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Magyar Kultúra Napja 2014
Január 22-e a Magyar Kultúra Napja. Ezen
a napon fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti
imánkat, a Himnuszt. Ebb´ól az alkalomból a helyi Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtárban egy könyv bemutatására került sor, melyet Magyarországon el´óször itt Rétságon sikerült a nagyközönség
elé tárni.
Varga Nándorné az intézmény igazgató
helyettese köszöntötte a vendégeket ebb´ól
az alkalomból, bemutatta a jelenlév´ó közönségnek a körünkbe látogató írót Sz´úcs
Béla Albertet, a könyvet bemutató Dr. Petrasovits Annát, és természetesen az est há-

zigazdáját Jávorka János ezredest, akit a
közönség soraiban mindenki ismert. Dr.
Petrasovits Anna egy nemzeti szín´ú gyertya lángra lobbantásával tisztelgett a magyar kultúra el´ótt. Ezt a gyertyát könyvtárunk ajándékba megkapta, melybe az
ajándékozó belevéste a dátumot: 2014. január 22., valamint a három f´ószerepl´ó nevét: Jávorka János, Dr. Petrasovits Anna és
Sz´úcs Béla Albert.
Jávorka János köszönt´óje után Dr. Petrasovits Anna mutatta be a könyvet, felhíva a figyelmet több érdekességre.
(Folytatás a 7. oldalon)
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Városházi tudósítások
A képvisel´ó-testületi ülésre január 24-én
délután 16.00 órakor került sor.
Els´ó napirendi pontként, ami egyben a
legfontosabb is, a város 2014. évi költségvetésének el´ókészítése volt. Magát
a koncepciót megalapozottnak tekintették a képvisel´ók, holott az idei
költségvetés különbözik a tavalyitól, a könyvelés bonyolultabbá válik a vonatkozó törvények
változása miatt. Az állami támogatás csökkent 9 millió Ft-tal, de
ennek ellenére a felújítási munkálatokat a településen folytatni
kell. A tételes költségvetés a határozatban megszabott alapelvek szerint kerül
a februári tanácskozás napirendjére.
A Zöld Híd Régió Környezetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Kft-vel 2014ben is megállapodást köt a képvisel´ótestület, mégpedig a lakossági szemétszállítási díj 50%-át, azaz 15.000 Ft-ot
átvállal az önkormányzat minden olyan
ingatlan után, ahol határid´óben befizetésre kerülnek a számlák. Ezzel az önkormányzati támogatással a rétsági lakosok a tényleges bekerülést´ól és a környék településeihez képest lényegesen
kisebb összeggel tudják a szemétszállítást fizetni.
Mez´ófi Zoltán polgármester szabadságolási ütemtervet adott be, mivel 2013.
évr´ól 54 nap szabadságot hozott át, melyet 2014. június 30-ig kell kivennie. A
képvisel´ó-testület a polgármester által
összeállított ütemtervet elfogadta.
Dudás György, a Rétsági Járási Hivatal
vezet´óje, mint a helyi Védelmi Bizottság elnöke, egyeztet´ó értekezletet tartott a 2. sz. f´óközlekedési út téli síkosság mentesítésér´ól, a hó eltakarításáról.
A szóróanyagot a balassagyarmati és a
váci telepr´ól szállítják, így álláspontjuk
szerint szükség lenne egy rétsági sószóró anyag deponáló kialakítására,
melyet a volt laktanya területén képzel
el megvalósítani. A testületi vitában elhangzott, hogy szervezési problémák is
lehetnek a 2-es út téli karbantartásával
kapcsolatban. A testület úgy döntött,
hogy egy megfelel´ó, a környezetvédelmi
szabályokat is betartó szerz´ódéstervezetet a benyújtása után tárgyalja meg.
A Flat-System Kft. kérelemmel fordult
a képvisel´ó-testülethez, mivel szeretne
a volt laktanya területén 500 m2 területet bérelni biohumuszt el´óállítás céljára. A biohumusz alapja a marhatrágya
és a növényi hulladék. A képvisel´ó-testület a kérelmet nem támogatta, mert úgy
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ítélte meg, hogy a tervezett tevékenység jelent´ós környzeti hatással - kiszámíthatatlan b´úzzel - járhat, amit a lakosság védelme érdekében még bevétel ellenében sem vállal fel. Ugyancsak
aggályos a szállítás tervezett útvonal a városon keresztül.
2013. decemberi testületi ülésen döntés született, hogy az
egészségügyi
szakdolgozók
(kivétel orvosok) részére az
OEP finanszírozás terhére béremelést biztosít. A II. számú
Háziorvosi Szolgálat körzeti
ápolón´ói feladatot ellátó Kovács Anna
egyéni vállalkozó részére is biztosítja,
2013. november 1-t´ól. A szerz´ódést ennek megfelel´óen módosították.
A Rider’s Team azzal a kérelemmel
fordult a képvisel´ó-testülethez, hogy
engedélyezzék számukra a Rétság
helységnév használatát, így a nevük
Rétság Rider’s Team Szabadid´ó és
Motorsport Egyesület lenne. A képvisel´ó-testület támogatta a kérelmet.
Dr. Gáspár Zoltán az ügyvédi feladatok ellátására 2011. augusztusában
megállapodást kötött a helyi önkormányzattal. Eddig díjának emelését
nem kérte, most pedig szerény 2.000 Ft
emelést kérne. A képvisel´ó-testület elfogadta az Ügyvéd Úr kérelmét.
2013-ban a képvisel´ó-testület jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési
szerz´ódést kiegészítï megállapodást a
Rákóczi út 32. sz. alatti ingatlan vonatkozásában. A KLIK kérte, hogy a
jelenlegi f´útési feladatokkal ellátott
dolgozók lássák el továbbra is ezt a
feladatot, és ezért az önkormányzati
költségvetést terhel´ó havi 20.000 Ft
pótlék + járulékait a város költségvetésébe átutalja.
Tavaly decemberben elfogadásra került a Ferr 2004 Kft. árajánlata a BonBon Presszó el´ótti patakfödém beszakadás javítására. A szerz´ódéstervezet
megérkezett, a képvisel´ó-testület ezt
megtárgyalta és elfogadta. Ügyelni
kell arra, hogy az csapadékvíz elvezetése is legyen megoldva. A terület tulajdonviszonyának tisztázása viszont
fontos.
A helyi óvoda vezet´óje azzal a kéréssel
fordult a képvisel´ó-testülethez, hogy
az Apor Vilmos Katolikus F´óiskola két
rétsági hallgatójának szakmai gyakorlatának elvégzését engedélyezzék az
intézményben. A gyakorlat id´ótartama

egy hét. A képvisel´ó-testület ezt jóváhagyta. Költségvetési vonzata a gyakorlatnak nincs.
A Rétsági Napközi Otthonos Óvoda
Alapító Okirata tartalmazza a sajátos
nevelési igény´ú gyermekek integrált
nevelését. Egy gyermek rendelkezik
szakért´ói véleménnyel, melyben azt javasolják, hogy heti két órában komplex
gyógypedagógiai fejlesztést kell biztosítani számára. A feladat ellátására gyógypedagógiai fejleszt´ó szakképesítéssel
rendelkez´ó személy megbízását engedélyezte a képvisel´ó-testület.
Az önkormányzat bels´ó ellen´órzési tervében szerepelt a konyha ellen´órzése is.
A bels´ó ellen´ór elvégezte ezt a feladatot
és jegyz´ókönyvben írta le tapasztalatait.
A képvisel´ó-testület elfogadta azt az intézkedési tervet, melyet az ellen´ór javasolt, és felkérte a konyha vezet´ójét, hogy
a feltárt hiányosságokat a megadot határid´ókön belül pótolja.
Rétságon a Piac tér 12-13. számú ingatlan el´ótti közterületet érint´ó kérdésben a következ´ó testületi ülésre el´óterjesztést kell benyújtani, mivel 2008
óta engedély nélkül használják ezt a
területet. 2014. február 28-ig ezt a
problémát rendezni kell.
A Rétsági Judo Club azzal a kéréssel
fordult a képvisel´ó-testülethez, hogy a
Rákóczi út 32. sz. alatti kistornaterem
bérleti szerz´ódését módosítsa, egy pályázaton nyert támogatás felhasználása érdekében. A szerz´ódés-tervezetet a
képvisel´ó-testület elfogadta.
A LOTÉRIA Kft. ügyvezet´óje kérte a
helyiségbérleti szerz´ódés módosítását. A
lottózó tevékenysége nem változik, csak
a bérbevev´ó személye. A kérelmet az
ügyvezet´ó és az új tulajdonos is aláírta.
A képvisel´ó-testület úgy döntött, hogy
az új bérl´óvel új szerz´ódést kell kötni,
ennek szövegét elfogadta.
Rétság Városi Sportegyesület elnöke
kérelmet nyújtott be a 2013-ban megkötött fejlesztési pályázat önrészének
önkormányzati támogatásból történ´ó
biztosításáról szóló megállapodás módosításáról. Az egyesület december
utolsó napjaiban kapta meg a pályázati
összeget, így nem tudták a munkálatokat megkezdeni. Az elszámolási
határid´ót 2014. június 30-ra kérték
módosítani. A képvisel´ó-testület ezt
elfogadta.
Tömör Józsefné jegyz´ó tragikus halála
miatt a jegyz´ói munkakör többször is
meghirdetésre került, de érdemi jelentkez´ó nem volt. A jegyz´ói munkakör
ellátására hat hónap megbízás után a
jogszabályok miatt a Kormányhivatal
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jelöl ki jegyz´ót. Dr. Varga Tibor Nagyoroszi Közös Hivatal jegyz´ójét jelölték ki ezen feladatok ellátására. A közös hivatal valamennyi tagjával megállapodást kell kötni az egyéb munkáltatói jogok gyakorlásáról. Rétság esetében a kinevez´ó szerv a Kormányhivatal. A képvisel´ó-testület felhatalmazta Mez´ófi Zoltán polgármestert az
érintett önkormányzatokkal közös
megállapodás aláírására.
A lejárt határidej´ú határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekr´ól a 2013.
december havi részletes beszámolót a
képvisel´ó-testület elfogadta.
Mez´ófi Zoltán polgármester tájékoztatóját a két testületi ülés közötti id´ószakban az önkormányzat érdekében
végzett munkáról, és a kiemelt feladatok
állásáról, a képvisel´ó-testület elfogadta.
A közbeszerzési munkálatokra érkezett
közbeszerzési javaslat elfogadásra került.
A napközi konyha zsírfogó beépítésére a
konkrét árajánlatok beérkeztek és a szerz´ódés tervezet, ezt a testület elfogadta.
Az egyebekben szó volt, arról, hogy
márciusban ünnepli Rétság várossá
avatásának 25. évfordulóját, melyre
színvonalas m´úsort kell tervezni.
Képvisel´ó felvetette, hogy megoldandó problémát jelent a Nagyparkoló bejáratánál lév´ó kátyú mivel balesetveszélyes. Miel´óbbi intézkedést kért.

Képvisel´ó-testületi ülés
Rétság Városi Önkormányzat Képvisel´ótestülete munkatervben tervezett következ´ó ülésére február 21-én pénteken
16.00 órakor kerül sor. (PVB. ülés id´ópontja: február 18. kedd 16.00 óra) Tervezett napirendek: 1) 2014. évi költségvetési rendelet megalkotása. 2) 2013. évi költségvetés módosítása. 3) 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása. 4) Településrendezési eszközök felülvizsgálata. 5) Beszámoló
a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár
2013. évi tevékenységér´ól, valamint a 2014.
évi munka és rendezvénytervér´ól. 6) Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2014.
évi támogatására. 7) Beszámoló a testület
lejárt határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott
döntésekr´ól. 8) Tájékoztató a két testületi
ülés közötti id´ószakban az önkormányzat
érdekében végzett polgármesteri munkáról.
9) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról. Zárt ülésen 1) Városi kitüntetések és
elismerések adományozása. Az ülés részletes napirendje és anyagai február 17-t´ól a
www.retsag.hu oldalon az Önkormányzat
menüpontnál lesznek elérhet´ók.
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Babakötvényt a Kincstárból
2013. december 2-t´ól vásárolható a Babakötvény a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain. Az
elmúlt egy hónapban rekord nagyságú, a
2006. januártól eltelt id´ószak havi adatait
is meghaladó összeg áramlott az új Babakötvény konstrukcióba.
Az állam által nyújtott életkezdési támogatás összege - ami jelenleg 42.500 Ft
- a Magyar Államkincstár által vezetett
Start letéti-számlán kerül automatikusan
elhelyezésre a gyermek születését követ´óen. A Start letéti-számlán elhelyezett életkezdési támogatás összege nem egészíthet´ó ki további befizetésekkel, illetve kamatozása megegyezik a mindenkori infláció
mértékével. A szül´óknek lehet´óségük van
azonban arra, hogy az összeget a Magyar
Államkincstár
állampapír-forgalmazó
ügyfélszolgálatain díjmentesen nyitható
Start-értékpapírszámlára helyezzék át és
azokat a Kincstár automatikusan kizárólag a gyermek születési évéhez igazodó
Babakötvénybe fektesse be, amely infláció felett 3%-os adó-, járulék- és illetékmentes kamatot garantál a futamid´ó végéig. Erre a számlára a szül´ók, törvényes
képvisel´ók és hozzátartozók, valamint a
települések önkormányzatai - korlátlanul
- fizethetnek be forint összegeket.
A szül´ók, a törvényes képvisel´ók és a
hozzátartozók a 2006. január 1. el´ótt született gyermekek részére is nyithatnak egyszeri, 25.000 forint befizetése mellett
- Start-értékpapírszámlát. Fontos kiemelni, hogy a számlanyitás és a számlavezetés díjmentes, illetve bármekkora forint
összeget be lehet fizetni a gyermek javára,
amely készpénzben, átutalással, bankkártyás fizetéssel is megtehet´ó bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálaton,
valamint kiegészít´ó szerz´ódés birtokában
a Kincstár WebKincstár forgalmazó csatornáján keresztül. A magánszemélyi befizetések után évente az összeg 10%-ának
megfelel´ó, de legfeljebb évi 6.000 Ft további állami kamattámogatás jár.
A gyermek 18. életévének betöltéséig,
illetve a Babakötvény lejáratáig keletkezett megtakarítás és hozam mentesül mindennem´ú adó, járulék és illeték alól.

A kedvez´ó feltételek miatt a szül´óknek
érdemes megfontolniuk, hogy a korábban
banknál vezetett Start-számlákat átvigyék
a Kincstárhoz. Els´ó lépésként az ügyfélnek a Kincstár valamely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán - a gyermek
nevére - Start-értékpapírszámlát kell nyitnia. Az ügyintéz´ó által rendelkezésre bocsátott nyomtatványt - kitöltés után - az
ügyfélnek a korábbi számlavezet´óhöz kell
benyújtania, és ezen nyomtatvány alapján
a számlavezet´ó a nála vezetett Start-számla megszüntetésével egyidej´úleg az addig
összegy´últ összeget a kincstári Start-értékpapírszámlára átutalja. A Kincstárhoz
érkezett összeg ezt követ´óen külön rendelkezés nélkül automatikusan befektetésre kerül a gyermek születési évének megfelel´ó sorozatú Babakötvénybe.
A Start- értékpapírszámla nyitáshoz
szükséges dokumentumok:
— a szül´ó (vagy a gyermek törvényes képvisel´ójének) személyazonosító kártyája/igazolványa, és - ha van - lakcímkártyája,
— a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolvány (amennyiben
rendelkezésre áll), vagy arról szóló hivatalos igazolás,
— gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája,
— annak a szül´ónek az egyetért´ó nyilatkozata, akinek a családi pótlékot folyósítják.
A Start- értékpapírszámlával kapcsolatos
b´óvebb információért hívja a Magyar Államkincstár Call Centerét (06-1-4522900), látogasson el a Kincstár honlapjára
(www.allamkincstar.gov.hu), vagy keresse személyesen a Magyar Államkincstár
Nógrád Megyei Igazgatóság állampapír
forgalmazó ügyfélszolgálatát az alábbi elérhet´óségeken:
Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda
3100 Salgótarján, Rákóczi út 15. Ügyfélfogadás: hétf´ó, kedd, csütörtök: 8.0016.00, szerda: 8.00-18.00, péntek: 8.0014.00. Telefon: +36-32-620-832, +36-32620-842, +36-32-620-848, +36-32-620849, +36-32-620-851; Telefax: +36-32620-805; e-mail: api.nog@allamkincstar.gov.hu

Tisztségvisel´ók fogadó órái

Rendeletek jegyz´ókönyvek

2014. február
Mez´ófi Zoltán polgármester: Minden
hónap második hétf´ójén 13.00-17.00
óráig. Februárban 10-én
Dr. Katona Ern´ó alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától
17.30 óráig. Februárban 26-én
Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´ó: Minden hétf´ón 14-17 óráig. Februárban 3. 10. 17. 24.

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.
A képvisel´ó-testület nyílt üléseinek
jegyz´ókönyve az ülést követ´ó 15 napon
belül elérhet´ók a www.retsag.hu weblapon, az Önkormányzat fejezetben.
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Megkérdeztük az illetékest
A Rétsági Televízióban rendszeresen
szakért´óket kérdezünk egy studióinterjú keretében. A legutóbbi alkalommal
Dr. Szájbely Ern´ó, a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke volt a
vendég, akit´ól egyfajta évértékelést és a
tervek ismertetését kértük. A kérés már

csak azért is indokolt, hiszen a jelenlegi
testületi létszámból adódóan a PVB bizottság tárgyal és készít el´ó tanácskozásra szinte minden anyagot, és az itt
kialakított érdemi döntéseket a testület
eddig elfogadta. Alább a TV interjú rövidített változatát adjuk közre.

kormányzat a lakosság szemétszállítási
költségeinek a felét át tudta vállalni, így
az itt lakóknak a tényleges szemétszállítási díj felét kellett csak kifizetnie.
Ugyancsak eredménynek tartom,
hogy a városban m´úköd´ó civil szervezetek (Nyugdíjas Klubok, sportegyesületek és
egyéb fontos tevékenységeket végz´ók, pl.
néptánc) m´úködését, a költségvetés adta
lehet´óségeken belül, támogatni tudtuk.
Végül meg kell említenem azt is, hogy
egy szép és ízléses karácsonyi díszkivilágítással szerettük volna meglepni és hangulatosabbá tenni a várost és az intézményeket is, ezt is sikerült a költségvetésünkb´ól
megoldani. Úgy érzékeltem, hogy mind a
gyerekek, mind a feln´óttek örömmel fogadták ezt a kezdeményezést.
– Akkor térjünk rá az idei év néhány
fontosabb feladatára,milyen terveink
vannak 2014-re? (Természetesen a
teljesség igénye nélkül!)

– Elnök Úr! Az elmúlt 2013-as évr´ól
egy rövid értékelést szeretnék kérni
T´óled. Mit tudnál kiemelni az el´óz´ó
évben megvalósult fontosabb önkormányzati feladatok közül? Mit sikerült megvalósítani?
Azt hiszem, hogy az teljesen természetes
dolog, hogy egy év elteltével egy fajta
számvetést csinál az ember az elmúlt esztend´ór´ól, és ugyanakkor megpróbálja
meghatározni a következ´ó év tennivalóit,
feladatait. Így van ez az önkormányzati
munkában is.
Nos, akkor nézzük, mik voltak azok a
jelent´ós, a település fejlesztését, és az itt
lakók érdekeit szolgáló feladatok, amelyeket sikerült az elmúlt évben megvalósítanunk:
A tavalyi év kétségkívül legnagyobb
feladata a városközpont rehabilitációs
pályázat lebonyolítása, sikeres megvalósítása volt. Azt gondolom, hogy ezt a feladatot sikerült jól és eredményesen megoldani. Megépült a buszforduló, megújult a Piac tér, a Kossuth és a Zrinyi
utcák jelent´ós szakasza, megvalósult az
Általános Iskola épületének h´ószigetelése, nyílászáróinak cseréje, kerítésének
megépítése, megtörtént az iskola el´ótti
park rendezése, megújult a M´úvel´ódési
Központ aulája, vizesblokkjai, megvalósult az épület akadálymentesítése, megújúlt az épület el´ótti park. Szeretném jelezni, hogy a pályázat pénzügyi elszámolása még folyamatban van, de azt
már most lehet tudni, hogy bár az el´ódeink
úgy tervezték, hogy az Önkormányzat hitel felvételével biztosítja majd a pályázat-
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hoz szükséges öner´ót, azt már most biztosan tudom mondani, hogy sikerült a
szükséges öner´ót hitel felvétele nélkül
biztosítani a város költségvetéséb´ól. Ezt
nagyon fontosnak tartom és jelent´ós eredményként értékelem.
Ugyanakkor a pályázatban megvalósított munkák mellett, saját költségvetési
pénzb´ól, 2013-ban is folytattuk a 2011ben elindított, és a város más területeit
érint´ó felújításokat, javításokat. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ezek a munkák
a városközpont rehabilitációs pályázatban foglaltakon felüli feladatok és munkák voltak, tehát nem képezték a pályázat
tárgyát. Hogy csak néhányat említsek
ezek közül: a nagy forgalmú Templom út
felújítása, a Sz´ól´ó utca, Rózsavölgyi út,
Nyárfa utca, József Attila út környezetét
érint´ó útfelújítások, árkok és járdák
építése, lépcs´ók felújítása, padkák javítása, vízelvezetések megoldása.
Feltétlen meg kell említenem, hogy a
városunknak régi álma teljesült az elmúlt
évben, hiszen az 1998. óta, napi 24 órában
m´úköd´ó Ment´óállomás mellett, 2013. július 1-t´ól szintén a nap 24 órájában m´úköd´ó hivatásos T´úzoltó ´Órs, vagy ha úgy
tetszik, Katasztrófavédelmi ´Órs kezdte
meg m´úködését városunkban, amelynek
az elhelyezését, feltételeinek biztosítását
kellett az önkormányzatunknak megoldania, ezáltal jelent´ósen n´ótt a településünk
biztonsága, hiszen a nap 24 órájában áll
készenlétben a hivatásos t´úzoltóság. (Sajnos volt is munkájuk!)
A tavalyi év eredményei között meg
kell említenem még, hogy 2013-ban is
sikerült megoldanunk azt, hogy az ön-

El kell mondjam, hogy az elmúlt két hónapban komoly el´ókészít´ó, felmér´ó
munkát folytattunk képvisel´ó társaimmal
együtt. Bejártuk a város területét annak
érdekében, hogy felmérjük, melyek azok
a legfontosabb megoldandó feladatok,
melyek f´óleg a lakóterületeket érintik, hiszen nem csak a városközpont területén
vannak feladatok, hanem a lakóterületeken is szükségessé váltak nagyobb mérték´ú felújítások. Gondolok itt utakra,
járdákra, egyéb közterületekre. A bejárások alapján készül egy megvalósítási
terv, költségelve és ütemezve az egyes
feladatokat. Folytatódik tehát ebben az
évben is a város rendbetétele, szépítése.
Reményeink szerint szinte nem lesz
olyan része a városnak, ahol ne történne
majd valamilyen munkavégzés. Arra törekszünk, hogy azok az utak, járdák, ahol
nagy a gyalogos és autós forgalom, mindenképpen kerüljenek be a felújítási tervbe. Azt hiszem, hogy az elmúlt évtizedben
nem volt rá példa, hogy ilyen nagy területet érint´ó munkák legyenek elvégezve városunkban. Biztos lesz még így is olyan
megoldandó feladat, melynek megoldása
kés´óbbre marad, de a fontos feladatokat
ebben az évben szeretnénk elvégezni.
Azért volt ez az említett teljes kör´ú
bejárás és felmérés, hogy az idei költségvetés összeállításakor, tervezésekor már
tisztában legyünk az elvégzend´ó munkák
költségeivel, és azokat be tudjuk építeni
majd a költségvetésbe.
És akkor itt kell elmondanom azt is,
hogy ahhoz, hogy ilyen nagyságrend´ú
munkákban egyáltalán gondolkozni lehessen, el´ófeltétel volt az elmúlt évek so-
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rán folytatott nagyon átgondolt, nagyon
szigorú és nagyon takarékos gazdálkodás, melyet ez a képvisel´ó-testület már a
megalakulásakor egyik legfontosabb céljának jelölt meg. Azaz rendbe kellett tenni a város költségvetését, megszüntetni
minden felesleges pazarlást, figyelemmel kísérni a megkötend´ó szerz´ódéseket,
egy szóval kézben tartani a gazdálkodást. Ez ugyanis az alapja annak, hogy
ilyen nagyságrend´ú munkák elvégzésében
egyáltalán gondolkozni lehessen, és meg
lehessen teremteni ezen munkák pénzügyi fedezetét.
A költségvetés elfogadása után, az
id´ójárás függvényében szeretnénk minél
el´óbb elkezdeni a munkákat, hiszen mint
említettem, nagyon sok feladat vár ránk,
és igen kiterjedt, nagy területet érintenek az elvégzend´ó munkák.
– Itt álljunk meg egy pillanatra. Többször hallottuk azt az érvelést, hogy
könny´ú nekünk, mivel az állam átvállalta az önkormányzatok adósságait,
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a korábban felvett hitelek tör-lesztését. Mi a helyzet ebben a kérdésben
Rétságot illet´óen?
Nos, akkor lássuk a rétsági tényeket:
2014-ben az önkormányzat korábban felvett hitelének a törlesztése 15 millió forint
lett volna, ezt átvállalta az állam, ugyanakkor különböz´ó számítások alapján ebben az évben elvisz az állam 65 millió
forintot Rétságtól. Tehát ad 15 millió forintot, és elvisz 65 millió forintot! Ez a
valós helyzet.
– Milyen kiemelt feladat vár még az önkormányzatra az idei évben?
Kiemelt feladat még a város és az intézmények m´úködtetése mellett, hogy meg
kell állapodni a Nógrád Volánnal a megépült buszforduló használatba vételér´ól,
továbbá meg oldanunk a várakozás és a
vizesblokk használatának a lehet´óségét is,
mivel a pályázat nem finanszírozta az ún.
utasforgalmi épület megépítését (ennek
megépítésére egy másik pályázat nyújtott

Programok a Egészségfejleszt´ó Központban
A program rövid bemutatása
A Rétsági Kistérségi Egészségfejlesz-t´ó
Központban Egészségfejlesztési Iroda kialakítása során, humán er´óforrást kíván biztosítani és preventív célú tevékenységeket
megvalósítani, többek között az alapellátás
fejlesztése, életmódváltó programok szervezése, betegklubok m´úködtetése, szaktanácsadások (addiktológiai, dohányzás-megel´ózési, étrendi, mozgás/ sport, lelki egészség) rendelkezésre állása témában, valamint
háziorvosi kérd´óíves felmérések készítésében. A kistérség mind a 25 települése bevonásra kerül a programmegvalósítás során.
Alapvet´ó céljaink
A konstrukció alapvet´ó céljai - Társadalmi Megújulás Operatív Program illetve a
Népegészségügyi Program célkit´úzéseivel
összhangban - a szív-érrendszeri, daganatos
megbetegedések csökkenésének a támogatása, a korai és elkerülhet´ó halálozást befolyásoló életmód illetve szokások javítása.
Az egyének egészségük iránti felel´ósségének-, az öngondoskodás képességének, a helyi közösségek és a társas támogatások
er´ósítése, az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának hatékony támogatása, ennek következtében
a lakosság életmin´óségének javítása, az
egészségben eltöltött életévek növelése, a
megalapozott tervekre épül´ó, egészséget
támogató közösségi döntéshozatali gyakorlat meghonosítása, ezen gyakorlatok
mérhet´ó számbeli növekedése.

A kistérségi pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták
kialakítása a lakosság és speciális, magas
kockázatú célcsoportok körében kistérségenként egy-egy koordinált fejlesztési
projekt keretében az egészségfejlesztést
kistérségenként támogató intézmény kialakításával és az egészségügyi ellátórendszer egészségfejlesztéssel összefügg´ó
feladatainak összehangolásával, kapcsolatainak fejlesztésével.
Szaktanácsadások id´ópontjai:
Ábelné Kövér Andrea - testmozgás
2014. január 28.
11:00-14:00
2014. február 25.
11:00-14:00
2014. március 25. 11:00-14:00
Bodnár Anita Éva - dohányzás megel´ózés
2014. január 27.
11:00-14:00
2014. február 10.
11:00-14:00
2014. március 10. 11:00-14:00
Dr. Nagy Judit - lelki egészség védelme
2014. január 29.
10:00-13:00
További id´ópontok: szervezés alatt
Erdélyi-Sipos Aliz - étrendi tanácsadás
2014. január 24.
10:00-13:00
2014. február 17.
14:00-17:00
2014. március 10. 14:00-17:00
Dr. Csekey László - alkohol megel´ózés
2014. Január 31.
14:30-17:30
További id´ópontok: szervezés alatt
Helyszín: 2651 Rétság, Laktanya u. 5.
Rétsági Kistérségi Egészségfejleszt´ó Központ Nonprofit Kft. (Szakorvosi rendel´óintézet) oktató terme.

volna lehet´óséget, de a kormány ebb´ól a
pályázatból kivonta a pénzt,és áttette egy
másikba.)
Továbbá, mivel az el´ódeink, hát hogy
is mondjam, nem éppen a legszerencsésebb panorámájú helyet választották ki a
buszfordulónak, ezért megoldást kell találnunk arra is, hogy a látvány vonatkozásában is elfogadható helyzetet teremtsünk. Mind a várakozás, mind a vizesblokk, mind a látvány megoldására megvannak az elképzeléseink, melyeket
szintén költségvetési forrásból kívánunk megoldani.
Feladat tehát van b´óven, de én bízom
abban, hogy ezen betervezett feladatok
elvégzéséhez a szükséges pénzügyi fedezetet is el´ó tudjuk teremteni, és ezen feladatok elvégzésével szebb és otthonosabb környezetet tudunk teremteni az
itt él´ó rétsági emberek számára.
– Köszönöm, hogy mindezt megosztottad a néz´ókkel és az olvasókkal.
GiK
További id´ópontok, programjainkról
folyamatosan b´óvül´ó honlapunkon tájékozódhat. www.efi.retsagrendelo.hu
El´ózetes bejelentkezés a 35/550-582
telefonszámon, vagy az efi@retsagrendelo.hu e-mail címen.
Minden érdekl´ód´ót szeretettel várunk!

Jelentkezés középiskolába
Kedves 8. osztályos Tanulók!
Tisztelt Szül´ók!
A Mikszáth Kálmán Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola Rétsági
Tagozatán 2014. szeptemberében nappali
tagozatos szakközépiskolai osztály indul
az alábbi szakmacsoportokban:
— Közgazdasági bels´ó kód: 04
— Informatikai bels´ó kód: 05
Választható idegen nyelv angol, vagy német. A képzés szakmai érettségi vizsgával
zárul. Felvételi vizsga nincs! Jelentkezési
határid´ó: 2014. február 14.
Szeretettel várjuk a 8.osztályos tanulókat, jelentkezzenek iskolánkba, ahol segítséget kapnak a tanulásban ahhoz, hogy
sikeres érettségi vizsgát tegyenek!
B´óvebb információ a 06-20/771 0955ös telefonon kapható.
Mocsári Nóra tagintézmény vezet´ó
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Rétsági kalauz
Programajánló
Február 7. péntek, 16.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében és aulájában az általános iskola
fels´ó tagozatának
Farsangi bálja
Február 8. szombat, 10.00 órától
az általános iskola tornatermében
a óvodások farsangi maszkabálja
Február 8. szombat, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében a Gyarmati színkör bemutatja
MOSOLYFORGÁCSOK
cím´ú vidám m´úsorát, mely Örkény
egyperces novelláinak feldolgozásaiból és hagyományos kabaré jelenetekb´ól áll. Szerepl´ók: Czene Gizella, Szunyog László, Kovács Éva, Csallóné
M. Erzsébet, Sztancsik József, Fábri
István, Janzsóné B. Adél, Sinágel József, Rácz Imre
Belép´ódíj nincs. Támogatói felajánlását köszöni a társulat!
Február 12. szerda, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központ kistermében
Video klub összejövetele
Téma: Videofilm készítés számítógépes programmal
Február 14. péntek
az általános iskola tornatermében
az alsó tagozatosok farsangi bálja
Február 14. péntek 19.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Countaktus Country Zenekar
Valentin-napi koncertje
Belépés ingyenes.
Február 15. szombat
a m´úvel´ódési központban
a Vöröskereszt jótékonysági bálja
Február 22. szombat
a m´úvel´ódési központban
a Városi Nyugdíjas Klub zártkör´ú
N´ónapi rendezvénye
Február 26. szerda, 14.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében és
a m´úvel´ódési központ társalgó termében
Óvodapedagógus továbbképzés

El´ózetes
Március 1. szombat
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Kerepl´ó Néptánc Egyesület
Farsangi mulatsága
Március 2. vasárnap 10.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Horgászgy´úlés
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Március 7. péntek
a m´úvel´ódési központ színháztermében
az óvoda
Jótékonysági rendezvénye
Március 8. szombat
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Rétsági Árpád Egylet közgy´úlése
Március 12. szerda, 14.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
gyermekszínházi el´óadás
A VSG Dance Group bemutatja a
Pöttöm Panna cím´ú táncmesét
Március 13. csütörtök
a m´úvel´ódési központ galériájában
“Charlie angyalai” címmel
F. Nógrádi Ildikó, Fontányi Andrea,
Gura Ildikó és Adame Károly
képz´óm´úvészeti kiállításának
megnyitója
Március 15. szombat, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Városi megemlékezés
Nemzeti Ünnepünk alkalmából
Március 19-20. szerda-csütörtök, 14.00 órától
a m´úvel´ódési központ társalgó termében
Óvodapedagógusok konferenciája

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
Kedd:
Pre-intermediate angol nyelvi kurzus
Minden kedden, 17.00 órától Vezeti:
Nagymihály Zsolt
Szerda:
Video klub Minden hónap 2. szerda, 17.00
órától Vezteti: Majnik Tamás
Népi furulya oktatás Minden szerdán
17.00-18.00 óráig Vezeti: Földi Lehel
High Voltage Crew (Popping/Dubstep)
Minden szerdán 17.30 órától Vezeti:
Szeri György
Zubaidah Hastánccsoport Minden szerdán
és pénteken 18.00 órától Vezeti: Sz´óke
Johanna
Csütörtök:
´Ószirózsa Tánccsoport Minden csütörtökön, 14.00 órától
T´úzzománc Kör Minden csütörtökön
16.30 órától Vezeti: F. Nógrády Ildikó
Péntek:
Zubaidah Hastánccsoport Minden szerdán
és pénteken 18.00 órától Vezeti: Sz´óke
Johanna
Zúgófa Néptáncegyüttes Minden pénteken 19.00 órától Vezeti: Simon Katalin

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

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.
Február 10. kedd 18.00 és 21.00 órakor
Kistérségi Krónika
Február 21. péntek 16.00 órától
Él´ó közvetítés a képvisel´ó-testület
ülésér´ól
Február 28. kedd 18.00 és 21.00 órakor
RTV Híradó
HIR - Hírek információk röviden Megkérdeztük az illetékest: - Ismert
emberek, sikeres rétságiak
Ismétlések minden m´úsornál: szerda-péntek
18.00 és 21.00, szombat, vasárnap 10.00
B´óvebb, részletes tartalom a képújságban
és az rtv.retsag.net oldalon.

Szolgáltatási ajánlat
A m´úvel´ódési központ felújított 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.

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

Nyitva tartás
Könyvtár:
Hétf´ó:
Kedd-péntek
Szombat:
M´úvel´ódési Központ:
Hétf´ó-csütörtök:
Péntek:
Szombat:

11.00-16.00
9.00-18.00
13.00-17.00
08.00-20.00
08.00-21.00
17.00-21.00
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Magyar Kultúra napja
(folytatás az 1. oldalról)
A könyv “Er´ót, egészséget ´órnagy elvtárs! Pálinkás-Pallavicini Antal ´órnagyra
emlékezve” címet kapta. Az író
nagyon színesen, életszer´úen mutatta be az akkori laktanyai életet,
de nem felejtette ki azt sem, hogy
megemlítse, milyen kis település
volt akkor még Rétság. “Egy perces” településnek nevezték el a
katonák, mivel egy perc alatt át
lehetett haladni rajta. A katonaéveir´ól, itteni személyes élményeir´ól szól
ez a könyv, és dokumentumokkal alátámasztva mutatja be Pálinkás-Pallavicini
Antal ´órnagy, a tragikus sorsú katonatiszt
életútját akit az 1956-os forradalom és

szabadságharc megbukása után utolérte
végzete, koncepciós per alapján elítélték,
és 1957. december 10-én hajnalban kivégezték. Mindössze 35 éves volt.
Az író - olvasó találkozó alkalmából jelenlétével megtisztelt
bennünket Pálinkás-Pallavicini
Antal leánya, Borbála is.
A találkozó végén a kötetet
megvásárolhatták az érdekl´ód´ók,
akiknek a szerz´ó dedikálta is azt.
Aki szeretné megvenni ezt a kiadványt, akkor jelezze igényét a helyi városi
könyvtárban, az alkotó elküldi, vagy személyesen elhozza.
Köszönettel tartozunk ezért az érdekes
estéért az írónak!

Élénk nyugdíjas élet Rétságon
Decemberben a helyi nyugdíjasok mindig
megünneplik a karácsonyi vagy óévbúcsúztatójukat. A Hunyadi János Nyugállományúak Klubja a két ünnep között tartotta meg hangulatos összejövetelét. Ilyenkor jó látni a sok kipirult arcot, a fellép´ók
izgatottságát, és az önfeledt szórakozást.
Nem telt el hosszú id´ó, mikor már a
farsangi összejövetelt is megtartották. Itt
egy kissé komolyabb volt a hangulat a
protokolláris rész miatt, mivel a klub vezet´ósége most tartotta meg és tette fel szavazásra közgy´úlés keretében az el´óz´ó évi
költségvetési beszámolót és természetesen a 2014-re szóló munkatervet is.
Hangyási Jen´óné nagyon precízen, mindenre kiterjed´ó figyelemmel tájékoztatta a
szép számú közönséget. Idén is nagyon
változatos, és sokszín´ú programokkal várják majd tagjaikat. Megemlékeztek Vincze Lászlóné Erzsikér´ól, aki az idén hunyt

el. Szerencsére azért új tagok is jelentkeztek a klubba, így jelenleg 138 f´ót tartanak
nyilván. Ahhoz képest, hogy Rétság egy
kis város, ez egy szép számú, összetartó
közösségnek számít. A hivatalos rész után
következett az igazi farsangi móka és kacagás. Nyugdíjasok, de a fiatalok is példát
vehetnének róluk, mivel ötletes, saját maguk által készített jelmezekben, koreografált táncokkal, vers- és prózai m´úvekkel
szórakoztatták egymást. Az est részeként
a finom illatok testet öltöttek, és sor került
a klub tagjai által elkészített ízes gulyás
feltálalására. Unatkoznia senkinek nem
volt ideje, mivel a zenekar el kezdte húzni
a talp alá valót, amit sokan ki is használtak, és ropták a táncot. A jó hangulatú,
vidám összejövetel természetesen rengeteg szervezést, munkát is igényelt, de az
eredmény mindenért kárpótolta a szervez´óket.

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, még-

pedig 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!

“Jónak lenni jó”
Ezzel a címszóval indult 2013. december
15-én a Katolikus Karitász egész Magyarországra kiterjed´ó felhívása. Felhívás arra, hogy ne csak az adventi id´ószakban,
hanem egész évben nagyobb figyelmet és
segít´ókezet nyújtsunk rászoruló embertársainknak. Ebben a szép és nemes feladatban aktív szerepet vállalt a Rétsági Karitász Csoportunk is.
Kisvárosunkban a felhívásra megmozdultak az emberek és nemcsak a pénztárcák, hanem a szívek is megnyíltak.
Templomunkban tartós élelmiszer
gy´újtést szerveztünk, amelyb´ól 28 családot tudtunk támogatni, 21 id´ósembert látogattunk meg az otthonában, id´ósek otthonában illetve kórházban.
Az adományok is b´óségesen érkezetek
hozzánk. Többek között volt, aki t´úzifát
ajánlott fel, de volt, aki gyümölcsöt,
pénzt, ruhanem´út, szaloncukrot, játékot
adományozott. Mind-mind gazdára talált.
Ezúton szeretné a Rétsági Karitász
Csoport megköszönni mindazoknak a jóakaratú, melegszív´ú egyéneknek, vállalkozóknak a támogatását, amellyel munkánkat segítették, hogy az adományok a
lehet´ó legjobb helyre eljussanak.
Pénzes Istvánné
Rétsági Karitász Csoportvezet´ó

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, 0630-960-7683
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Sajtóközlemény
Rétságon fejleszt az Urbán és Urbán Kft.
A GOP-1.3.1-11/B jel´ú, akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációját támogató pályázat 49,67%-os
támogatásával a dunakeszi székhely´ú Urbán és Urbán Kft. 2 milliárd forintot meghaladó érték´ú beruházást hajt végre Rétságon. A fejlesztés célja, hogy a cég új
ostyagyártási technológiát vezessen be, és
ezzel er´ósítse meg piaci pozícióját a magyar és közép-európai édesség piacon.
Dinamikus fejl´ódésének köszönhet´óen
a Magyarországon nápolyi és puszedli termékeir´ól jól ismert Urbán és Urbán Kft.
kin´ótte dunakeszi telepét, és Rétságon, a
volt TDK üzem több éve kihasználatlan,
de jó állapotú épületében találta meg az
ideális fejlesztési helyszínt innovációs
projektjéhez.
A cég eddig hazánkban még nem alkalmazott, egyedi technológiát telepít

Nógrádba, amelyen - párhuzamosan megvalósuló termékfejlesztésnek köszönhet´óen - lehet´óvé válik az egészséges életmódot szolgáló, diabetikus, illetve élettanilag
fontos anyagokkal dúsított termékek gyártása is. A berendezés biztosítja, hogy az új
üzemben gyártott nápolyi termékek egyediek legyenek a változatos formában,
színben, dekoráltságban és ízben való
megjelenésnek köszönhet´óen.
Az Urbán és Urbán kft. tulajdonosai
legkés´óbb 2014 végéig szeretnék az új
gyártóüzemet üzembe helyezni, ahol legkevesebb 10 ember dolgozik majd a kezdetekben.
Urbán és Urbán Kft.
Cím: 2120 Dunakeszi, Bagoly u. 10.
E-mail: kereskedelem@urbanesurban.hu
Honlap: www.urbanesurban.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Téli közlekedési tanácsok
Az idei tél egészen január második feléig
kegyes volt a közleked´ókhöz. Enyhe utak,
száraz aszfalt, a megszokottnál jobb látási
és útviszonyok, magasabb átlagos haladási sebesség - mindezek az enyhe télnek
voltak köszönhet´ók. A meteorológiai el´ójelzések alapján azonban a valódi tél nem
marad el. Jönnek a kemény mínuszok,
kezdetét veszi a havazás, és helyenként az
úttestet is beborító hó vastagsága akár a
20 cm-t is meghaladhatja.
Biztonságunk érdekében elengedhetetlen a megváltozott út- és látási viszonyokhoz való alkalmazkodás.
Gyalogosok
— vegyék figyelembe, hogy a gépjárm´úvek féktávolsága a csúszós burkolaton
jelent´ósen megn´ó!
— az úttestre lépés el´ótt mindig gy´óz´ódjenek meg annak veszélytelenségér´ól!
— világos ruházattal hívják fel magukra
a járm´úvezet´ók figyelmét, használjanak láthatósági mellényt!
Kerékpárosok
— fokozott figyelmet fordítsanak a járm´úvek ellen´órzésére (lámpák, fékberendezés, küll´óprizmák, cseng´ó)!
— Id´óben jelezzék kanyarodási szándé-

kukat, kerüljék a hirtelen irányváltoztatást, fékezést!
— viseljenek világos szín´ú öltözetet, láthatósági mellényt!
Gépjárm´úvezet´ók
— Csak megfelel´ó m´úszaki állapotú gépjárm´úvel induljanak útnak (akkumulátor, világítás, fékrendszer, gumiabroncsok, ablaktörl´ó lapátok)!
— A fagyálló ablakmosó és a jégkaparó
ugyancsak elmaradhatatlan kellékeknek számítanak ilyenkor.
— Számítsunk hosszabb menetid´óre, lassúbb haladási sebességre, s tartsunk a
nyári id´ószakhoz képest nagyobb követési távolságot!
— Kifejezetten ajánlott teli tankkal útnak indulni, s az el´óre nem látható kellemetlen
eseményekre tekintettel legyen nálunk takaró, meleg ital, némi élelmiszer, s ha
szükséges, akkor a gyógyszerünk is!
— A fényszórókat és a többi lámpát
ilyenkor rendszeresen kell tisztítani.
— Er´ósen csapadékos úton az el´ózést különösen meg kell fontolni!
Balesetmentes közlekedést kíván:
Rétsági Városi
Balesetmegel´ózési Bizottság

Újévi hangverseny
Hosszú évek óta karácsony táján egy
hangverseny keretében mutatják meg tudásukat a balassagyarmati Rózsavölgyi
Márk M´úvészeti Iskola Rétsági Tagozatának növendékei és tanárai. Idén, az újév
kapcsán került erre sor. A zenei élmények
mellett a néz´óközönség az irodalom ide
ill´ó költeményeivel is megismerkedhetett,
mivel Kiss Zsófia újév köszönt´ó versével
kezd´ódött a m´úsor, majd ´Ó volt az, aki
végigkalauzolta a jelenlév´óket az el´óadás
során. Az egyes zenei darabok szerz´ójér´ól, és a legalapvet´óbb tudnivalókról is
tájékoztatta a nagyérdem´ú közönséget.
Olyan halhatatlan szerz´ók m´úvei szerepeltek a m´úsorban, mint Bach, Bastein,
Duncombe, Czerny, Mozart, Kocsár Béla
és Bartók Béla, de természetesen magyar
népdalokat is hallgathattunk a tehetséges
tanulók és tanáraik el´óadásában.
Megismerkedhettünk egy új hangszerrel, a fife (fájf) avagy kisfuvola nev´ú hangszerrel, ami m´úanyagból készül, mint a furulya, de a befúvás, és a tartás a fuvoláéval
egyezik meg. Ez nagy segítség szokott lenni a diákoknak a fuvolatanulás el´ótt.
Szeretnénk megköszönni minden lelkes
résztvev´ónek, hogy energiát nem kímélve
gyakorolt és fellépett a Városi M´úvel´ódési
Központ és Könyvtár színpadán és megtisztelt bennünket, úgymint Sándor Karola és
Szarvas Anna tanárn´óknek, valamint a tanulók közül: Balogh Alexandra, Csari Sára,
Ivanics Barbara, K´óhegyi Liza, Lengyel
Anna, Matus Laura, Percze Dorka, Pfaff
Csenge és Zomborka Nikola diákoknak.
Mivel verssel kezd´ódött az el´óadás, stílszer´úen verssel is fejez´ódött be. Településünk
tehetséges versmondója Szájbely Zsolt köszönt el a közönségt´ól Erdélyi Andrea: Új
évre Neked cím´ú versével.
Köszönet illeti meg a fellép´ó zenész
palántákat, és tanáraikat egyaránt a felejthetetlen estéért!

Köszönetnyilvánítás
Mindenkinek köszönjük, aki Fábri Istvánt, férjemet és édesapánkat elkísérte
végs´ó nyughelyére 2014. január 02-án
a rétsági temet´óbe.
Szabó Anna
Fábri Anikó és Zoltán

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: Varga Nándorné
Nem kért kéziratokat nem ´órzünk meg és nem küldünk vissza! Programajánlóban a m´úsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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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