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Farsangi mulatság, a jótékonyság jegyében
2014. február 15-én rendezte meg a Rétsági
Vöröskereszt Alapszervezet a hagyományos,
jótékony célú farsangi bálját, ami annyira ha-
gyományos, hogy ez volt a 38.

A hagyomány´́orzés nagyon fontos dolog,
de ez a bál ezen felül családias hangulatról,
fergeteges jókedvr´́ol is szól, ami els´́osorban a
megjelenteknek, valamint a fellép´́o fiatal m´́u-
vészeknek köszönhet´́o, név szerint Grubits
Blanka-Imre Roland párosnak, akik ének-ze-
nei tehetségükkel elb´́uvölték a közönséget.

A családias hangulat fényét külön kiemel-
te egyik kedves törzsvendég Megyeri Károly,
aki 80. születésnapját ünnepelte. Örömünkre
szolgált, hogy megjelent népes családja mel-
lett, mi is köszönthettük. Fokozta a hangula-
tot a kiváló zenekar, a finom vacsora, a büfé
és nem utolsó sorban a vöröskeresztes akti-

visták m´́usora, akik minden évben törhetetlen
jókedvvel és energiával el´́oadnak valami bo-
hócságot, hahotára fakasztva a vendégeket -
hiszen farsang van! Végre beszámolhatunk
arról is, hogy egyre több fiatal csatlakozik a
bálozókhoz, lesz utánpótlás! Hajnalig állt a
bál, jó volt itt lenni a megújult kulturált kör-
nyezetben.

Köszönet a megjelenteknek, támogatók-
nak, a M´́uvel´́odési Ház dolgozóinak és min-
denkinek, aki bármilyen formában hozzájá-
rult a sikeres lebonyolításhoz.

Ezek után ismét meg van a lehet´́oségünk,
hogy megrendezzük az id´́osek napját, ahol
ünnepélyes keretek között tudjuk köszönteni
a 65 éven felüli rétsági lakosokat és a több-
szörös véradókat.

Szlezák Istvánné Eszter
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Városházi tudósítások

A képvisel´́o-testületi ülésre 2014. febru-
ár 28-án, 16.00 órakor került sor.  

Els´́o napirendi pontként került megtár-
gyalásra a 2014. évi költségvetési ren-
delet megalkotása, melyet két forduló-
ban sikerült elfogadni. A város költség-
vetése mindenkit érint, aki Rét-
ságon lakik. Több hónapos mun-
ka van a költségvetés összeállí-
tása mögött, mivel egy új szer-
kezet´́u, a kormány által meg-
adott funkciós szempontok, kö-
telez´́o és nem kötelez´́o felada-
tokra külön oda kellett figyelni.
Az Önkormányzat Pénzügyi Csoport
vezet´́ojét, Vargáné Fodor Ritát és cso-
portját külön megdicsérték pontos és
szakszer´́u munkájukért.
A 2013. évi költségvetés módosítását,
melynek el´́oterjesztésében részletezés-
re került a központi támogatás, az át-
vett pénzeszközök, a bevételek és ki-
adások tételes indoklása, a képvisel´́o-
testület kisebb módosításokkal elfo-
gadta. Az el´́oz´́o évi büdzsé módosítása
a mérlegbeszámoló pontos elkészítése
miatt volt fontos.
Fontos a 2014. évi közbeszerzési terv,
ami nyilvános, a város honlapján folya-
matosan hozzáférhet´́ové kell tenni. Ezt
a képvisel´́o-testület elfogadta.
A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár 2013. évr´́ol részletes beszá-
molót nyújtott be, melyet a képvisel´́o-
testület elfogadott. Az intézmény 2014.
évi munka és rendezvénytervénél el-
hangzott, hogy a Rétsági TV jól m´́ukö-
dik, fejleszteni kell. Több saját színvo-
nalas rendezvényre van szükség, jól
kell elköltenie az intézménynek a meg-
szavazott pénzt. A hangosítási technika
is felújításra szorul, melyet közösen a
TV-vel tud az intézmény használni.
A képvisel´́o-testület - noha erre a célra
központi normatív támogatás nincs -
saját bevételei terhére ebben az évben
is pályázatot írt ki sport és civil szerve-
zetek támogatására. Minden érintett
szervezetek március 17-ig nyújthatják
be pályázatukat. A kitöltend´́o adatlapok
elérhet´́oek a www.retsag.hu címen a
város hivatalos honalapján.
Hesz Henriette több pontból álló kérel-
met nyújtott be a képvisel´́o-testület
felé, akik ezt tételesen megtárgyalták
és döntöttek: nem támogatják a Puszta-
szántói út fel´́ol földútban folytatódó út
elején a “Zsákutca” közlekedési tábla
kihelyezését, mert az nem zsákutca. A
testület ugyanakkor megvizsgálja a

nagysúlyú jármüvek megfelel´́o tájé-
koztatásának lehet´́oségét. A kérelmez´́o
által megvásárlásra kért szántó és be-
építetlen terület m´́uvelési ágú földterü-
leteit, illetve a temet´́o területét értéke-
sítésre nem jelölte ki. A mez´́ogazdasá-

gi m´́uvelésre alkalmas terüle-
tek bérbeadására a kés´́obbiek-
ben pályázatot ír ki a képvise-
l´́o-testület.
Botos János, a Cigány Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke
kezdeményezte, hogy a rétsági
temet´́oben eltemetett cigány-

zenészek részére emlékm´́uvet  állít-
tasson a város. A költségekhez hozzájá-
rulna a helyi Cigány Nemzetiségi Ön-
kormányzat és az illetékes minisztérium.
A képvisel´́o-testület elvben támogatja a
kezdeményezést, azonban a temet´́oben
emlékmü állításának szabályait be kell
tartani. A végleges döntés megalapozá-
sához hiteles, kutatással alátámasztott
adatokat kér a zenészekr´́ol, valamint egy
tervvázlatot az emlékm´́ur´́ol.
A TUTI CAFE Kft. kérelmet nyújtott be
a képvisel´́o-testület felé, hogy a Polgár-
mesteri Hivatal földszinti aulájában kávé
automatát szeretne elhelyezni. A vállalko-
zó vállalja a rezsiköltséget, melyet almér´́o
felszerelésével biztosít (áram+víz), vala-
mint 5.000 Ft/hó bérleti díjat fizet. A fel-
mondás lehet´́oségét a képvisel´́o-testület
megtartotta saját hatáskörben. A felhasz-
nált poharak elszállíttatását a kft-nek kell
vállalnia. Az így módosított megállapo-
dást a képvisel´́o-testület elfogadta.
A Rétsági Járási Hivatal vezet´́oje kére-
lemmel fordult a képvisel´́o-testület
felé.  Az épület alagsorában kértek egy
helyiséget raktározás céljára. Vállal-
ják, hogy amennyiben ezt megkapják,
akkor kitakarítják, kifestetik, állagát a
karbantartást követ´́oen meg´́orzik. A
képvisel´́o-testület a megállapodás ki-
egészítését jóváhagyta.
A 2014. évi számvitellel kapcsolatos
jogszabályváltozások miatt - kormány-
zati funkció bevezetése - szükséges a
Szervezeti M´́uködési Szabályzat mó-
dosítása, ezért a képvisel´́o-testület a
kormányzati funkciók szerinti besoro-
lást jóváhagyja.
Megállapodást hagyott jóvá a képvise-
l´́o-testület ingatlan térítésmentes hasz-
nálatára. A Balassagyarmati Reformá-
tus Egyházközösség Rétsági Szór-
ványgyülekezete  részére korábban ki-
jelölte a volt CISZ ház egy önállóan
használható részét. Most a pontosított

szerz´́odésben foglaltakat a képvsiel´́o-
testület jóváhagyta.
A RENEVRA ORG Kft. ingatlanköz-
vetít´́o iroda megkeresésére, hogy sze-
retne közvetít´́o szerepet vállalni a volt
laktanya értékesítésére, a képvisel´́o-
testület nem támogatta. Bármilyen
hasznosítás csak a vagyonrendeletnek
megfelel´́oen lehetséges.
A Rétsági Önkéntes T´́uzoltó Egyesület
2013. évi önkormányzati támogatás
módosítására nyújtott be kérelmet,
melyet a testület jóváhagyott. Az
egyesület az 1.300.000 Ft támogatást
a felhasználási cél érdekében szeretné
módosíttatni. A képvisel´́o-testület ezt
elfogadta.
A Napközi Konyha pékárú ellátását a
Romhányi Pékség végzi, de ez a Kft.
megsz´́unik és Küll´́orojt Kft biztosítja
azonos feltételek mellett a pékárut.
Az új beszállítóval a szerz´́odést a kép-
visel´́o-testület is jóváhagyta.
Iacobovici Zsuzsanna gyógytornász ké-
relmet nyújtott be járóbetegellátó meg-
nyitása miatt feleslegessé vált, az önkor-
mányzat tulajdonában lév´́o 1 db Terapi
Master plus készülék és a hozzátartozó
állvány, valamint 1 db bordásfal megvá-
sárlására. Az évek során ezen berende-
zések értéke 0 Ft-ra íródott. A képvise-
l´́o-testület a vásárlással egyetértett, a ké-
szüléket 31 125 Ft + ÁFA, a bordásfalat
536 Ft + ÁFA meghatározott összegért
a kérelmez´́onek értékesíti.
A lejárt határidej´́u határozatok végrehaj-
tásáról Vargáné Fodor Rita Pénzügyi
Csoportvezet´́o és Mez´́ofi Zoltán készí-
tette el az el´́oterjesztést. A képvisel´́o-tes-
tület a tájékoztatást tudomásul vette.
A két testületi ülés közötti id´́oszakban
végzett munkáról és a kiemelt feladatok
állásáról Mez´́ofi Zoltán polgármester
adott számot. A legfontosabb, ami min-
denkit érint az a buszforduló ügye. Kü-
lön megköszönte a PVB és a küls´́o szak-
ért´́ok közrem´́uködését az ebbéli felada-
tok szervezésben. A statikus táblák (tá-
jékoztató táblák) kihelyezésre kerültek a
területen. Az autóbusz-forduló útvonal
bemérését egy küls´́o kft végzi. A hiteles
bemérés elkészülte után kerülhet sor a
menetrend módosítására, mely magával
vonja az érintett vonalak díjszabását is.
Az utasokról való gondoskodás megol-
dásra kerül. Rövidesen a már megren-
delt utasforgalmi konténer elhelyezésére
kerül sor, ami h´́ut és f´́ut. A mellékhelyi-
ségek felújítása is id´́oben megtörténik.
Április - május hónapban lesz az az id´́o,
amikor a buszok le fognak tudni menni
a buszfordulóba.

Varga Nándorné 
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Képvisel´́o-testületi ülés 
Rétság Városi Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete munkatervben tervezett követ-
kez´́o ülésére március 21-én pénteken
16.00 órakor kerül sor. (PVB. ülés id´́o-
pontja: március 18. kedd 16.00 óra) Ter-
vezett napirendek: 1) Gyermek- és szociális
étkeztetés, valamint szociális ellátás 2014.
évi térítési díjának megállapítása. 2) Rétság
Városi Rend´́orkapitányság beszámolója. 3)
Sport és civil szervezetek 2014.évi támoga-
tási pályázatainak elbírálása. 4) 2014. évi
karbantartási és felújítási terv elfogadása. 5)
Beszámoló helyi adók és egyéb követelések
állományáról, behajtásuk helyzetér´́ol. 6)
Beszámoló a testület lejárt határidej´́u hatá-
rozatainak végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekr´́ol. 7) Tájékoz-
tató a két testületi ülés közötti id´́oszakban az
önkormányzat érdekében végzett polgár-
mesteri munkáról. 8) Tájékoztató a kiemelt
feladatok ellátásáról. Az ülés részletes napi-
rendje és anyagai február 17-t´́ol a www.ret-
sag.hu oldalon az Önkormányzat menü-
pontnál lesznek elérhet´́ok.

2014. március
Mez´́ofi Zoltán polgármester: Minden

hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Márciusban 10-én

Dr. Katona Ern´́o alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától
17.30 óráig. Márciusban 26-én

Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´́o: Minden
hétf´́on 14-17 óráig. Márciusban  3. 10.
17. 24. és 31. 

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

Rendeletek jegyz´́okönyvek
Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvise-
l´́o-testület által alkotott rendeletek teljes
szövege és mellékletei, a www.retsag.hu
oldalon az Önkormányzat fejezetben érhe-
t´́ok el. Különös tekintettel az tudósításokban
is hivatkozott költségvetési rendeletre,
amely mellékletekkel együtt közel 100 ol-
dalas terjedelme miatt itt nem közölhet´́o.

A képvisel´́o-testület nyílt üléseinek
jegyz´́okönyve az ülést követ´́o 15 napon
belül elérhet´́ok a www.retsag.hu webla-
pon, az Önkormányzat fejezetben.

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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)

Felhívás
A beköszntött tavaszi id´́ojárás okán is vár-
ható kerti munkákkal összefüggésben fel-
hívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok fi-
gyelmét a 19/2013. (XI.26.) rendelet a
közösségi együttélés alapvet´́o szabályai-
ról, valamint ezek elmulasztása, meg-
szegése jogkövetkezményeir´́ol szóló he-
lyi rendeletben, a kerti hulladékok égeté-
sével kapcsolatos el´́oírások betartására. A
jogszabály szerint kerti hulladék, nyese-
dék (nem ünnepi) hétf´́oi napokon égethet´́o
6.00 órától, 20.00 óráig. Fontos betartani
az égetéssel kapcsolatos egyéb szabályo-
kat, valamint figyelemmel lenni a széljá-
rásra és arra, hogy a környez´́o ingatlanok
tulajdonosainak ne okozzanak indokolat-
lan kellemetlenséget. Itt kiemelten meg
kell er´́osíteni, hogy égetni kizárólag kerti
hulladékot, nyesedéket, száraz avart sza-
bad. Nem égethet´́ok egyéb anyagok, ház-
tartási hulladék, gumi, m´́uanyagok, festé-
kek, veszélyes anyagok.

A rendelet külön szabályozza, az ége-
t´́oberendezésekben nem égethet´́o anyago-
kat is. A teljes jogszabály megtalálható a
www.retsag.hu honlapon, ay Önkormány-
zat fejezetben, a rendeletek pont alatt.

Bízva az állampolgárok jogkövet´́o
magatartásában, mégis meg kell említeni,
hogy a rendeletet megszeg´́okkel szemben
helyszínbírság, vagy 150 ezer forintig ter-
jed´́o közigazgatási bírság is kiszabható.

Pályázat
Sportegyesületek és civil szervezetek

támogatására

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete  - a korábbbi évekhez hasonlóan
- ebben az esztend´́oben is meghirdeti azt
a pályázatot, amelyben sportegyesületek
és civil szervezetek igényelhetnek önkor-
mányzati támogatást versenysport,  kö-
zösségi és kulturális céljaik megvalósítá-
sához. A részletes pályázati kiírás, és a
pályázati adatlap megtalálható a város
honlapján a www.retsag.hu címen.
Benyújtási határid´́o: 2014. március 17.

Sajtóközlemény
Megjelent a 

családikedvezmény-kalkulátor

Idén nagyobb kedvezményhez juthatnak
azok a családok, amelyek tavaly nem tud-
ták teljesen kihasználni a családi kedvez-
mény lehet´́oségeket. A NAV honlapján el-
érhet´́o kalkulátor segítségével könnyen
kiszámítható, hogy 2014-ben mennyivel
marad több pénz a családi kasszában. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hon-
lapján (www.nav.gov.hu/nav/szolgaltata-
sok/kalkulatorok) elérhet´́o családikedvez-
mény-kalkulátor segítségével egyszer´́uen
kiszámítható, hogy 2014-t´́ol a rendszeres
bérjövedelemb´́ol mekkora adóalap-, illet-
ve járulékkedvezményhez juthatnak a csa-
ládok. A kalkulátor mellett az is szerepel,
hogy kik jogosultak a kedvezményekre és
mely családtagok számítanak eltartottnak,
illetve kedvezményezett eltartottnak. A
havi bér mellett ugyanis ezek az adatok és
információk szükségesek a kedvezmény
kiszámításához. 

A program használatához segítséget
nyújtanak az “i” bet´́uvel jelzett ikonok,
amelyek  minden sor mellett szerepelnek,
és részletes magyarázatot adnak a pontos
kitöltéshez. A családikedvezmény-kalku-
látort a NAV szakemberei különböz´́o kép-
zettség´́u és szakterület´́u adózók segítségé-
vel tesztelték. Az eredmények azt mutat-
ták, hogy a végleges verzió könnyen hasz-
nálható akár egy középiskolai végzettsé-
g´́u, akár egy egyetemet végzett ember szá-
mára, legyen szó gyógyszerészr´́ol, erd´́o-
mérnökr´́ol, vagy humán területen dolgo-
zókról. 

Nemzeti Adó és Vámhivatal
Adószakmai Sajtóiroda

További információ:
Aszalós Andrea  30/375-3948
honlap: http://nav.gov.hu

Keressen minket a Facebookon is!
https://www.facebook.com/NAVprofil

Szolgáltatási ajánlat

A m´́uvel´́odési központ felújított aulája
bérbe vehet´́o – kb. 100-120 f´́os – lako-
dalmak, családi és egyéb társas rendez-
vényekre. Igény szerint a vendéglátásban,
dekorációs munkákban segítséget nyúj-
tunk. Részletes felvilágosítás a m´́uvel´́o-
dési központ irodájában, illetve a 35/350-
785-ös telefonszámon állunk rendelkezé-
sére.

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

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

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

Telefon: (35)351-155,  0630-960-7683
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Bemutatkozik az Emmausz Segít´́o Szolgálat

Alapítványunk tevékenysége három na-
gyon hangsúlyos szóban foglalható össze:
CSALÁD - SEGÍT ´́O - SZOLGÁLAT

CSALÁD: A szociológusok meghatározá-
sa szerint a család a társadalom épít´́oköve.
A legkisebb sejt, egység, ahonnan kiröpül
az élet. Nemcsak a szakirodalom állítja,
hogy a család válságban van. Tapasztaljuk
valamennyien. 

A család minden ember életében jelen
van. Vagy úgy, hogy benne él, vagy a hi-
ánya miatt szenved. Ha belenézünk egy
család mindennapjába, mit látunk? Els´́o-
sorban azt, hogy emberekb´́ol áll. Egyedi,
soha meg nem ismételhet´́o, soha addig
meg nem született, emberekb´́ol. Minden-
kinek más a gondja, mások az érzelmei,
más a szokása, mások a gondolatai, mások
a vele született tulajdonságai. Az együtt-
élés során ezeket kell úgy összehangolni,
hogy mindenki számára boldogító legyen
az együttlét. Hogy ezt miként lehet elérni,
ennek komoly tudománya van. Ezt a tu-
dást szeretnénk átadni a

CSAlád-TAnodában.
Ebb´́ol az elnevezésb´́ol alakult ki a

CSA-TA mozaikszó, kifejezve azt, hogy
csata dúl, ha párt választunk... csata zajlik,
ha nem értenek meg, mert n´́ok vagyunk...
csata tombol, ha férfiként nem becsül-
nek... csata támad férj és feleség, szül´́o és
gyermek között, ha nem értik egymás
nyelvét. Mit tehetünk, hogy sz´́unjön a csa-
ta-zaj? 

A Család- Tanoda erre ad választ.
Hat el´́oadás - hat témában: 1. Párvá-

lasztás 2. N´́oi szerep 3. Férfi szerep 4.
Házasság  5. Gyermeknevelés 6. Konflik-
tuskezelés.

Akadnak olyan családok, ahol hiá-
nyoznak a legalapvet´́obb életvezetési is-
meretek. Nekik készült az Életvezetési és
életmód min´́oséget változtató program,
ami az Emmausz hetek elnevezést kapta.
Célja: 
— Hátrányos helyzet´́u, életmód-vezetési

problémákkal küzd´́o, mentálhigiénés
képességfejlesztésre szoruló családok
életmin´́oségének javítása.

— Társadalmi beilleszkedés el´́osegítése.
— Saját képességek és értékek felismerése.
Feladata: A családokat képessé tenni:
— helyes életvezetésre,
— személyes higiénére,
— gyermeknevelésre,
— kapcsolattartásra iskolával, óvodával,

a település közösségével
— napirend betartására,
— pénzgazdálkodásra.

Ez egy speciális program, Gyermekjó-
léti és Családsegít´́o Szolgálatok figyelmé-
be ajánljuk.

SEGÍT ´́O:  Ahhoz, hogy a család m´́uködni
tudjon, anyagi háttér szükségeltetik. A
munkavégzés során felmerül´́o munkahe-
lyi konfliktusok kezeléshez hatékonyan
felhasználhatók az el´́oadásokon szerzett
ismeretek. (Csa-Ta/6)  

Térségünkben a munkanélküliség, ill.
az alacsony keresetek komoly terhet je-
lentenek a családoknak. Miközben százá-
val tepernek keresztül a településeken az
áruval megrakodott kamionok, - (ki tudja,
honnan jönnek, hová mennek, mit visz-
nek?) - a helybéli kézm´́uvesek, termel´́ok
nem tudják értékesíteni termékeiket. Az
üzletek tele vannak távoli országokból ér-
kezett, legtöbbször silány, értéktelen hol-
mival. Egyre többen felismerik ennek a
jelenségnek a hátrányát, ránk nézve káros
hatását. Mozgalmak indulnak, (Vedd a
magyart, Védd a hazait, Magyar termék
embléma, termel´́oi piacok, stb.) szolgála-
tunk is csatlakozik a hasonló kezdemé-
nyezésekhez. Létrejött 

Az élet kenyere akcióprogram
Simon András grafikus m´́uvész aján-

déka az élet kenyere c. rajz.

Ezzel az emblémával látjuk el az álta-
lunk készített termékeket és az eladásra
szánt adományokat, amiket az udvarház-
ban, piacokon, az el´́oadások alkalmával,
jótékonysági vásárokon és rendezvénye-
ken értékesítünk. Apropó, udvarház, pon-
tosabban: 

Emmausz-Udvarház program.

SZOLGÁLAT Középtávú terveink között
szerepel, hogy mindenki számára elérhet´́o
közelségben legyen Emmausz-Udvarház,
ahol tanácsot adnak 
— a párválasztásban,
— házassági konfliktus kezelésében, 
— gyermeknevelésben, 
— életmód-változtatásban, 
— ahol bárki értelmes munkát talál, 
— keresztény irodalmat olvashat és vásá-

rolhat, 
— mindig kaphat jó szót, szeretetet, egy

csésze teát, egy szelet zsíros kenyeret.

— Részt vehet tanfolyamokon, el´́oadáso-
kon, beszélgetéseken. 

— Tagja lehet egy nagy családnak, akiket
a szeretet tart össze, függetlenül attól,
hogy milyen vallást gyakorol, vagy
nem gyakorol, miben hisz, miben
nem. 

Itt szeretnénk olyan munkahelyeket léte-
síteni, ahol - a környezetvédelmet zász-
lónkra t´́uzve - újrahasznosítható anyagok
felhasználásával kézm´́uves termékek ké-
szülnek.

Beszéltünk eddig családról, munkáról,
essen szó a tanulásról és a szabadid´́onkr´́ol
is, divatos szóval rekreációról.

Leend´́o munkatársaink öt napos tanfo-
lyamon vesznek részt, ahol megszerzik
mindazt az ismeretet, ami munkájukhoz
nélkülözhetetlen. Szívességi használatra
kaptunk egy házat, (Szolgálatunk köz-
pontja) ahol a képzéseken túl, lehet´́oség
van tematikus nyári táborok megrendezé-
sére.  (Kézm´́uves-, zenei-, nyelvi-, irodal-
mi-, Biblia táborok, identitás tréning, ön-
ismereti csoportok, stb.) 

Ha már a szabadid´́ot emlegettük, is-
merjék meg szívemnek legkedvesebb
programját, a KÉK estéket. Ez is egy mo-
zaikszó, a Keresztény Értékment´́o Kör rö-
vidítése. 

Keresztény, ami nem “hittérítést”, in-
kább “min´́oséget” jelent. Minden progra-
munkat átszövi az a lelkigondozói, tanító
folyamat, ami az emmauszi úton történt.
Err´́ol, és programjainkról részletesen tájé-
kozódhat honlapunkon: www.emmausz.
freewb.hu

Értékment´́o, mert sajnos rohanó napja-
inkban elfutnak mellettünk, vagy inkább
elt´́unnek értékeink. A helyi közösség kéz-
m´́uvesei, szokásai, a beszélgetések,  az
együttgondolkodás zenér´́ol, irodalomról,
a világ dolgairól. 

Kör, mert ez fejezi ki az egységet, a
teljességet. 

Rövid bemutatkozásunknak célja a fi-
gyelem felkeltése volt. Ha ez sikerült, sze-
retettel várjuk - mindenki számára nyitott
- rendezvényeinken, programjainkon.

Nemeskéri Dorottya 
az alapítvány képvisel´́oje

Szolgáltatási ajánlat
A m´́uvel´́odési központ  felújítása után
megszépült aulája bérbe vehet´́o – kb.
100-120 f´́os – lakodalmak, családi és
egyéb társas rendezvényekre. 

Igény szerint a vendéglátásban, deko-
rációs munkákban segítséget nyújtunk.
Részletes felvilágosítás a m´́uvel´́odési köz-
pont irodájában, illetve a 35/350-785-ös
telefonszámon állunk rendelkezésére.
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Általános iskolások farsangja
Idén a fels´́os Farsang 2014. február 07-én
pénteken került megrendezésre. A két 7.
osztály már a hét elején díszítette a m´́uve-
l´́odési ház termeit. Mindegyik osztály ren-
geteget gyakorolt és készült a délutáni
m´́usorra, hogy minden tökéletes legyen.
Nagyon izgultunk és feszült volt a hangu-
lat köztünk.

El´́oször a Kerepl´́o néptánc csoport
adott el´́o egy színvonalas táncot: a Palo-
tást. Utánuk következett a 8. osztályos lá-
nyok tánca, majd az 5.a-sok szórakoztató
katonás produkcióját láthattuk. Ezután
egy igazi country show következett az
5.b-sek el´́oadásában. Nem sokkal kés´́obb
Latin táncot láthattunk Balogh Alexandra
és Kelemen Boglárka ugyancsak színvo-
nalas el´́oadásában. A m´́usorszámok között

négy egyéni jelmezes is bemutatkozott a
színpadon. Utolsó el´́ottiként a 7.b osztály
következett egy remek el´́oadással, amely
a maláj bennszülöttek életér´́ol szólt. A
m´́usort a mi osztályunk zárta egy színda-
rabbal, melynek címe: Mosolyország to-
vább él. A m´́usor után eredményhirdetésre
került sor, majd a Disco következett.

Mindenki jól szórakozott. Este 21:00-
kor fejez´́odött be a rendezvény.

(Molnár Mónika 7.a)
Az alsós farsangon, február 14-én sok em-
ber összegy´́ult iskolánk tornatermében,
aminek mindenki örült.

Minden osztály m´́usorral készült és ki-
válóan szerepelt. Az 1.a és 1.b osztályosok
együtt pingvineknek öltöztek, és egy re-
mek kis tánccal szórakoztatták a közönsé-

Gyarmati Színkör - Mosolyforgácsok
Második vendégszereplésük alkalmával is
sikert arattak! A balassagyarmati amat´́or szí-
nészek tavaly áprilisban léptek el´́oször szín-
padra városukban, akkor klasszikus kabaré-
jelenetekb´́ol összeállított produkcióval szó-
rakoztattak bennünket. Múlt havi el´́oadásuk
egy kissé fanyarabb, abszurd humort képvi-
sel´́o témát vitt színpadra: Örkény egyperces
novelláiból válogattak. A néz´́oseregletnél
célba is találtak, bizonyítja ezt a sok taps és
hangos nevetés, ami végigkísérte az el´́oa-
dást. Gratuláció a fellép´́oknek: a színészi
játék felh´́otlen, életh´́u karakterek, a közön-
ség érdekl´́odésének folyamatos ébrentartása
- látszik a folyamatos szakmai fejl´́odés,

mindegyiküket csak dicsérni lehet! Gratu-
láció a rendez´́onek: sikeres témaválasztás,
gördülékeny jelenetváltások, “lejön” a pó-
diumról az igazi csapatszellem, meghozza
gyümölcsét az el´́ozetesen befektetett sok
munka! Gratuláció a színfalak mögötti köz-
rem´́uköd´́oknek: egyszer´́u, odaill´́o díszletek,
kellékek, jól kitalált, stílusos jelmezek, pontos
szállítás, gyors és precíz színpadépítés! Kö-
szönet mindazoknak, akik eljöttek és megte-
kintették az el´́oadást! Kurt Vonnegut (ameri-
kai regényíró, esszéista) gondolatait idézve
várjuk Önöket a társulat eljövend´́o bemutat-
kozásaira is: “A humor gyógyszer lehet, akár
az aszpirin!”

Óvodai farsang
Hagyományosan fergeteges óvodai far-
sangi bálunkat 2014. február 7-én tar-
tottuk az óvoda falain belül. A gyerekek
hetek óta lázasan készül´́odtek, díszítet-
tük a csoportot és az egész óvodát. Nap,
mint nap boldogan újságolták ki milyen
jelmezbe öltözik.

A várva várt napon csillogó szemekkel
szebbnél szebb jelmezekben érkeztek. Ré-
gi jó szokás szerint természetesen az óvó
nénik is beöltöztek. A gyerekekkel szelle-
mes kis versikét is tanultunk bemutatko-
zásul. A szül´́ok süteményeket és üdít´́ot
hoztak a hangulat fokozása érdekében.

Tízórai el´́ott mindenki a saját csoport-
jában mulatozott, vigadozott. Vidám ze-
nére táncoltunk és mindenki bemutatko-
zott. Tízórai után kivonultunk az el´́otérbe
és elkezd´́odött az “ereszd el a hajamat”
hangulatú igazi közös mulatság.

A táncház mozgalmasra sikerült, min-
denki kellemesen elfáradt. Miután vissza-
tértünk a csoportunkba, mindenki válogat-
hatott a finomabbnál finomabb sütemé-
nyekb´́ol és finom üdít´́ovel olthatta a nagy
tánc utáni szomját. A lakmározás után iz-
galmas versenyjátékokat szerveztünk a
gyerekeknek.  Volt pattogatott  kukorica-
ev´́o verseny hátra tett kézzel, csak szájjal,
és zsákban futás jelmezben. Kipirult arc-
cal, torkuk szakadtából bíztatták egymást,
mindnyájan izgultak versenyzés közben,
és jóíz´́uen kacagtak egy-egy gy´́ozelem
után. Öröm volt látni felszabadult, önfe-
ledt vidámságukat.

Köszönet a szül´́ok támogatásáért és a
gyerekek ´́oszinte, soha nem múló jóked-
véért, boldog öröméért, mely mindig új
lendületet ad a következ´́o rendezvény
megszervezéséhez, a további munkához.

“Az óvoda dolgozói”

get. A 2.A-sok csodás ír táncot adtak el´́o.
A 2.bsek vidám hullala táncot jártak. A 3.
osztályosok Amerikába vittek minket Ko-
lumbusz Kristóf vezetésével a Santa Ma-
ria hajóval. A negyedikesek “party rock”
névvel egy látványos hiphop táncot mu-
tattak be.

A csoportos produkciók után jött az
egyéni jelmezes felvonulás. Nagyon sok
kreatív, ötletes jelmezt láttunk. Ezt köve-
t´́oen bárki táncolhatott a hangfalak el´́ott.
Egy id´́o után mindenkire rájött a “limbó-
láz”, így hát muszáj volt a léc alatt átha-
ladni. A végére következett a hosszú tom-
bola sok szerencsés nyertessel. A m´́usor
alatt finom üdít´́oket, sütiket és szendvi-
cseket fogyaszthattak az emberek a büfé-
ben.

Mindenki remekül érezte magát, és vi-
dámsággal tért otthonába.

(Lengyel Katalin 5.a)
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Rétsági kalauz

Programajánló
Március 1. szombat

a városban és a m´́uvel´́odési központ
színháztermében
a Kerepl´́o Néptánc Egyesület
Farsangi mulatsága

Március 2. vasárnap 10.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
az Erd´́okémia Horgászegyesület
Horgászgy´́ulése

Március 7. péntek, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
az óvoda Jótékonysági rendezvénye

Március 8. szombat
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
az Árpád Egylet közgy´́ulése

Március 12. szerda, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
gyermekszínházi el´́oadás
A VSG Dance Group bemutatja a
Pöttöm Panna 
cím´́u táncmesét
Egy kíváncsi kislány elindul megismerni a
világot. A sok izgalmas kaland során meg-
annyi különös lényt megismer, és hogy
megtalálja-e a hozzáill´́o társat, és így az
igazi boldogságot? Az csak az út végén
derül ki!...” Színes díszletek és jelmezek,
klasszikus zene és változatos vidám jelene-
tek színesítik az el´́oadást, melyben a tár-
sulat a néz´́otéren ül´́o kisfiúknak és kislá-
nyoknak is tartogat izgalmas helyzeteket,
meglepetéseket! A mulatságos, látványos
táncjelenetek közben narráció segíti a ki-
sebbeknek a megértést!
A mesebeli szerepl´́ok: Anya, Béka,
Bogarak, Gólya, Fecske, Mezeiegér
Asszonyság, Vakond Úr, Egy tündér-
király és persze Pöttöm Panna. Gyer-
tek és járjátok végig ezt a kalandos
utat, ismerjétek meg Pöttöm Panna va-
rázslatos világát! Belép´́odíj: 700 Ft

Március 13. csütörtök, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
“Charlie angyalai”
címmel az érsekvadkerti Pet´́ofi Sándor
Általános Iskola pedagógusainak:F.
Nógrádi Ildikó, Fontányi Andrea, Gura
Ildikó és Adame Károly képz´́om´́uvésze-
ti kiállításának megnyitója A tárlatot
megnyitja: Kelemen Istvánné az érsek-
vadkerti Mikszáth Kálmán Közm´́uvel´́o-
dési Intézmény könyvtárosa Közrem´́u-
ködnek a balassagyarmati Rózsavölgyi
Márk M´́uvészeti Iskola tanárai: Szarvas
Anna fuvolán és Tóth Istvánné zongorán
A kiállítás megtekinthet´́o 2014. április 5-ig

Március 15. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a NEGYEDSZÁZAD FESZTIVÁL
nyitórendezvénye:
Városi megemlékezés Nemzeti Ün-
nepünk és Rétság várossá nyilvání-
tásának 25. évfordulója alkalmából

15.00 órától 
25 éve város Rétság
címmel dokumentum kiállítás meg-
nyitója az intézmény kiállítótermében
Köszönt´́ot mond Mez´́ofi Zoltán pol-
gármester és Balla Mihály ország-
gy´́ulési képvisel´́o

16.00 órától 
Díszünnepség 
a színházteremben Közrem´́uködik
az Általános Iskola, a Kerepl´́o Gyer-
mek Néptáncegyüttes és a Romhá-
nyi Dalárda Köszönt´́ot mond Mez´́ofi
Zoltán polgármester és Borszéki Ti-
vadar nyá. vezér´́ornagy. A rendez-
vény keretében kerülnek átadásra a
városi kitüntetések, valamint a kép-
visel´́o-testület köszönti a várossal
egyid´́os fiatalokat

17.15 órától
a m´́uvel´́odési központ el´́ott
Koszorúzás 
az 1848-49-es h´́osök emléktáblájánál

19.00 órától 
Az elmúlt negyedszázad operett
slágerei
címmel a színházteremben
ÜNNEPI GÁLAM ´́USOR
A Memory Interoperett m´́uvészeinek
fellépésével Közrem´́uködnek: Nagy
Ibolya, Keszler Éva, Egyházi Géza,
Egri József Kísér a Kálmán Imre Ka-
maregyüttes

Március 19-20. szerda, csütörtök, 14.00
órától
a m´́uvel´́odési központ társalgó termében
Óvodapedagógusok konferenciája

Március 22. szombat, 8.30-12.30 óráig
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Baba-mama börze
Részletes információ: 06-20/779-4511

Március 22. szombat, 16.00 órától
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Hunyadi Nyugdíjas klub�
n´́onapi összejövetele

Március 22. szombat, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a NEGYEDSZÁZAD FESZTIVÁL
keretében
Tavaszi Nótacsokor
Belép´́odíj el´́ovételben 500 Ft, a hely-
színen 800 Ft. Csoportos el´́ovétel ese-
tén kedvezmény

Március 28. péntek, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a NEGYEDSZÁZAD FESZTIVÁL
 keretében
A harmonika virtuózai
Közrem´́uködik: Molnár György Lyra-
díjas harmonikam´́uvész és Kamaraze-
nekara
Belép´́odíj el´́ovételben 500 Ft, a hely-
színen 800 Ft. Csoportos el´́ovétel ese-
tén kedvezmény

Március 29. szombat, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a NEGYEDSZÁZAD FESZTIVÁL
keretében
A negyedszázados korosztály estje
Fellép: Beliczai Balázs Compact Disco
Belép´́odíj el´́ovételben 500 Ft, a hely-
színen 800 Ft. Csoportos el´́ovétel ese-
tén kedvezmény.

Március 31. hétf´́o, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ kistermében
a NEGYEDSZÁZAD FESZTIVÁL
keretében
Húsvéti készül´́odés
Tojásfestés, tojásírás, tojástartó deko-
rációk készítése, mézeskalács díszítés,
csuhé- és gyertyadekorációk készítése
Részvételi díj: 200 Ft

El´́ozetes
Április 4. péntek, 19.00 órától

a m´́uvel´́odési központ kistermében
a NEGYEDSZÁZAD FESZTIVÁL
keretében
a Balassagyarmati Kamaraegyüttes
koncertje
Közrem´́uködik: Kanyó András - fuvo-
la (m´́uvészeti vezet´́o), Baranyi Klára -
heged´́u, Réti Em´́oke - gordonka, Per-
neczky Zsolt - zongora, orgona, csem-
baló. 
A program belép´́odíj nélkül látogatható

Április 6. vasárnap, 6.00-19.00 óráig
az általános iskolában és a m´́uvel´́odési
központban
Országgy´́ulési választások

Április 8. kedd 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ társalgó termében
Óvodapedagógusok konferenciája
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Április 8. kedd, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
a NEGYEDSZÁZAD FESZTIVÁL
keretében
Molnár Antal tusrajzai
kiállítás megnyitó
A tárlatot megnyitja: Bubu
Megtekinthet´́o: 2014. április 22-ig

Április 11. péntek, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
A Költészet Napja
Spangár-díj átadása, Spangár antoló-
gia bemutatása

Április 12. szombat, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a NEGYEDSZÁZAD FESZTIVÁL
keretében
Hasek-Marek-Mikó:
Svejk vagyok
zenés sörözgetés egy derék katonával
és a közönséggel, egy részben - Sze-
repl´́ok: Svejk - Mikó István Jászai Ma-
ri-díjas színm´́uvész; Kocsmáros - Su-
ha Kálmán
Manapság, a prágai utcákon járva, ta-
lálkozhatunk egy ütött-kopott férfival,
aki maga sem tudja, milyen jelent´́os
szerepet játszott a mostani nagy id´́ok
történetében. Szerényen megy a dolga
után, nem zaklat senkit, ´́ot sem zaklat-
ják interjúért az újságírók. Ha meg-
kérdeznénk, hogy hívják, egyszer´́uen
és szerényen így felelne: “Svejk va-
gyok...”
Belép´́odíj el´́ovételben 500 Ft, a hely-
színen 800 Ft

Április 16. szerda, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a NEGYEDSZÁZAD FESZTIVÁL
keretében
Gyermekszínházi el´́oadás
A Maszk Bábszínpad bemutatja
Szamárcsel c. zenés bábjátékát
Belép´́odíj el´́ovételben 200 Ft, a hely-
színen 500 Ft

Április 22. kedd, 9.00 órától
a könyvtárban
Könyvkiállítás 
a Föld Napja alkalmából

Április 24. csütörtök, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
a NEGYEDSZÁZAD FESZTIVÁL
keretében
Simon András grafikusm´́uvész, író
kiállításának megnyitója
19.00 órától
könyvbemutató és el´́oadás

Április 25. péntek, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központban
a rétsági Általános Iskola
jótékonysági rendezvénye

rtv.retsag.net

Naponta 24 órában képújság, hirdeté-
sekkel, aktuális információkkal.  M´́uso-
raink:

Április 26. szombat, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a NEGYEDSZÁZAD FESZTIVÁL
keretében
a Sziget Színház bemutatja
Táncdalfesztivál anno
c. zenés darabját
Felcsendülnek többek közt Zalatnay
Sarolta, Szécsi Pál, Koncz Zsuzsa,
Sz´́ucs Judit, Kovács Kati, Aradszky
László, Koós János, a Corvina, a Met-
ro, és a Hungária együttes slágerei
Szerepl´́ok: Pintér Tibor, Janza Kata,
Zorgel Enci, Miklós Kriszta, Bánhidi
Krisztián, Janovszki Zsolt

Május 1. csütörtök
a Hunyadi-ligetben
a NEGYEDSZÁZAD FESZTIVÁL
keretében
Majális
Benne: F´́oz´́overseny, Vetélked´́ok,
Kézm´́uveskedés, Játszóház, Színpadi
programok

este, 19.00 órától a Nagyparkolóban
a NEGYEDSZÁZAD FESZTIVÁL
záró rendezvénye
GHYMES  koncert

A fesztivál alkalmával igénybe vehet´́o ked-
vezményekr´́ol érdekl´́odjön a m´́uvel´́odési
központ irodájában, ill. a 350-785, vagy
az 550-163-as telefonszámon.

Állandó foglalkozások

kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban
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´́oke
Johanna

Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport Minden csütörtö-

kön, 14.00 órától
T´́uzzománc Kör Minden csütörtökön

16.30 órától Vezeti: F. Nógrády Ildikó
Péntek:
Zubaidah Hastánccsoport Minden szerdán

és pénteken 18.00 órától Vezeti: Sz´́oke
Johanna

Zúgófa Néptáncegyüttes Minden pénte-
ken 19.00 órától Vezeti: Simon Katalin

Istentiszteletek 
a m´́uvel´́odési központban

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

Hit gyülekezete Minden csütörtökön,
18.00 órától

Március 11 kedd 18,00 és 21,00 órakor 
Kistérségi Krónika 
18:00 Könyvbemutató gálam´́usor 1.
19:00 Könyvbemutató gálam´́usor 2. rész
Sándor András Mélyinterjúk cím´́u köny-
veinek bemutató gálam´́usora sztárvendé-
gekkel

Március 12-16-ig szerda - péntek 18,00 és
21,00  szombat, vasárnap 10,00 órakor
Kistérségi Krónika - ismétlések

Március 21. péntek 16,00 órától 
Él´́o közvetítés a képvisel´́o-testület
ülésér´́ol

Március 25 kedd 18.00 és 21.00 órakor 
RTV Híradó 

— HIR - Hírek információk röviden
(Benne többek között: Városi Nyugdí-
jas Klub évnyitója, Tél´́uz´́o farsangi
felvonulás, Választási tájékoztató,
Programajánló - stb.)

— Megkérdeztük az illetékest: Studióbe-
szélgetés szakért´́okkel 

— Kerepl´́o Néptánc Egyesület farsangi
mulatsága - összefoglaló 

— Óvoda jótékonysági rendezvénye -
filmriport 

— Március 15. - Megemlékezés az 1948-
49-es forradalom és szabadságharcról
és Rétság városi 25. születésnapjáról 

— A Hastánc csoport bemutatása 
— Vágatlanul - riportok a testületi ülés

szünetében 
— Érdekes emberek - sikeres rétságiak 

Választás 2014.  Tájékoztatás, és ér-
dekességek az országgy´́ulési választá-
sokról, majd beszélgetések a jelöltek-
kel és programjuk bemutatása. Márci-
us 26 - április 2. szerda - péntek 18,00
és 21,00 órakor, szombat, vasárnap
10,00 órakor 
RTV Híradó és Választás 2014. is-
métlések
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Szemünk fényei
Tisztelt olvasók!
Írásomban els´́osorban a szül´́oket és a
nagyszül´́oket szeretném megszólítani.

Öröm tölti el szívem, hogy a tavalyi
évben az általános iskola 60 év után kívül-
r´́ol is megújult. De egyben szomorú is a
szívem, mert a négy beton virágtartó még
mindig ott áll a játszóudvaron, noha virá-
got még mindig nemigen látott, de igen
balesetveszélyes! Véleményem szerint
jobban mutatnának valahol a f´́oút mellett
és nem veszélyeztetnék a gyerekek biz-
tonságát.

Néha hasznos dolog a jelen problémái
mellett a múlton is elmélkedni. Ne men-
jünk vissza az id´́oben 60 évet, maradjunk
csak az elmúlt 30 éven belül. Azoknak a
szül´́oknek és nagyszül´́oknek kérném a fi-
gyelmét, akiknek gyermekei és unokái az
általános iskola tanulói. Gyermekeink és
unokáink, ´́ok a szemünk fényei. Nevelget-
jük, óvjuk, szeretgetjük ´́oket, aggódunk
értünk. 

Vigyázunk és gondoskodunk róluk. Én
mégis úgy érzem, mégsem fordítunk rájuk
kell´́oképpen nagy figyelmet, ugyanis ides-
tova 30 éve iskolásaink minden nap, min-
den id´́oben elindulnak: éget´́oen t´́uz´́o nap-
sütésben, es´́oben, sárban, szélben, hóban,
fagyban, csúszós utakon, és átmennek
napjában kétszer is - nyugodtan mondjuk
ki - egy igen forgalmas és veszélyes f´́o-
úton. Nincs olyan rétsági, aki ne tudná,
milyen veszélyt rejteget magában az út
mentén való séta, ezen a f´́oúton való átke-
lés. Hány baleset történt már itt az elmúlt
30 évben!

Nekem már 30 évvel ezel´́ott is problé-
mám volt ezzel a meneteléssel, de sze-
gény iskolásaink elindulnak és haladnak.

Haladnak egy hideg, rideg, sötét, ba-
rátságtalan, mára már lepusztult épület
felé, ahol az ebédjüket elfogyaszthatják
gyermekeink és unokáink.  A tisztasággal
és az ebéd min´́oségével semmi probléma
nincs, én az épület állagáról szólnék. Azt
ugye mindnyájan tudjunk, hogy egy 100
éves épületet tódozni-foltozni, javítani le-
het, de abból soha nem lesz új, modern és
korszer´́u. Már nem egy szül´́ot hallottam
panaszkodni és jogos a panaszkodásuk: de
arról is beszélnek, hogy gyermekeiknek
nincs elég idejük elfogyasztani ebédjüket.

De hát hogyan is lenne? Hiszen állandóan
rohanásban vannak. Közben pedig mind-
annyian tudjuk, hogy milyen rohanó vi-
lágban élünk, legalább gyerekeink legye-
nek ett´́ol - ha lehet - még megkímélve.

A tavaszi es´́oben, a nyári melegben
sem kellemes a rohanás, de télid´́oben ez
még sokkal kellemetlenebb nekik az öl-
tözködés miatt. Minden nagyszül´́o tudja,
egy gyerek mennyire nem szeret napjában
többször is öltözködni, milyen felel´́osség
egy pedagógusnak is, hogy ne fázzanak
meg, ne hagyják el ruhadarabjaikat, és ép-
ségben érjenek naponta oda és vissza. 

 De kérdezem én, hova rohanunk?
Nem kellene megállni egy kicsit és elgon-
dolkodni ezen?

Vajon 30 év alatt miért nem sikerült
nekünk feln´́otteknek gyermekeink és uno-
káink helyzetén javítani? Vajon kell´́okép-
pen odafigyeltünk szemünk fényeire?

 Miért nem állunk ki értük, miért nem
harcolunk gyermekeink és unokáink
szebb és jobb jöv´́oéért?

Vajon hány generációnak kell még fel-
n´́oni ahhoz, hogy ez a tarthatatlan és el-
szomorító állapot megsz´́unjön?

Azt hiszem a mi gyermekeink és uno-
káink mára megérdemelnének ott, az isko-
lájuk el´́ott vagy mellett egy XXI. század-
hoz ill´́o, új, meleg, tágas, napfényes, gyer-
mek és emberbarát modern, korszer´́u ét-
keztet´́o épületet. 

Bevallom írásom vége felé tanácstalan
vagyok. Mert nem tudom, hova kellene
fordulnom ennek az éget´́oen fontos 30
éves problémának a minél hamarabbi
megoldása érdekében. Gondolom, pályá-
zati úton sikerülne a cél megvalósulása. 

 De lehet, hogy össze kellene fognunk
és meg kellene valósítani azt annak érde-
kében, hogy a következ´́o generáció vala-
mi szépet és jót kaphasson t´́olünk: Feln´́ot-
tekt´́ol.

De addig, amíg az új épület megvaló-
sításra nem kerül, addig valamilyen meg-
oldást sürg´́osen találni kell, mégpedig ne-
künk, feln´́otteknek. 

Várom ötleteiket és kérem segítségü-
ket e témával kapcsolatban.

Tudjuk: egy fecske nem csinál nyarat.
De több már igen!

Vargáné Kertész Ida 

Államtitkári elismerés

Dr. Hoffmann Rózsa köznevelési államtit-
kár elismerésben részesítette a Mikszáth
Kálmán Középiskola Rétsági Tagintézmé-
nyét .             forrás:  http://mkkevig.hu/

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

 Felel´́os kiadó: Varga Nándorné igazgatóhelyettes.     Felel´́os szerkeszt´́o: Varga Nándorné
Nem kért kéziratokat nem ´́orzünk meg és nem küldünk vissza! Programajánlóban a m´́usorváltoztatás 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´́os vezet´́o: Pál György. ISSN 1216–2914.

Nyitva tartás
Könyvtár:

Hétf´́o: 11.00-16.00
Kedd-péntek  9.00-18.00
Szombat: 13.00-17.00

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

Legyen a munkatársunk!

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

Legyen a munkatársunk!
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