t´ól a www.retsag.hu oldalon az Önkormányzat menüpontnál
lesznek elérhet´ók.

Hirdetmény földhaszonbérre
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete a 123/2013. (V.24.) számú határozatával mez´ógazdasági hasznosításra
haszonbérletre hirdeti meg az alábbi földterületet:
Rétság külterület 084/22 hrsz, szántó m´úvelési ág, 42079 m2
Ajánlatok benyújtása: postai úton vagy
zárt borítékban Rétság Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal titkárságán. Benyújtási határid´ó: 2013. június 10. 10.00 óra.
Részvételi feltételek:
— nem magánszemély vásárló esetén az
átláthatóság bemutatása, igazolása
— adóigazolás benyújtása az állami és

önkormányzati adóhatóságtól arra vonatkozóan, hogy az ajánlattev´ónek
nincs lejárt esedékesség´ú adótartozása
Egyéb feltételek:
— Minimum bérleti díj: 3,5 Ft/m2/év
— Minimum 1 év kaució vállalása
Pályázó tudomásul veszi, hogy az ingatlanra az Émász javára vezetékjog bejegyzés
történt, ezzel kapcsolatosan a haszonbérbe
adó felé semmilyen igénye nem lehet.
Az ingatlan el´ózetes id´ópont egyeztetés alapján a benyújtási határid´óig megtekinthet´ó. Id´ópont egyeztetés a 35/550100 telefonszámon, vagy e-mailben a
hivatal@retsag.hu címen.
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Helyi rendeletek
Rétság Város Önkormányzat
Képvisel´ó-testületének
10/2013.(V.24.) rendelete
Az önkormányzati lakások bérének
mértékér´ól szóló módosított
10/2004. (V.28.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról.
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete a lakások és helyiségek bérletére
és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályairól szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
34. §-ában kapott felhatalmazás alapján az
önkormányzati lakások bérének mértékér´ól szóló 10/2004. (V.28.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1.§ A rendelet 3. §. (1) bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezés lép.
3.§. (1) A bérl´ó a lakás alapterülete után,
a lakás komfortfokozatától függ´ó lakbért köteles fizetni:
a.) összkomfortos szolgálati lakás 159
Ft/m2/hó
b.) összkomfortos szolgálati lakás, jóhiszem´ú, jogcím nélküli használó 38.320
Ft/hó/
c.) komfortos lakás 107 Ft/m2/hó
d.) komfort nélküli lakás 56 Ft/m2/hó
e.) komfort nélküli lakás (licit útján szerzett bérleti jog) 5.535 Ft/hó
2. § (1) Ez a rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidej´úleg hatályát veszti a 13/2012. (V.
25.) önkormányzati rendelet.
Mez´ófi Zoltán Tömör Józsefné
polgármester
jegyz´ó
113/2013. (V.24.) számú
KT. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete a lakások és helyiségek bérletér´ól
szóló 20/1993. (XII.30.) számú önkormányzati rendelet 19.§. (5) bekezdése
alapján a tulajdonában lév´ó, nem lakás
céljára szolgáló helyiségek minimális bérleti díját 2013. július 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:
— Kossuth u. 10. üzlet helyiség 441
Ft/m2/hó
— Kossuth u. 8. üzlet helyiség és raktár
27.535 Ft/hó
— Nem szolgálati lakáshoz tartozó garázsok 5.441 Ft+áfa /hó
Licit útján hasznosított garázs 6.937 + áfa/hó
— Jegypénztár 6.595 Ft/m2/hó
Volt laktanya:
— raktár 187 Ft/m2/h
— fedett szín 88 Ft/m2/hó
— terület - telephelyen kívüli külterület
2,70 Ft/m2/hó
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— telephelyen belül, rendszeres bérl´ók
5,50 Ft/m2/hó
Megüresedett egészségügyi objektumok
1.321 Ft/m2/hó + rezsi
Eseti bérleti díjak
— “kis”tornaterem 1.060 Ft/óra
— Rákóczi úton bérelt terület 21 Ft/m2/hó
Az eseti bérleti díjjal kapcsolatos kérelmeket a Képvisel´ó-testület elé kell terjeszteni. A kérelemben meg kell határozni
a konkrét célt, a bérelni kívánt terület
nagyságát. Az eseti bérleti díjakról a Képvisel´ó-testület minden kérelmez´ó esetében egyedileg dönt.
A bérleti díjak változása és a Bérbeadó
adatainak változása miatt a bérleti szerz´ódések módosítását biztosítani kell. A Képvisel´ó-testület Gáspár Csabával kötött használati szerz´ódést továbbra is fenntartja, azt az
eredeti szerz´ódés szerint jóváhagyja.
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját megállapító 104/2012. (V.
18.) számú képvisel´ó-testületi határozat
2013. július 1. napján hatályát veszti.
Rétság Városi Önkormányzat
Képvisel´ó-testületének
11/2013. (V.24.) 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, 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következ´óket rendeli:
1.§ Az Önkormányzat Szervezeti és M´úködési Szabályzatáról szóló 1/2011.
(I.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. §-a helyébe az
alábbi rendelkezés lép.
6. § (1) Az önkormányzat kötelez´ó feladatés hatáskörét a helyi önkormányzatokról szóló törvény, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltség´ú szervek feladat- és hatáskörér´ól
szóló 1991. évi XX. törvény, valamint az
ágazati törvények állapítják meg.
(2) Az önkormányzat a törvényi kötelezettségeinek teljesítésén túl - a mindenkori
pénzügyi lehet´óségeinek figyelembe
vételével - önként is vállalhatja közfeladat ellátását.
(3) Az önként vállalt feladatok ellátásának
mértékér´ól az éves költségvetés elfo-

gadásakor a fedezet biztosításával
egyidej´úleg dönt.
2. § A Rendelet 13.§ (4) és (5) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
13. § (4) A képvisel´ó-testület ülését össze
kell hívni két települési képvisel´ó vagy
a képvisel´ó-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezet´ójének
írásbeli indítványára. Az indítványnak
tartalmaznia kell az ülés összehívásának indokait, a napirendi javaslatot,
az el´óterjeszt´ó személyét, az el´óterjesztés törvényességi észrevétellel ellátott döntési javaslatát.
(5) A polgármester a (4) bekezdésben szerepl´ó indítvány benyújtásától számított 15 napon belül köteles az ülést
összehívni.
3. § A Rendelet 10. § (3) c) pontjában, a
14. § (2) bekezdésében, a 18. § (4) c)
pontjában, valamint a 39. § (1) bekezdésében a “kisebbségi” szövegrész helyébe a “nemzetiségi” szövegrész lép.
4. § A Rendelet 16. § (1) bekezdés a) - b)
pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
16. § (1) A képvisel´ó-testület zárt ülést tart:
a) önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési
ügy és fegyelmi büntetés kiszabása tárgyalásakor,
b) az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezet´ói megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást
igényl´ó személyi ügy tárgyalásakor.
5. § A Rendelet 24. § (2) bekezdése a
következ´ó g) ponttal egészül ki:
24. § (2) g) témakör szerinti illetékes csoportvezet´ók
6. § A Rendelet 36. § (1) bekezdésének
helyébe az alábbi rendelkezés lép.
36. § (1) A képvisel´ó-testület két képvisel´ó
kezdeményezésére, egyszer´ú szótöbbséggel név szerinti szavazást rendelhet el.
7.§ A Rendelet 41. § (8) bekezdésének
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
41. § (8) A megalkotott rendelet kihirdetésér´ól, nyilvántartásáról, valamint a
Nógrád Megyei Kormányhivatalnak
történ´ó haladéktalan megküldésér´ól a
jegyz´ó gondoskodik.
8. § A Rendelet 44. § -a a következ´ó (10)
bekezdéssel egészül ki:
44. § (10) A zárt ülésen hozott képvisel´ó-testületi döntést 15 napon belül a város
internetes honlapján közzé kell tenni.
9. § A Rendelet 47. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a (3)
bekezdés hatályát veszti.
47. § (2) A képvisel´ó-testület a bizottságok
létszámáról, személyi összetételér´ól a
megalakulásakor dönt, azonban szükség esetén a polgármester el´óterjesz-
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tésére azt bármikor módosíthatja.
10.§ A Rendelet 48. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
48. § (3) A bizottság részletes m´úködési
szabályait - a Mötv. és az SZMSZ keretei között- maga állapítja meg.
11.§ A Rendelet 49. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
49. § (2) A bizottságot 8 napon belüli id´ópontra össze kell hívni a polgármester, vagy a
bizottsági tagok egy negyedének napirendi javaslatot is tartalmazó indítványára.
12. § A Rendelet 50. § (4) bekezdésének 3.
mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:
A kizárásról a bizottság dönt.
13. § A Rendelet 52. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és a (4)
bekezdés hatályát veszti:
52. § (3) A bizottság ülésér´ól készített
jegyz´ókönyvet törvényességi ellen´órzés érdekében a jegyz´ó 15 napon belül
megküldi a Nógrád Megyei Kormányhivatalnak. A jegyz´ókönyvet a bizottság elnöke és az ülésen jelen lev´ó bizottsági tagok közül megválasztott 2 f´ó
jegyz´ókönyv hitelesít´ó írja alá.
14. § A Rendelet 58. § (2) bekezdés f)
pontja, valamint a (4) bekezdésb´ól “és
a jegyz´ó” szövegrész hatályát veszti.
15. § A Rendelet 60. § (1) bekezdésében a
“képvisel´ó-testület” szövegrész helyébe
a “polgármester” szövegrész, a (2) bekezdés g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép és a 61. § hatályát veszti:
60. § (2) g) gondoskodik a bizottsági ülések jegyz´ókönyveinek elkészítésér´ól
16.§ A Rendelet 62. § (2) bekezdésének
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
62. § (2) A polgármesteri hivatal elnevezése: Rétsági Polgármesteri Hivatal
Székhelye: Rétság Rákóczi u. 20.
17. § A Rendelet 2. számú mellékletének
I. rész (1) pontjából a “és az Sztv.43/B.
§-a alapján ápolási díjat” szövegrész,
a II. rész (1) - (4) pontjai, valamint a
4. számú melléklet III. rész (1) aa)-ac)
pontjai, valamint a (27) pontban “az
iskolai pedagógiai és” szövegrész hatályát vesztik, a 22-25 pontjaiban az
“oktatási” szövegrész helyébe a “nevelési és oktatási” szövegrész lép.
18. § A rendelet 5. számú melléklet bevezet´ó részének második mondatában
hivatkozott önkormányzati rendelet
száma és §-a helyébe, “1/2011. (I. 26.)
önkormányzati rendelet 62. § (1) bekezdésében” szövegrész lép.
19. §A rendelet 5. sz melléklet 4. § (2) b)
pontja helyébe Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport szövegrész, az 5. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1. A hivatal tevékenységét az alábbi munkakörökkel és álláshellyel végzi:
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Polgármester
1
Jegyz´ó
1
Hatósági és Igazgatási Csoport
- ügykezel´ó
2*
- szociális és ügyfélszolgálati ügyintéz´ó
1
- építéshatósági ügyintéz´ó (építéshatóság)
2
- m´úszaki ügyintéz´ó
1**
- hatósági ügyintéz´ó
1
Összesen:
7 f´ó
Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport:
- csoportvezet´ó
1
- adó ügyintéz´ó
1
- költségvetési, pénzügyi ügyintéz´ó
3***
- munkaügyi és pénzügyi ügyintéz´ó
1
Közalkalmazott
- véd´ón´ó
2
- asszisztens
3
- adminisztrátor
0,5
- házi gondozó
1,75
Mt
- takarítón´ó
1,875
Összesen
15,125
Mindösszesen
24,125
- el´óz´ób´ól: körzeti feladatellátás
2
Városüzemeltetési Csoport
- városgondnok (csoportvezet´ó, köztisztvisel´ó) 1
Mt..
- szakmunkás
2
- gépkocsivezet´ó
1
- segédmunkás (részfoglalkoztatás 2 f´ó,
összesen 12 órában)
1,5
- temet´ógondnok és gépkocsivezet´ó
1
- takarítón´ó
1
Konyha (Mt.)
- élelmezésvezet´ó
1
- szakácsn´ó
2
- konyhalány
2
összesen:
12,5
Polgármesteri Hivatal mindösszesen: 36,625****
El´óz´ób´ól köztisztvisel´ó:
15 f´ó
*1 ügykezel´ói álláshely megszüntetésére 2013.
XII.31-én kerül sor. ** 1 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 33,625
f´ó, melyb´ól köztisztvisel´ók száma 12 f´ó

20. § A rendelet 5. sz melléklet 6.§ (1) bekezdés második francia bekezdése hatályát
veszti, a 9).§ (1) bekezdés második mondata kiegészül a “Kjt. hatálya alá tartozó
közalkalmazottak” szövegrésszel.
21. § A rendelet 5. sz melléklet 9.§ (2)
bekezdésben a “városüzemeltetési”
szövegrész helyébe a “városgazdálkodási” szövegrész lép, a 10.§ (3) bekezdésben a “m´úszaki” szövegrész helyébe a “városüzemeltetési” lép.
22. § A Rendelet 19. §-ában feltüntetett 1,75
f´ó házi gondozóra vonatkozó rendelkezés 2013. július 1. napján lép hatályba,
a rendelet többi rendelkezése 2013. június
1.napján lép hatályba, és a hatálybalépést
követ´ó napon hatályát veszti.
Mez´ófi Zoltán Tömör Józsefné
polgármester
jegyz´ó

Tájékoztató
Statisztikai adatgy´újtésr´ól
A Központi Statisztikai Hivatal 2013. június 1-jei eszmei id´óponttal június 1. és
30. között - az Európai Parlament és a
Tanács 1166/2008/EK, 1165/2008/EK,
138/2004/EK és 543/2009/EK rendeleteinek megfelel´óen - mez´ógazdasági Gazdaságszerkezeti Összeírást (GSZÖ 2013)
hajt végre. Az összeírás célja, hogy nyomon kövesse a mez´ógazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve
pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a
hazai gazdaságirányítás, az EU és a gazdálkodók részére.
Az összeírás során a mez´ógazdasági
tevékenységhez használt földterületr´ól és
vetésterületr´ól, állat-, épület- és gépállományról, továbbá a munkaer´óvel kapcsolatos adatokról, illetve néhány kiegészít´ó
információról kell adatot szolgáltatnia.
Az adatszolgáltatás kötelez´ó!
Összeíróink az ország 1600 településének kijelölt mintakörzeteiben gy´újtik az
adatokat. Az adatgy´újtés Rétság várost is
érinti.
Kérem az érintett területeken lakókat,
hogy adatszolgáltatási kötelezettségüknek
eleget tenni szíveskedjenek, aktív közrem´úködésükkel segítsék az összeírást végz´ók munkáját.
KSH - Polgármesteri Hivatal

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

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,
matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´óségi
munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 16.
Telefon: (35)351-155, (30)9-607-683
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A városrehabilitációs program hírei
A projektbe konzorciumi partnerként került bevonásra a Paletta Trade Kft. valamint a Lomen és Társa Kereskedelmi Kft.
A projekt megvalósítása 2010. november
5-én kezd´ódött el a Paletta Trade Kft. pro-

jekt-elemének megvalósításával. A festéküzletként m´úköd´ó épület egységes, modern városképbe illeszked´ó módon történ´ó küls´ó és bels´ó felújítása megtörtént. A
Lomen és Társa Kereskedelmi Kft., mint

Hogy szebb legyen az óvodánk
Néhány évtizeddel ezel´ótt még gyakori
fogalom volt a társadalmi munka, az önként vállalt segítés. Az id´ók változtak, a
fogalom szinte elt´únt szóhasználatunkból,
de szerencsére a segít´ókészség nem veszett ki. Még ma is vannak jó szándékú
emberek, akik odaállnak egy jó ügy mellé. Térítés nélkül dolgoznak a közösség
javára.
Legutóbb az oviban sikerült összehozni egy kis csapatot, akik segítségével lefestették a kerítést, valamint a teraszt övez´ó korlátokat. Már az ezt megel´óz´ó dél-

után elvégezték a nyugdíjasok az el´ómunkálatokat, a rozsdátlanítást, csiszolást,
passziválást. A kezdeményezés eredményes volt és az id´ójárás is kedvezett szerencsére a cél megvalósításában. Az intézmény dolgozóin kívül sokan eljöttek a
szül´ók közül is, ott voltak továbbá a nyugdíjasok, polgár´órök és a Rétsági fiatalok
Rétságért nev´ú szervezet tagjai is csatlakoztak a kezdeményezéshez. A festéket
ajándékba kapták a Sipos festékbolttól,
így “csak” a munkát kellett megszervezni.
V.J., fotó: Vincze Áron

konzorciumi partner estében a vállalkozást személygépjárm´úvel felkeres´ó vev´ók, üzletfelek részére parkoló kialakítására került sor. Az egységes, kulturált városkép kialakítása érdekében nagy er´ókkel elindult a buszforduló kialakítása és a
hozzá vezet´ó útszakaszok felújítása.
Képeink a megvalósult beruházásrészleteket és a folyamatban lév´ó munkafázisokat ábrázolják.

Köszönet a támogatóknak
Hagyományokhoz híven a Karitasz Csoport ismét tartós élelmiszer gy´újtést szervezett Húsvétkor. Minden adományt itt
szeretnénk megköszönni, az adományban
részesültek és a Karitász csoport nevében.
Sok jó szándékú ember él Rétságon, akik
önzetlenül adakoztak.
Juhász Zsóka

Fénymásolási lehet´óség
A Városi M´úvel´ódési
Központban, a Könyvtárban
A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig
kicsinyítéssel, nagyítással.
A/4-as oldal 30 Ft (ÁFA-val)
A/3-as oldal 60 Ft (ÁFA-val)

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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Az ünnepi m´úsorban a klub tagjai léptek
fel, s énekszólóval, verssel, tánccal vidámították társaikat. Nem maradhatott el a Városi Nyugdíjas Klub ´Ószirózsa Tánccsoportjának fellépése sem, kik ez alkalommal
egy palotással léptek színre. Más vendégek
is érkeztek a program gazdagítása érdekében: az ipolyvecei hagyomány´órz´ók már
ismer´ósként köszöntötték dalárdájukkal
és citeraszóval a néz´óközönséget, s méltán aratott sikert a Budapesti Bajtársi
Egyesület nyugállományú katonákból álló
Obsitos Zenekara. A délután vendége volt
Mez´ófi Zoltán, Rétság város polgármestere, aki köszönt´ójében megemlékezett az
Anyák Napjáról is.
V.J.

Katonai találkozó
Bár már jó ideje annak, hogy mind Rétságon, mind Nagyorosziban megsz´únt a
katonai alakulat, a honvéd hagyományokat civil szervezetek viszik tovább.
A rétsági Hunyadi János Nyugállományúak Klubja egy találkozóra hívta meg a
tagjait és a két hely´órség egykori katonáit.
Sokan elfogadták a meghívást, hogy találkozzanak egykori bajtársaikkal.
A program Hangyási Jen´óné klubelnök köszönt´ójével kezd´ódött, majd
Riczler József nyugállományú alezredes
emlékezett meg a Magyar Honvédelem
Napjáról.

Madarak és fák napja
1902-ben, Párizsban az európai országok
egyezséget kötöttek a hasznos szárnyasok
védelmének érdekében. Az 1906. évi I.
törvénycikk szerint minden év májusában
egy napot az iskolákban arra kell szentelni, hogy megismertessék a diákokat a
hasznos madarakkal. Az sem köztudott
igazán, hogy a világon el´óször egy magyar tudós, Chernel István ornitológus
szervezte meg ezt a napot, 1902-ben, hazánkban. A természetvédelmi törvény 64.
§ (3) szerint “Minden év május 10-e a
Madarak és Fák Napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság különösen az ifjúság - természet védelme
iránti elkötelezettségét kell szolgálnia.”
Sokan - és tegyük hozzá: joggal - érzik
úgy, hogy a rendszerváltás el´ótti években
nagyobb figyelem jutott a százegy évvel
ezel´ótti kezdeményezésnek. Éppen ezért
adunk örömmel hírt arról, hogy a rétsági
iskolások és az óvodások is ellátogattak a
könyvtárba, hogy megtekintsék az ebb´ól az
alkalomból összeállított könyvkiállítást, s
egy játékos vetélked´ó keretében szerezzenek további ismereteket.
V.J.

Városi Gyereknap 2013
2013. május 25-én, szombaton, az Általános
Iskola területén került megrendezésre a városi gyereknap. Korábban az iskolai SZMK
szervezte, s úgy gondoltuk ez olyan rendezvény, melyet mindenképp tovább kell vinnünk. Egy színes, barátságos, emlékezetes
napot szerettünk volna megvalósítani, ahol
minden gyerek megtalálhatja a saját érdekl´ódési körének és korának megfelel´ó elfoglaltságot. Nagy lelkesedéssel, rengeteg
munkával készültünk az eseményre.
A rendezvény délután, a nagyparkolóból, egy kismotoros, biciklis és rolleres
felvonulással indult, melyet a Rétság Riders Team vezetett fel. Miután megérkeztek az iskolához, elkezd´ódött az igazi gyereknap. Volt büfé, rengeteg palacsintával,
üdít´óvel, szendviccsel, valamint ugrálóvár, arcfestés, egészségsátor, kézm´úveskedés, parasztudvar, TRX ügyességi pálya, aszfaltrajz verseny, pókkiállítás, táncos sarok, színpadi m´úsorok, lovagoltatás,
lovaskocsizás, lufihajtogató bohóc, gye-

rekjóga, különböz´ó ügyességi játékok,
színpadi produkciók. A színpad mellett a
t´úzoltóautót, rend´órautót, ment´óautót is
kipróbálhatták a kicsik és nagyok egyaránt. Nagyon színvonalas bemutatót láthattunk a Cserhát Ment´ókutyás Egyesülett´ól is. Hagyományteremt´ó szándékkal
festékes kézlenyomatokat is készítettek a
gyerekek egy fehér leped´óre, mely jelzi,
hogy ott jártak a helyszínen, s a következ´ó
évben dekorációként szerepelhet majd a
színpadon. Utolsó színpadi m´úsorként a
karaoke következett, mely szintén nagyon
jó hangulatban telt el. A napot konfetti
ágyú, t´úzzsongl´ór és tábort´úz zárta.
Reméljük, mindenki jól érezte magát a
gyereknapon és jöv´óre is találkozunk majd!
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult a gyereknap megvalósításához, hiszen e nélkül nem valósulhattak
volna meg az elképzeléseink!
Rétsági Fiatalok Rétságért
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Beszélgetés a Méhek Napja alkalmából
Az idén 19. alkalommal rendezte meg
az Országos Magyar Méhészeti Egyesület a Méhek napját, melyet számos rendezvény kísért.
Az OMME kezdeményezésére 1994-t´ól
minden év április 30-án ünnepeljük Magyarországon a Méhek Napját, amikor a méhek
természetben betöltött szerepére, és a méz,
valamint a méhészeti termékek jótékony hatásaira hívjuk fel a figyelmet. (Ennek keretében a május 1-jei majálishoz kapcsolódva országszerte mézkóstolókat, kiállításokat tartottak.) Ebb´ól az alkalomból kerestük fel Kotroczó Balázst, s kértük ´ót, hogy avasson be a
méhészkedés néhány fortélyába.
- Egyre többen vállalkoznak itt Rétságon is a méhészkedésre. Arra jöttek rá, hogy
ez a tevékenység némi kereset-kiegészítésnek is jó. Én 1981-ben kerültem ide v´ónek
Nógrádba. Apósom 1999-ben meghalt így a
gyerekei örökölték a méhészetét.
- Hol találhatók jelenleg a kaptárok.
- A miénk egy úgynevezett álló méhészet. Nem vándorolunk. Romhányban van
a Dennekben. (A Tereskét´ól Romhányig
húzódó nevezetes erd´órésznek szerepe
volt a Rákóczi szabadságharc romhányi
csatájában. V.J.) A kaptárok egyik része
télen is kinn volt, hiszen védett, száraz
helyen van. A többit most vittük ki. Negyvennégy család méhünk van. Egy tölgyescseres erd´ó szélén található, de akácos is
van néhány száz méterre. A jó fekvése
miatt - a közeli völgy és hegytet´ó miatt vannak korai és kés´ón nyíló akácok is. Az
idei év nem volt könny´ú a méhészek számára. Különösen azoknak, akik vándorolnak. Elhúzódott a tél, a méheknek pedig
hat hét kell, amíg kifejl´ódnek, és el tudják

kezdeni a gy´újtést. Az id´ójárás azonban
“behozta” a késést, ezért lerövidültek az
id´ószakok.
- Hányszor van pergetés egy évben?
- Nekünk az els´ó a repce szokott lenni.
Ebb´ól azonban az idén nemigen ültettek
az idén a megnövekedett üzemanyagárak
miatt, s a lecsökken´ó támogatás miatt. Így
az els´ó most a gyümölcsvirágokból származó vegyes virágméz. Második az akác.
Ebb´ól kett´ót is kellene pergetni. Ez a legértékesebb és legkeresettebb mézfajta.
Sok mindent´ól függ, hogy sikerül-e, hiszen nem kedvez az es´ós id´ójárás, a szél,
s az sem, ha nem éri el a h´ómérséklet a
huszonkét fokot. Ezt követ´óen lesz ismét
egy vegyes és aztán egy napraforgó. Az
akác utáni vegyes esetében fontos, hogy
elérjük a k´óbánya fölötti szelídgesztenyést, s van egy hársas rész is. Így ez egy
nagyon jó mézet eredményez.
- A vándorlás tehát ma már nem éri meg?
- Amikor én megismertem a méhészkedést, akkor egy másfél hét volt az alföldi és az itthoni akácnyílás között. Ma már
gyakran csak három nap a különbség az
éghajlatváltozás miatt. A télb´ól - mint az
idén is - egyb´ól a nyárba megyünk át.
Ezen kívül jelent´ósen megnövekedtek a
költségek, s ennyi méhcsaláddal nem érdemes kimozdulni.
- Van-e probléma az értékesítéssel?
- Azért nincs, mert a miénk az az örökségnek megfelel´óen három felé megy.
Másrészt pedig megvan a kialakult vev´ókörünk. Van engedélyünk egy méz kimér´óhely üzemeltetésére. Minden évben jön
ezt ellen´órizni a hatósági állatorvos. ´Ó
vizsgálja meg az állományt is.

Ballagás a középiskolában
Meghívót kaptunk a Mikszáth Kálmán
Középiskola rétsági tagozata ballagására.
Ma már nem újdonság ez az esemény, hiszen hozzátartozik a gimnázium újkori
történetéhez, a város életéhez.
Az ünnepség a 11. osztályosok búcsúztatójával kezd´ódött, majd Lavaj Árpád igazgató adott Márai Sándort idézve
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útravaló tanácsokat számukra. A végz´ós
12. osztályosok is emlékeztek az iskolában eltöltött négy évre, s közülük ketten
jutalomkönyvet is kaptak. Virág Alexandra kiváló tanulmányi eredményeiért, Halaj
Bence pedig közösségi munkája elismeréseként kapott jutalmat.
“Egyszer véget ér a lázas ifjúság” -

- Gyakoriak a betegségek egy méhállományban?
- Nagyon sokan csak annyit látnak a
méhészkedésb´ól, hogy kipergetik a mézet és
bevétel van bel´óle. Nagyon sok munka van
velük. Azzal kezd´ódik, hogy már januárfebruárban elkészítjük a cukorlepényt a beetetéshez. Ebbe keverjük bele a szükséges
gyógyszereket az állomány védelméhez.
Néha el´ófordul a meszesedés, él´ósköd´óje az
atka, ami ellen füstöléssel és vegyszeres
módokkal lehet védekezni. A legrondább
betegség a nyúlós költésrothadás, amikor
nincs más lehet´óség csak a megsemmisítés.
A magyarországi méhegészségügyi felel´ós
rendszer az egyik legjobb a világon.
A méznek számos gyógyhatása, magas
vitamintartalma, kiváló táplálkozás-egészségtani tulajdonságai vannak. Csak örvendetes, hogy térségünkben is egyre többen
ismerik ezt fel és vállalkoznak méhek tartására. Egyre több háztartás minden napos
alapélelmiszerei között is megtalálható a
méz. Ez a megnövekedett figyelem talán
egy kicsit a Méhek Napjának is köszönhet´ó.
V .J.
hangzott fel az ünnepség végén, az elvonuláskor az ismert dal. A diákok számára,
ha nem is az ifjúság, hanem életük egy
jelent´ós szakasza ért véget. A ballagást
követ´ó hétf´ót´ól már az érettségi, azt követ´óen pedig a továbbtanulás, a feln´ótté válás lépcs´ói jelentenek majd számukra komoly kihívásokat.
V.J.
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Molnár Levente fotókiállítása
A m´úvel´ódési központ az elmúlt év során
egy felhívást tett közzé annak érdekében,
hogy arra biztassa a fényképezni szeret´ó és
tudó amat´óröket, hogy küldjék el pályázatá-

ra a legsikerültebb felvételeiket. Az intézmény azt remélte ezzel, hogy gazdagabbá
válnak ez által a kiadványai, s hogy az ily
módon jelentkez´ók csatlakoznak a kés´óbbiekben a Rétsági Fotókör tagjaihoz.
A felhívásra számos pályázat érkezett. A
legsikerültebb képek máris megjelentek a
Rétsági Évkönyv és a Spangár antológia új
kötetének oldalain. A legtöbb képet beküld´óknek azt is felajánlottuk, hogy az el´ótéri
kiállítása sorozatban egy önálló bemutatkozási lehet´óséget biztosítunk. Így került
sor a diósjen´ói Molnár Levente májusi kiállítására is. A tehetséges és sokoldalú fiatalember a gimnázium rétsági tagozatának

Kék hírek
A Nógrád Megyei Rend´ór F´ókapitányság Rétság térségi híreib´ól
Növényi törmelék a zsebben
A Rétsági Rend´órkapitányság és a Készenléti Rend´órség jár´órei 2013. május 1jén 17:00 óra körüli id´óben Romhányban
szolgálatuk ellátása során ellen´órzés alá
vontak egy 20 éves helyi fiatalembert. A
vele szemben végzett ruházatátvizsgálás során az ingje zsebében fóliába csomagolt
zöld szín´ú növényi törmeléket találtak,
melyr´ól azt nyilatkozta, hogy azt kábítószerként vásárolta meg. A férfit a rend´órkapitányságra el´óállították és gyanúsítottként
hallgatták ki visszaélés kábítószerrel vétség
elkövetése miatt. A nála megtalált növényi
törmeléket a hatóság lefoglalta.
Útlezárás a 2-es számú f´óúton
Egy motorkerékpáros szenvedett balesetet 2013. május 5-én a kora délutáni
órákban a 2-es számú f´óúton Katalinpusz-

ta és Szendehely között. A 23 éves érdi
férfi motorkerékpárral haladt Szendehely
fel´ól Katalinpuszta irányába, amikor a 45
km szelvénynél egy jobbra ível´ó lejt´ós útkanyarulatba érve elcsúszott és a bal oldalon lév´ó szalagkorlátnak ütközött. A férfi
a baleset következtében megsérült.
Ittasan vezetett
A Rétsági Rend´órkapitányság körzeti
megbízottai 2013. május 8-án 18 óra 45
perckor Diósjen´ó belterületén ellen´óriztek
egy személygépkocsi vezet´ójét. Az 55
éves váci férfi alkoholszondás vizsgálata
pozitív eredménnyel zárult. A rend´órök a
férfit a rend´órkapitányságra el´óállították,
ellene ittas járm´úvezetés miatt büntet´óeljárás indult.
Szobor kerítésének ütközött a quaddal
Nógrád belterületén, a Hunyadi úton

Rétsági siker
a Szentgyörgyi Napok rajzversenyén
A diósjen´ói Szentgyörgyi István Általános
iskola évr´ól évre megrendezi a Szentgyörgyi Napok eseménysorozatát. A közeli, s
távolabbi térség diákjai találkoznak itt,
hogy a sportban, mesemondásban, rajztudásban összemérjék tehetségüket. A meghirdetett versenyeken a környez´ó iskolák
közel 150 kisdiákja vett részt.
Az idei évben a magyar irodalmi élet
két nagy alakjára emlékeztek: a 150 éve
született Gárdonyi Géza íróra és a 100 éve
született Weöres Sándor költ´óre.
A rajzversenyt négy korcsoportban hirdették meg. Az alsó tagozatosoknak “Jön a
tavasz, megy a tél” témakörben Weöres
Sándor verseit kellett képben megjeleníteniük, az 5-6. osztályosok Gárdonyi Géza meséihez készítettek illusztrációt, a 7-8. évfo-

lyamosok képi jellemábrázolással tárták
elénk Gárdonyi regényh´óseit. 50 pályamunka érkezett, melyb´ól a zs´úri - PluhárSchaf Ibolya és Várszegi István vállalta el
ezt a feladatot - 17 tanuló rajzát emelte ki.
´Ók mindannyian oklevélben és tárgyjutalomban részesültek. A díjazott munkák az
iskolagalériában kerültek kiállításra. A
vándordíjat - melyet az iskola névadója,
Szentgyörgyi István színész születésének
170. évfordulóján, 2012-ben alapítottak a kimagasló képz´óm´úvészeti alkotásaival
idén a diósjen´ói Szentgyörgyi István Általános Iskola Rózsavölgyi Márk M´úvészeti Iskolai Tagozata érdemelte ki. Az 5-6. osztályos korcsoportban a rajzverseny els´ó díját a
rétsági Szabados Boglárkának ítélte a zs´úri.
Gratulálunk a sikeréhez!
V.J.

növendéke. Találkozhattunk vele a Váci
Ifjúsági fúvószenekar tagjaként, de szólistaként is több alkalommal m´úködött közre
szaxofonjával kiállítások megnyitóján,
ünnepségek programjaiban.
haladt egy quaddal a faluközpont irányából
az almáskert irányába egy 55 éves férfi 2013.
május 10-én 21 óra 20 perc körüli id´óben,
amikor eddig ismeretlen okból az útról lehaladt és az úttest mellett lév´ó szobor kerítésének ütközött. Ennek következtében a járm´ú
vezet´óje a motorról leesett és megsérült, akinek alkoholszondás ellen´órzése pozitív eredménnyel zárult. A férfit a ment´ószolgálat
munkatársai kórházba szállították, a baleset
körülményeit a rend´órség vizsgálja.
Ittasan vezetett
A Rétsági Rend´órkapitányság jár´órei
2013. május 19-én 23 óra 50 perckor észlelték a 2-es f´óúton, a bánki elágazó közelében,
hogy egy személygépkocsi van az árokban,
melyet többen próbálnak onnan kihúzni. Az
adatgy´újtés során megállapítást nyert, hogy a
helyszínen tartózkodó 33 éves férfi vezette a
gépjárm´úvet, aki Patak község fel´ól haladt
Rétság irányába, amikor elvesztette uralmát a
járm´ú felett és az árokba hajtott. A baleset
során személyi sérülés nem történt. A járm´ú
vezet´óje helyszíni alkoholszondás vizsgálata
pozitív eredménnyel zárult. A férfit a rend´órök a rend´órkapitányságra el´óállították ellene
ittas járm´úvezetés vétség megalapozott gyanúja miatt kezdeményeztek eljárást.
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Rétsági kalauz
Tájékoztató
Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy a m´úvel´ódési központ felújítási munkálatai miatt június hónapban
egyes programok id´ópontja változhat,
illetve a rendezvények a f´ókapu helyett
más bejáratokon keresztül lesznek
megközelíthet´óek. Ez id´ó alatt az el´ótér
kötetlen használata nem biztosított. Kiállítások és rendezvények látogatása
el´ótt javasoljuk a 35/350-785 telefonon
érdekl´ódni!

Június 21. péntek, 17.00 óra
az általános iskolában
tanévzáró ünnepély
Június 22. szombat, 10.00 órától
“Emlékezzünk...”
... a Rétságon történt fontosabb eseményekre, az itt megfordult hírességekre,
a város szülötteire. A városban elhelyezett emléktáblák megkoszorúzása
Az ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-003
“Rétság város központi településrészének funkciób´óvít´ó településrehabilitációja” c. pályázat keretében megvalósuló rendezvény

Programajánló
Június 24-ig megtekinthet´ó
a m´úvel´ódési központ galériájában
a Rétsági T´úzzománc Kör és
L´órincz Lilla alkotásaiból rendezett
kiállítás
Június 6. csütörtök, 16.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Tankerületi pedagógusnapi köszönt´ó összejövetel
Június 8. szombat, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Kerepl´ó Néptánc Egyesület
évzáró rendezvénye
Június 10. hétf´ó, 8.00 órától
a m´úvel´ódési központ társalgó termében
Logisztikai ügyintéz´ó tanfolyam
els´ó foglalkozása
Június 12. szerda, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
az Ünnepi Könyvhét alkalmából
Író-olvasó találkozó
és könyvbemutató
D. Tóth Kriszta: Jöttem, hadd lássalak
cím´ú kötetének premierje
Házigazda: Horváthné Moldvay Ilona
Június 14. péntek, 14.00 órától
a középiskola épületében
a Mikszáth Kálmán Középiskola
Rétsági Tagozatának
tanévzáró ünnepsége
Június 15. szombat, 10.00 órától
az általános iskolában
a végz´ós osztály ballagása
Június 19. szerda, 10.00 órától
a m´úvel´ódési központ kézm´úves m´úhelyében
Szünidei kézm´úveskedés
Gyertyamártás és gyertyaöntés
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Június 27. csütörtök, 10.00 órától
Nyugat-nógrádi barangoló: Bánk
Természetjárás - helytörténet - fotózás
Szeretettel várjuk mindazokat, akik kedvelik a kirándulást, természetjárást, helyi érdekességeket, látványosságokat, a
tájkép- és makrofotózást... Indulás a m´úvel´ódési központ el´ól 10.00 órakor,
visszaérkezés kb. délután 4 órakor.

El´ózetes
Július 3. szerda
a m´úvel´ódési központ aulájában
El´ótéri kiállítás: Az iskola parkja
Válogatás a Rétsági Napközi Otthonos
Óvoda Napocska és Micimackó csoportjának - az ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011003 “Rétság város központi településrészének funkciób´óvít´ó településrehabilitációja” c. pályázat keretében szervezett
rajzversenyre készített - rajzaiból

Július 9. kedd, 10.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Mesemozi: Macskafogó
Színes, magyar-kanadai-NSZK animációs film, 96 perc, 1986 A rendezvény belép´ójegy nélkül látogatható!
Június 17. szerda, 10.00 órától
a m´úvel´ódési központ kézm´úves m´úhelyében
Szünidei kézm´úveskedés:
Quilling ("tekercselt papírszalag")
Július 23. kedd, 10.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Mesemozi:
Macskafogó 2. - A sátán macskája

Július 25. csütörtök, 14.00 órától
Nyugat-nógrádi barangoló:
Jásztelek-puszta
Természetjárás - helytörténet - fotózás
Július 27. szombat
a m´úvel´ódési központban
a Hunyadi Nyugdíjas Klub
Anna bálja

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´úvel´ódési központban
Hétf´ó:
Logisztikai ügyintéz´ó tanfolyam Hétf´ót´ól
péntekig minden nap 8.00-12.30 óráig
Starlight Dance Company tánccsoport Minden hétf´ón 14.00 órától (Június 13-tól
nyári szünet) Vezeti: Szabó Krisztián
Haladó angol nyelvtanfolyam Minden
hétf´ón és szerdán, 17.00-19.15 óráig
Vezeti: Szmandray Edina
Zubaidah Hastánccsoport Minden hétf´ón
és pénteken 18.00 órától Vezeti: Sz´óke
Johanna
Kedd:
´Ószirózsa Tánccsoport Minden kedden és
csütörtökön, 14.00 órától
Infinity Dance Crew tánccsoport Minden
kedden 17.00 órától Vezeti: Kugli Kitti
Szerda:
T´úzzománc Kör Minden szerdán 16.30
órától (Június 27-t´ól nyári szünet) 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 óráig
Vezeti: Szmandray Edina
Popping/Dubstep tánccsoport Minden szerdán 17.30 órától Vezeti: Szeri György
Csütörtök:
´Ószirózsa Tánccsoport Minden kedden és
csütörtökön, 14.00 órától
Péntek:
Spangár András Irodalmi Kör (Júniustól
nyári szünet)
Néptánc próba Minden pénteken 18.00
órától: Kerepl´ó; 19.00 órától: Zúgófa
(Június 15-t´ól nyári szünet) Vezeti: Simon Katalin
Zubaidah Hastánccsoport Minden hétf´ón
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
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Szent Flórián nógrádi katonái
Megyei t´úzoltó találkozó Diósjen´ón

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.
Június 11-16-ig kedd-péntek 18.00 és 21.00
órakor, szombat vasárnap 10.00 órakor
Kistérségi Krónika
Válogatás a környez´ó települések
filmjeib´ól
Június 21. péntek 16.00 órától
Él´ó közvetítés a képvisel´ó-testületi
ülésér´ól
Június 25-30-ig kedd-péntek 18.00 és 21.00
órakor, szombat vasárnap 10 órakor
RTV Híradó Riportm´úsor összeállítás
Hírek röviden (benne többek között:
Ballagások, tanévzárók, pedagógusnapi
összejövetel, Szünidei kézm´úveskedés,
Városközpont építés, m´úvel´ódési központ felújítás, stb) Megkérdeztük az illetékest, T´úzzománc kiállítás, Gyereknap, Kerepl´ós évzáró, Író-olvasó találkozó D. Tóth Krisztával, Vágatlanul,
Ismert emberek sikeres rétságiak. stb.
B´óvebb, részletes tartalom a képújságban
és az rtv.retsag.net oldalon.

T´úzoltó szirénák vijjogásától volt hangos
a diósjen´ói f´óutca. Minden bizonnyal volt,
ki ijedten kapta fel a fejét ennek hallatára,
ám az ijedtségre ez alkalommal nem volt
ok. A Börzsöny kapujának számító Diósjen´ón találkoztak ugyanis a megye önkéntes t´úzoltó szervezetei. Néhány éve volt
már hasonló itt a megye nyugati szélén, de
az indok, hogy ismét Diósjen´ón kerüljön
sor erre a rangos eseményre az volt, hogy
ez évben ünnepli a falu önkéntes t´úzoltó
szervezete a fennállása 125. évfordulóját.
A program a Szent Flórián szobornál
kezd´ódött. Egy helyi fafaragó: Fricz János
a kiváló szobor alkotója. Itt sorakoztak fel
a csapatok, s a koszorúzás el´ótt itt köszöntötte a résztvev´óket Fábián János nyugalmazott t´úzoltó alezredes, a Nógrád Megyei T´úzoltó Szövetség elnöke. Házigazdaként Tóth János, Diósjen´ó polgármestere emlékezett meg a véd´ószentr´ól, felidézve életének legfontosabb állomásait.
Az ünnepi menet a községi sportpályára
tartott, hol kezdetét vette a hagyományos
vetélked´ó. Minden csapat sokat készült erre
a napra, hogy bebizonyítsa ügyességét, rátermettségét, gyorsaságát. Néhol csak másodperceken múlott a végs´ó sorrend. A feln´ótt férfiak t´úzcsapszerelése során a vetélked´ó tizenöt csapat teljesítménye között
mindössze tíz másodperc volt a különbség.
Itt egyébként Ságújfalu, a n´óknél Nógrád
csapata bizonyult a leggyorsabbnak. A létesítményi t´úzoltócsapatok közül a rétsági

Spektíva Kft. kollektívája lett a legeredményesebb, kismotorfecskend´ó szerelésben pedig Szalmatercs vihette haza a legfényesebb kupát. Az ifjúságiak közül a
ságujfalusi leányok, valamint az endrefalvi fiúk léphettek jelképesen a dobogó legfels´óbb fokára, s kismotorfecskend´ó szerelésben ismét az endrefalviak voltak a
legsikeresebbek. ´Ók gy´újtötték be a diák
fiú kategória els´ó helyét is, míg a leányok
közül a házigazda diósjen´óiek vehették az
els´ónek kijáró oklevelet.
A vetélked´ó után senki nem sietett haza, hiszen lévén, hogy ezen a napon tartotta a falu a majálisát is, így számos kiegészít´ó program gazdagította a kínálatot.
Volt rajzverseny, rock koncert. Sikert és
megérdemelt tapsot arattak a Cserhát
Ment´ókutyás Egyesület tagjai a látványos
bemutatójukkal. Jöv´óre ismét találkoznak
majd az önkéntes segítséget nyújtók. Ezúttal a diósjen´ói találkozóról legtöbb trófeával hazatér´ó Endrefalva lesz a rendezvény házigazdája.
V.J.

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

Szolgáltatási ajánlat
A m´úvel´ódési központ felújítása után
megszépült 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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Bemutatkozik
az új megyei rend´ór-f´ókapitány
Magyarország Belügyminisztere 2013.
május 16-i hatállyal megbízta a Nógrád
Megyei Rend´ór-f´ókapitányság vezet´ói
feladatainak ellátásával
Dr. Nagy László r. alezredest.
44 éves vagyok, egy 10 éves kislány és
egy 15 hónapos kisfiú édesapja.
A rend´óri pályafutásomat
1989. október 16-án kezdtem
meg a BRFK XI., Rend´órkapitányság Közrendvédelmi Osztályán ´ór-jár´ór beosztásban. 2 év
elteltével körzeti megbízott lettem, majd miután 1992-ben felvételt nyertem a Rend´órtiszti F´óiskola b´únügyi szakára kapitányságon belül áthelyeztek a B´únügyi
Osztály Gazdaságvédelmi Alosztályára nyomozói beosztásba. Az
id´ó múlásával f´ónyomozó, kiemelt f´ónyomozó majd csoportvezet´ó lettem. Az RTF
elvégzése után 1996. július 1-jén kineveztek a Gazdaságvédelmi Alosztály vezet´ójévé. Feladataim közé tartozott a nyomozati munka irányításán túlmen´óen a gazdasági és a pénzügyi b´úncselekmények
vizsgálatának felügyelete is. Ez id´ó alatt
végeztem el a Pénzügyi és Számviteli F´óiskola pénzügyi szakát és szereztem pénzügyi
szakközgazdász diplomát. 1999-ben felkértek a Pest megyei Rend´ór-f´ókapitányság
Budaörsi Rend´órkapitányság Vizsgálati Alosztályának vezetésére. A Vizsgálati Alosztályt 3 évig vezettem.

Törökbálinton az önkormányzat segítségével 2002-ben kialakításra került egy
osztály jogállású komplex rend´ór´órs,
amelynek vezetésével megbízott a Budaörsi Rend´órkapitányság vezet´óje. Id´óközben 2002-ben megkezdtem tanulmányaimat az ELTE Jogi Karán, ahol
2006-ban jogász diplomát
kaptam.
2005-ben kaptam lehet´óséget arra, hogy a Belügyminisztérium közvetlen irányítása alatt m´úköd´ó Szervezett
B´únözés Elleni Koordinációs
Központban folytassam a
munkámat. Feladataim közé
tartozott a polgári és a katonai
titkosszolgálatok, az ORFK, a
NAV, a Terrorelhárító Központ és a Nemzeti Védelmi Szolgálat
munkatársai által lefolytatott nyílt és titkos eljárások közötti koordinatív elemz´ó
tevékenység, a végrehajtó szervek munkájának segítése, hatékonyságuk növelése. 2011. február 16-án a Pest Megyei
Rend´ór-f´ókapitányság Vezet´óje felkért a
Váci Rend´órkapitányság Vezet´ói teend´óinek ellátására. 2013. május 16-tól lehet´óséget kaptam a Nógrád Megyei Rend´órf´ókapitányság f´ókapitányi beosztásának
betöltésére.
Ha id´óm engedi szívesen horgászom,
fallabdázom, és annyi id´ót töltök a családommal amennyit csak tudok.

Zöldhulladék gy´újtési rend
Rétságon
Tisztelt rétsági lakosok!
A Zöld Híd Régió Kft. ezúton tájékoztatja a 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 29. Paletta
Trade Kft., 2651 Rétság, Rákóczi út
20. Polgármesteri Hivatal,
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. június 13. csütörtök
— 2013. június 27. csütörtök
— 2013. július 10. csütörtök
— 2013. július 24. csütörtök
Tájékoztatjuk a lakosokat, a háztól szelektív hulladék elszállítása június hónaptól
megsz´únik. Szelektíven gy´újtött, hasznosítható anyagokat a hulladékgy´újt´ó szigeteknél helyezhetik el.
További információt a www.zoldhid.hu
weboldalon találnak.
Köszönjük együttm´úködésüket!

Édességipar települt Rétságra
Teljesen magyar tulajdonú vállalkozás indít édesipari termékgyártást Nógrád megye legkisebb városában. Az üzembe új
technológiát telepítenek, és számos új
munkaer´ót is felvesznek. [... ]
Rétságon is b´óvül a termelés: hamarosan az egykori TDK gyárépületeiben ostyagyártás indul - a hírt a térség országgy´úlési képvisel´óje jelentette be. Balla
Mihály Fideszes képvisel´ó elmondta: közel l milliárd forintot ad az állam az Új
Széchenyi Tervb´ól a gyártási technológia
Rétságra telepítéséhez.
A kormány egy teljesen magyar tulajdonú vállalkozásnak adott ezzel támoga-

tást, amely pontosan a fele annak az öszszegnek, amelyet beruháznak. Mindösszesen 2 milliárd forintból indul az üzem,
amely már a kezdetkor 50 embernek ad
munkát - mondta Balla Mihály, hozzátéve: a terv szerint a gyár b´óvíti a kapacitást
és további új munkaer´óre lesz szüksége.
A Rétságra betelepül´ó cég 1981 óta
ismert Magyarországon. Az Urbán&Urbán-féle kókuszcsók, puszedli, csokis parány és sajtos tallér ellepte az üzleteket. A
még Dunakeszin m´úköd´ó üzem minden
centiméternyi helyet kin´ótt, miután többek között a Tesco, az Aldi, a Pennyi Market, a Lidl, a CBA, a Coop, a Reál és a

Metró is t´ólük rendeli az édességeket.
Itthon a válság ellenére is folyamatosan növekszik az eladásunk - mondta Urbán Tibor cégvezet´ó - és emiatt kin´óttük
az eddigi helyünket, ezért költözünk Rétságra, ahová egy nagyon modern technológiát fogunk behozni, és a már eddig is
nagyon jó hazai piaci helyzetünk er´ósítése
mellett az exportra termeléssel fogunk
er´ósíteni.
Az Urbán&Urbán termékeinek címkéjén várhatóan az év végi ünnepekkor már
az lesz olvasható, hogy Rétságon készült.
Kovács Attila (részlet)
NMH, 2013. május 18. szombat

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: Varga Nándorné igazgató h.
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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