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Március 15-i ünnepség és fesztiválnyitó
Rétság az idén két nagy ünnepet is tudhatott
magáénak és ünnepelhetett meg március 15én. Ezel´ótt 25 évvel adta át ünnepélyes keretek között Gál Zoltán, akkori belügyminiszter, Rétság várossá nyilvánításának oklevelét
a város vezetésének. Ennek az aktusnak méltó megemlékezésére a helyi Képvisel´ó-testület úgy döntött, hogy egy Negyedszázad
Fesztivál rendezvénysorozatot indít, melynek keretein belül mindenki megtalálhatja a
saját ízlésének megfelel´ó m´úfajt, programot.
A NEGYEDSZÁZAD FESZTIVÁL nyitányaként a m´úvel´ódési központ kiállítótermében egy dokumentumkiállítás megnyitójára
került sor, amely a város 25 évét foglalja öszsze tömören. Szájbely Zsolt szavalata után,
aki Radnóti csodálatos versét, a “Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, nekem

szül´óhazám itt e lángoktól ölelt kis ország,
messzeringó gyerekkorom világa...” adta el´ó
ebb´ól az alkalomból a tehetséges rétsági fiatal
el´óadó. Ezt követ´óen Jávorka János képvisel´ó
az elmúlt 25 évet foglalta össze és felhívta a
figyelmet a fesztivál programjaira. Bene Annamária fuvolajátéka tette még ünnepélyesebbé a programot, majd Mez´ófi Zoltán megnyitotta a Negyedszázad Fesztivál-t.
Az 1848-as Márciusi Ifjakra és eseményekre emlékezve a helyi általános iskola
harmadik és negyedik osztályos tanulói adtak
egy megható, szép m´úsort. Köszönet érte Bálint Magdolna és Barnuczné Földi Judit pedagógusoknak. Mez´ófi Zoltán polgármester ünnepi beszédében kiemelte az akkor történtek
fontosságát, sok érdekességre is felhíva a lakosság figyelmét. (folytatás a 6 oldalon)
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Városházi tudósítások
Rétság város képvisel´ó-testülete 2014.
március 21-én 16.00 órakor testületi
ülést tartott a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
A tanácskozás kezdetén, a napirendu javaslat elfogadásakor kivették a tárgyalandók közül a sport- és civil szervezetek támogatásáról szóló döntést, mivel a határid´óben beérkezett pályázatok érdemi feldolgozására nem
volt mód. Ezekr´ól a képvisel´ó testület egy következ´ó - akár rendkívüli
- ülésen hoz döntést.
A képvisel´ó-testület célul t´úzte
ki Rétság várossá nyilvánításának 25.
évfordulójának méltó megemlékezését.
Ezzel a feladattal megbízta a helyi Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtárat, valamint a munka koordinálása
érdekében ad hoc bizottságot hozott
létre. A pénzügyi fedezet biztosítására
a 2014. évi költségvetés módosítása
volt szükség, melyet a képvisel´ó-testület elfogadott.
A szociális és gyermekvédelmi törvény
alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a
fenntartó állapítja meg, mely díjak öszszegét a képvisel´ó-testület megtárgyalta és kisebb módosításokkal elfogadta.
A térítési díjak összege megtekinthet´ó
a www.retsag.hu oldalon, vagy személyesen érdekl´ódhet mindenki a Polgármesteri Hivatalban.
Belovai Róbert rend´órkapitány írásban
beszámolt a Rétsági Rend´órkapitányság 2013. évi tevékenységér´ól, a város
közbiztonságának helyzetér´ól, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekr´ól, és az azzal kapcsolatos feladatokról. A képvisel´ó-testület részér´ól elhangzott, hogy az összegzés kiváló,
mindenre kiterjed. Rétságon a lakosok
is érzik a rend´órök jelenlétét, így ez
biztonságérzetet ad mindenkinek. A
nyomozási eredményességük valóban
nagyon jó, többféle eszközt bevetnek
ennek érdekében, pl. a kamerás felvételek sokat segítenek a munkájukban. A
képvisel´ó-testület határozatában elfogadta a beszámolót és köszönetét fejezte ki a munkáért.
A képvisel´ó-testület rendszeresen tájékoztatást kér a kintlév´óségekr´ól, a követelések állományáról. A beszámolót
összeállító szakemberek tételesen minden alkalommal kimutatják, hogy hány
f´ó, milyen adó- és egyéb befizetéseket
nem teljesítettek az önkormányzat felé.
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Januárban kifüggesztésre került az
adóslista. A nemfizet´ók ellen több végrehajtási eljárás van folyamatban. Az
intézkedéseknek is köszönhet´óen valamelyest csökkent a be nem fizetett
közteher. Elhangzott, hogy a tartozóknak érdemes teljesíteni, vagy
legalább részletfizetést kérni,
mert végrehajtás során annak
nem kevés költsége is az adóst
terheli a jelent´ós késedelmi díjakon felül.
A Napközis konyha bels´ó ellen´órzése után a képvisel´ótestület úgy döntött, hogy a mirelit árubeszerzésre a konyha élelmezésvezet´óje kérjen árajánlatokat. A legkedvez´óbb ajánlat a BA-HA-MAS Kft-t´ól
érkezett, melynek szerz´ódése elfogadásra került.
A képvisel´ó-testület 2013-ban úgy
döntött, hogy a mostani téli közfoglalkoztatási keretet 100 f´óben határozza
meg, de csak 62 f´ó közfoglalkoztatása
vált valóra, mivel a létszámkeretet
többszöri próbálkozásra sem sikerült
feltöltenie az önkormányzatnak. A feladatok elvégzése érdekében további
négy f´ó közfoglalkoztatását kérték. Az
állami támogatás mértéke 100%, id´ótartama: 2014.03.04. - 2014.04.30. A
képvisel´ó-testület a kérelmet jóváhagyta.
A Tuti Cafe Kft. még el´óz´ó hónapban
azzal a kérelemmel fordult a képvisel´ó-testület felé, hogy 1 db kávéautomatát szeretne beüzemelni a Polgármesteri Hivatal földszinti aulájában. Akkor
az a döntés született, hogy bérleti díj és
a mérés alapján a rezsiköltségek megtérítésével ezt a testület támogatta. A
mostani kérés a mérés helyett átalány
megállapítását kérte. A képvisel´ó-testület ezt nem támogatta, el´óz´ó döntését
tartja hatályban.
A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. egy
szerz´ódéstervezettel kereste meg a
képvisel´ó-testületet, melynek tárgya a
biológiailag lebomló gy´újt´ó zsákok értékesítése volt. A képvisel´ók úgy döntöttek, hogy a polgármesteri hivatal
nem tud az árusításban részt venni, a
kellékeket - úgy mint korábban - erre
vállalkozó üzletekkel kell megoldani.
2013-ban a képvisel´ó-testület pályázott a Honvédelmi Minisztériumnál a
Rétságon lév´ó els´ó világháborús emlékm´ú felújítására, A Minisztériumtól
a megállapodás alapján 300 ezer Ft tavaly decemberben megérkezett. A kép-

visel´ó-testület akkor úgy döntött, hogy
a felújításra több árajánlatot kell kérni.
Az árajánlatok beérkezése után a Beton Bt. 308.000 Ft-os ajánlata bizonyult a legkedvez´óbbnek, melyet a
képvisel´ó-testület el is fogadott azzal
a feltétellel, hogy a felújítást minél el´óbb meg kell kezdeni.
Jobbágyi Péter kérelmet nyújtott be a
volt laktanya egy részének 2014. május 17. napra szervezett rendezvény
céljából - térítésmentes használatra. A
képvisel´ó-testület több alkalommal is
biztosított már civil szervezetek részére helyszínt ugyanitt. A f´ó probléma
jelen esetben, hogy a rendezvény utáni
szemét eltakarítása megoldott legyen.
A szerz´ódés ezt tartalmazza, és ennek
érdekében kauciót köt ki. El´óírja a terület pontos behatárolását, a balesetveszélyes helyekre a “Belépni tilos” táblák kihelyezését. A díjmentesen használatra kapott terület más bérl´ónek
nem adható tovább. A támogatók listáján szerepeltetni kell Rétság Város
Önkormányzatát, mint támogatót. A
kérelmet a szerz´ódéstervezettel együtt
a képvisel´ó-testület elfogadta.
Varga Dávid Géza kérelmet nyújtott
be a 084/22 Hrsz-ú terület tartós bérletbe való vételére. A képvisel´ó-testület ezen szántó besorolású ingatlan
hasznosításáról majd a kés´óbbiekben
kíván dönteni a Város Rendezési Tervének elfogadását követ´óen.
2014. májusában a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Szolgáltatási csoportjában egy álláshely megüresedik, a távozó
kiveszi id´óarányos szabadságát. A biztonságos feladatellátás érdekében szükséges, hogy az a megüresedett álláshely
betöltésre kerüljön. A képvisel´ó-testület
a beadvánnyal egyetértett.
A lejárt határidej´ú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet
Vargáné Fodor Rita, Rétság város
jegyz´ójének általános helyettese készített, a képvisel´ó-testület elfogadta.
Az egyebek napirendi pontban több téma is el´ókerült, mégpedig: - tavaszi
lomtalanítás: id´óben kell meghirdetni
- Zöldudvar kialakítása - Pusztaszántón a Spektíva Kft. környékén lév´ó terület rendbe hozása, mivel Rétsághoz
tartozik - KRESZ parkban focipálya
kialakítása - kátyúzás - Kossuth utcai
lakatlan ház problémájának megoldása - A sportöltöz´ó sorsát el kell dönteni
- Zöld területek tisztítása - Vízm´ú és
egyéb közszolgáltatók közvetlen elérése - Áprilisban lakossági fórum tartása. Ezekkel kapcsolatban kértek intézkedést a képvisel´ók.
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Önkormányzati rendeletek
Rétság Város Önkormányzat
Képvisel´ó-testületének 4/2014. (III.26.)
önkormányzati rendelete a 2014. évi
költségvetésr´ól szóló 2/2014. (III.03.)
rendelet módosításáról
(kivonat)
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és
f. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban
meghatározott feladatkörében eljárva a
2014. évi költségvetés módosításáról -a
testületi kötelezettségvállalás el´óirányzatának átvezetésér´ól - az alábbi rendeletet
alkotja.
1.§ A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép.
2. § (1) Az önkormányzat irányítása alatt
m´úköd´ó költségvetési szervek - különkülön - a 3. számú melléklet szerint
alkotnak egy-egy címet.
(2)Az önkormányzat irányítása alatt m´úköd´ó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az
önálló címet.
2. § A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép.
3. § A Képvisel´ó-testület Rétság Város
Önkormányzatának és az irányítása
alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási f´óösszegét 998.416
ezer Ft-ban állapítja meg.
3. § A rendelet 4. § (1) -(2) bekezdése a
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4.§ (1) A Képvisel´ó-testület a 998.416 ezer
Ft bevételi f´óösszegb´ól
a) felhalmozás célú bevételt 18 282 ezer
Ft-ban
b) m´úködési célú bevételt 742 263ezer Ftban
ebb´ól intézményfinanszírozási bevétel 177
606ezer Ft-ban
c) 2013. évi pénzmaradványt 237 871ezer
Ft-ban
állapítja meg.
(2) A 998.416 ezer Ft kiadási f´óösszeg
megoszlását kiemelt el´óirányzatonként
az alábbiak szerint állapítja meg:
Beruházás 19 612ezer Ft-ban
Felújítás 141 003ezer Ft-ban
Fejlesztési célú kiadás összesen 160 615
ezer Ft-ban
Személyi jelleg´ú juttatás 165 188 ezer Ft-ban
Munkaadót terhel´ó járulékok 38 832 ezer
Ft-ban
Dologi kiadás 155 216 ezer Ft-ban
Támogatásérték´ú kiadás 3 176ezer Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 6 608
ezer Ft-ban

Költségvetési szervek támogatása 177 606
ezer Ft-ban
Szociális ellátás 70 370 ezer Ft-ban
M´úködési kiadás 616 996 ezer Ft-ban
Tartalék 220 805ezer Ft-ban
Költségvetési kiadások összesen 998
416ezer Ft-ban
( ... )
(Továbbiak a www.retsag.hu honlapon)
Rétság Város Önkormányzat
Képvisel´ó-testületének 5/2014.(III.26.)
önkormányzati rendelete
A gyermek és szociális étkeztetés
valamint a házi segítségnyújtás
térítési díjáról
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény
(továbbiakban: Szt) 92.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmér´ól és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi
XXXI. tv.(továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a személyes
gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja.
1 .§ A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzat által biztosított személyes
gondoskodás körébe tartozó gyermekés szociális étkeztetésre, valamint házi
segítségnyújtásra terjed ki.
2. § (1) A gyermekétkeztetés intézményi
térítési díja az egy ellátottra jutó napi
élelmezési nyersanyag költséggel
egyez´óen áfa nélkül
a) óvoda 275 Ft
b) iskola napközi 335 Ft
c) csak ebédet igénybe vev´ó általános
iskolai tanulók 230 Ft
(2) Az óvodai és iskolai élelmezési nyersanyag költség megoszlása:
a) Óvoda
tízórai 65 Ft
ebéd 155 Ft
uzsonna 55 Ft
Összesen: 275 Ft
b) Iskola
tízórai 55 Ft
ebéd 230 Ft
uzsonna 50 Ft
Összesen: 335 Ft
3. § (1) A feln´ótt étkez´ók által igénybevett
ebéd intézményi térítési díja a napi 230
Ft ebéd nyersanyag költség és a 160 %os rezsi költség alapján 598 Ft/adag
(2) A szociális étkezés intézményi térítési
díja: 474 Ft/adag

(3) Szociális ebéd lakásra szállításának
költsége: 102 Ft/adag
4. § (1) Az óvodai és iskolai étkezésben
részt vev´ók gyermekek személyi térítési díját az intézményi térítési díj áfával növelt összegének és az igénybevett étkezések számának, valamint a
Gyvt. 148. §-ában foglalt normatív
kedvezmények figyelembe vételével
az intézményvezet´ó állapítja meg.
5. § (1) A szociális étkezés és szociális
ebéd lakásra szállítása után fizetend´ó
napi személyi térítési díj a 3.§ (2) -(3)
bekezdése szerinti intézményi térítési
díj áfá-val növelt összege azzal, hogy
az nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevev´ó személy 1 napra számított rendszeres jövedelmének 30
%-át.
(2) A szociális étkezés és szociális ebéd
lakásra szállítása után fizetend´ó személyi térítési díjat az (1) és a (2) bekezdés szerint megállapított napi személyi térítési díj és az igénybevett étkezések számának figyelembe vételével az intézményvezet´ó állapítja meg.
6.§ A konyhai és óvodai alkalmazottak, a
konyha szolgáltatásait igénybe vev´ó
intézményi dolgozók és küls´ó étkez´ók
személyi térítési díját e rendelet 3. §
(1) bekezdésében meghatározott intézményi térítési díj áfá-val növelt öszszegének, és az igénybe vett étkezések
számának figyelembe vételével az intézményvezet´ó állapítja meg.
7.§ A házi segítségnyújtásért fizetend´ó
személyi térítési díj : 200 Ft/óra + áfa
(3) A házi segítségnyújtásért fizetend´ó havi térítési díj nem haladhatja meg a
szolgáltatást igénybevev´ó havi rendszeres jövedelmének 25 %-át.
8. § Ez a rendelet 2014. április 01. napján
lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidej´úleg hatályát veszti a
gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés térítési díjáról szóló 8/2012.
(III.26.) önkormányzati rendelet.
Mez´ófi Zoltán
polgármester

Dr. Varga Tibor
jegyz´ó

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. Különös tekintettel az tudósításokban
is hivatkozott költségvetési rendeletre,
amely mellékletekkel együtt közel 100 oldalas terjedelme miatt itt nem közölhet´ó.
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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Lakossági fórum

Megkérdeztük az illetékest

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete munkaterve szerint lakossági fórumot tart
2014. április 29-én kedden 18 órakor
a m´úvel´ódési központban.
A fórum témája: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2014. évi feladatokról. A fórumon az állampolgárok közérdek´ú ügyben
kérdést tehetnek fel, illetve véleményt nyilváníthatnak. A rendezvényt a Rétsági Televízió egyenes adásban közvetíti.

További városfejlesztési tervek és lehet´óségek

Tisztségvisel´ók fogadó órái
2014. április
Mez´ófi Zoltán polgármester: Minden
hónap második hétf´ójén 13.00-17.00
óráig. áprilisban 14-én
Dr. Katona Ern´ó alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától
17.30 óráig. Áprilisban 30-án
Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´ó: Minden hétf´ón 14-17 óráig. Áprilisban 7. 14. és 28.

Képvisel´ó-testületi ülés
Rétság Városi Önkormányzat Képvisel´ótestülete munkatervben tervezett következ´ó ülésére április 18-én pénteken 16.00
órakor kerül sor. (PVB. ülés id´ópontja:
április 15. kedd 16.00 óra) Tervezett napirendek: 1) Beszámoló az Önkormányzat
2013. évi költségvetés teljesítésér´ól, a
pénzmaradvány elszámolásáról. 2) Beszámoló a testület lejárt határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekr´ól. 3) Tájékoztató a két testületi ülés közötti id´ószakban
az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. 4) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról. Az ülés részletes napirendje és anyagai április 14-t´ól a
www.retsag.hu oldalon az Önkormányzat
menüpontnál lesznek elérhet´ók.

Kötelez´ó eboltás
Az oltás ideje:
2014.04.12. szombat 9 órától 11 óráig.
A pótoltás ideje: 2014.04.26. 9 órától 10
óráig. Helyszín: Lomen M´úszaki Áruház el´ótti kisparkoló. Minden eb oltása 3 hónapos
kortól kötelez´ó veszettség ellen! A véd´óoltás díja: 3500 Ft, amely tartalmazza a féreghajtó tabletták árát is. Szükség esetén a
164/2008 FVM rendeletnek megfelel´ó új típusú oltási könyv ára 500 Ft, mikrochip
3.500 Ft. Kérhet´ó e napon a tartási helyen
történ´ó eboltás is 500Ft felár ellenében a
következ´ó telefonszámon: 06-20/915-1207
Dr. Görgey János állatorvos
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A Rétsági Televízió stúdióriportjában 2
hónappal ezel´ótt Dr. Szájbely Ern´ó, a
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke volt a vendég. Akkor egy
nagyszabású városkarbantartási terv
részleteit vázolta fel. Ezen kérdésekben
azóta el´órelépések történtek, és a költségvetés elfogadása, a rendelkezésre álló források megismerése után újabb jelent´ós fejlesztési lehet´óségek rajzolódnak ki. Ezért invitáltuk hát a PVB elnökét ismét a kamerák elé. Az adás els´ó
ízben március 25-én került képerny´óre,
majd a szokásos ismétlési napokon. A
beszélgetés rövidített összefoglalóját
adjuk itt közre mindazoknak, akik írásban is szeretnék áttekinteni településünk közelj´óben várható átalakulását.
– El´óz´ó beszélgetésünk óta a tervek
véglegesít´ódtek, és bekerültek a költségvetésbe, amit a képvisel´ó-testület el is fogadott. A számszaki terv sok mást is tartalmaz. El´óször essék err´ól szó.
– Legutóbb, mikor itt jártam a stúdióban, röviden szóltam a 2013-ban elvégzett
munkákról, ill. a 2014-es évre tervezett
feladatainkról.
– Mi történt azóta?
– A legfontosabb fejlemény, hogy a
Képvisel´ó-testület a február 28-i ülésén
elfogadta a város idei költségvetését.
Err´ól az elfogadott költségvetésr´ól azt tudom elmondani, hogy mostanra érett be
igazán az a takarékos, átgondolt, és jól
kézbentartott gazdálkodás, melyet ez a
testület már a megalakulásakor egyik els´ódleges céljaként fogalmazott meg, és
ezt következetesen meg is valósította.
Az idei költségvetés stabil, megalapozott, kell´ó tartalékkal rendelkez´ó
olyan költségvetés, amilyenre szerintem
még nem igazán volt példa a város történetében.
– Mit biztosít ez a költségvetés?
– Amellett, hogy biztosítja a város és
az intézmények biztonságos m´úködését,
lehet´óvé teszi pl. a szociális feladatok és
a civil szervezetek kiemelt támogatását is.
Gondolok itt pl. óvodai, iskolai étkeztetés
támogatására; pénzbeli szociális ellátá-

sokra, segélyekre; házi segítségnyújtásra;
beiskolázási segélyekre; szemétszállítás
jelent´ós támogatására; gyermek születési
támogatásra; sportegyesületek, nyugdíjas
klubok, egyéb civil szervezetek m´úködéséhez adott támogatásra; néptánc oktatás
támogatására stb. Mellékesen jegyzem
meg, hogy ezek között sok az önkormányzat számára nem kötelez´ó feladat. Hála
Istennek, a költségvetés lehet´óvé teszi, hogy
ezen feladatokat is fel tudjuk vállalni.
Ugyanakkor ez a költségvetés fedezetet nyújt azokra a fejlesztésekre is, melyeket célul t´úztünk ki erre az évre.
Szeretném kihangsúlyozni, hogy mindezt
hitel felvétele nélkül, pályázati pénzek
nélkül, kizárólag saját er´ób´ól tudjuk elvégezni, mégpedig úgy, hogy ebben a
ciklusban nem emeltünk semmilyen
adót (s´ót csökkentettük pl. az építményadót), nem vezettünk be új adókat,
mellyel pedig más önkormányzatok közül
többen is éltek.
Elmondtam a múltkor, hogy több hónapos el´ókészít´ó és felmér´ó munka után
elkészült egy nagyszabású, a város közterületeinek jelent´ós részét érint´ó felújítási,
karbantartási terv, melyr´ól részletesen
tájékoztattuk a lakosságot a Hangadó mellékleteként megjelen´ó Hangadó Extrában. Ebben 48 pontban lettek felsorolva
az idei évben megvalósítandó legfontosabb feladatok, ezek elvégzésére a szükséges közbeszerzési eljárás már a vége
felé jár. Három útépítéssel foglalkozó cég
adta be a pályázatát. Jelenleg a közbeszerzési szakért´ó nézi át és értékeli a pályázatokat, majd az értékelés alapján megteszi
a javaslatát, ezután dönt majd a testület.
Reményeink szerint, ha nem jön közbe
valamilyen váratlan fejlemény, heteken
belül megindulhatnak a munkák a város
közterületein. Az ezekhez szükséges kb.
130 millió Ft-os fedezetet már tartalmazza
az elfogadott költségvetésünk, bár ez az
összeg még változhat attól függ´óen, hogy ki
lesz a nyertes ajánlattev´ó, hiszen a kivitelezésre adott vállalási árak természetesen az
egyes cégek részér´ól nem egyformák.
– Vannak el´óz´ó évr´ól áthúzódó adóságok, tennivalók. Konkrétan a buszpályaudvarra gondolok. Milyen intézkedések történnek a miel´óbbi megnyitásra és
ez mikor várható?
– Szintén említettem, hogy vannak
tennivalóink a buszfordulónál is. Itt egyrészt megépítésre kerül egy 3 méter magas
ún. zajvéd´ó fal, amelyik egyúttal eltakarja a jelenlegi, nem éppen esztétikus lát-
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ványt a buszforduló Kossuth utca felöli
bejáratának bal oldalán, másrészt megrendelésre került a buszra várakozók számára
a kulturált feltételeket biztosító utasváró
épület is, amely 7x5 méter alapterület´ú,
2,70 magas, 60 cm-es el´ótet´óvel rendelkez´ó, könny´úszerkezetes épület, megfelel´ó
világítással. Az utasváró egyébként télen
f´úthet´ó, nyáron pedig légkondicionált körülményeket biztosít a várakozó utasok
számára. Az épületet megrendeltük, gyártása folyamatban van. Ezen fenti tételek
pénzügyi fedezete is beépítésre került az
elfogadott költségvetésünkbe. Itt említeném meg, hogy a Nógrád Volántól kapott
legutolsó tájékoztatás szerint részükr´ól
kb. június hónapban tudnak végezni azokkal a feladatokkal, melyek a buszforduló
üzembehelyezéséhez szükségesek.
– Akkor térjünk vissza a fejlesztési tervekre. Az eddigieken kívül voltak újabb elképzelések a rangsorban, amik azóta konkretizálódtak. Ezek a korábbiakon túl is,
újabb munkákat irányoznak el´ó.
– Szeretném továbbá tájékoztatni városunk lakosságát, hogy a Hangadó Extrában 48 pontban felsorolt felújítások mellett további jelent´ós felújításokat is tervezünk megvalósítani még ebben az évben,
ezek összeállítása gyakorlatilag megtörtént.
Ezekb´ól is említenék néhányat:
— felújítjuk, rendbe tesszük az iskolások
által használt étkezdét, így pl. kicseréljük az asztalokat, a székeket, a kézmosókat, néhány nyílászárót, járólapokat, csempéket, hogy végre megfelel´ó körülmények között tudjanak itt
étkezni a gyermekek,
— ugyancsak felújítjuk az étkezde épületét kívülr´ól is,
— bár nem az önkormányzat az iskola
fenntartója ill. m´úködtet´óje, de látva a
jelenlegi helyzetet, iskolás gyermekeink érdekében korszer´ú kazánokat
állítunk be az Általános Iskola épületébe, ezzel biztosítva a megfelel´ó és

biztonságos f´útést,
— kívülr´ól is megújítjuk a M´úvel´ódési
Központ épületét, kicseréljük az elavult nyílászárókat, emelve ezzel is a
városközpont esztétikai megjelenését,
— profi parképít´ó tervez´ók segítségével
megterveztetjük és virágosítjuk városunk közterületeit,
— a temet´óben szeretnénk meghosszabbítani a jelenlegi betonutat,
— a jelenlegi gimnázium épülete el´ótti
járdát szeretnénk távolabb vinni a f´óúttól, kb. a fentr´ól jöv´ó, a Pet´ófi utca
széléig tartó járda képzeletbeli meghosszabbításaként, lebontva a mostani
meglehet´ósen rossz állapotú kerítést.
A jelenlegi járda helyén pedig egy füvesített zöldsáv lenne kialakítva. A
szélesebb és a f´óúttól távolabbra kerül´ó új járda biztonságosabb és kényelmesebb gyalogos közlekedést tenne
így lehet´óvé,
— új, aszfaltozott, szegéllyel ellátott
járdát szeretnénk kialakítani a Mikszáth utcában, az Óvodához vezet´ó jelenlegi betonkockás járda helyett,
— a Sz´ól´ó utca fels´ó szakaszán a vízelvezetés megoldása szintén tervbe vett
feladat.
Az elfogadott költségvetés ezeknek a
feladatoknak az elvégzéséhez is biztosítja a szükséges pénzügyi fedezetet.
– Bizony ezek között vannak nagyon
régi adóságok. De hol tart ezen munkák
szervezése?
– A közbeszerzési eljárás lefolytatása
sajnos ezeknél a munkáknál is szükséges
lesz, amellyel az a baj, hogy rendkívül
bürokratikus, nagyon lassú és drága, ráadásul a pályázókra is igen nagy terhet ró,
hogy csak egy példát említsek, pl. a most
már végéhez közeled´ó közbeszerzés kapcsán egy-egy pályázó cég által kitöltend´ó
és benyújtandó pályázati anyag több, mint
280 oldalt tesz ki. Ennek pontos kitöltése
több ember több hetes munkája, és akkor

még nem beszéltem az esetleges hiánypótlásokról, az esetleges óvásokról és az ezt
követ´ó dönt´óbizottsági eljárásokról. Szinte
annyi id´ót vesz el ez az egész procedúra,
mint a munkák elvégzése. Kikerülni viszont
nem lehet, bízunk benne, hogy mindez belefér a rendelkezésre álló id´óbe.
- Nem csak tárgyakban és épített
környzetben irányzott el´ó fejlesztést a
költségvetés tennivalókat, hanem szellemi értékekben is. Van el´órelépés abban
is, hogy kulturális programokra jusson
nem kevés fedezet.
– Még egy dologról szeretnék szólni,
ez pedig az ún. “Negyedszázad Fesztivál”, hiszen ez is érinti a költségvetést.
Ismeretes, hogy Rétság 25 évvel ezel´ótt
nyerte el a városi rangot, és ennek az évfordulója kapcsán a Képvisel´ó-testület
úgy döntött, hogy egy március 15-t´ól május 1-ig tartó kulturális rendezvénysorozattal kíván méltóképpen megemlékezni
err´ól a kerek évfordulóról. Természetesen
ehhez is biztosítani kellett a szükséges
pénzügyi fedezetet, ami kb. 6 millió forintot tesz ki. Minden hétre jut majd valamilyen esemény. Reményeink szerint a
változatos programok között ki-ki megtalálja majd az ízlésének megfelel´ó el´óadást, rendezvényt. Kérem, hogy kísérjék
figyelemmel a m´úsorfüzeteket, plakátokat, a Rétsági Televíziót és a Hangadót, és
minél többen vegyenek részt az els´ósorban az Önök szórakoztatása céljából megrendezésre kerül´ó “Negyedszázad fesztivál” rendezvényein.
– Köszönöm, hogy mindezt megosztottad a néz´ókkel és az olvasókkal. A Negyedszázad fesztivál programjai pedig
megtalálhatók a Hangadóban, a mindenkihez eljuttatott m´úsorfüzetekben, illetve
az RTV képújság adásában, továbbá a városszerte elhelyezett plakátokon. Érdemes
élni a lehet´óséggel, és részt venni a valóban
nagyon színvonalas programokon.
GiK

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 helyszínen

— 2651 Rétság, Rákóczi út 29. Paletta
Trade Kft. (Sipos bolt)
Egy szállítási nap alkalmával maximum
10 db zöldhulladékot tartalmazó zsák helyezhet´ó ki ingatlanonként! Társaságunk
kizárólag az ebben a zsákban kihelyezett
zöldhulladékot szállítja el.
2014. évi zöldhulladék gy´újtési rend
tervezett id´ópontjai április 3-tól minden
páros héten csütörtökön. Tehát:
— 2014. április 3. csütörtök
— 2014. április 17. csütörtök
— 2014. május 1. csütörtök
— 2014. május 15. csütörtök
— 2014. május 29. csütörtök

További információt a www.zoldhid.hu
weboldalon találnak.
Köszönjük együttm´úködésüket!
Felhívjuk a helyben lakók, ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy közterületre
más módon zöld hulladék nem helyezhet´ó el! Azt a Városüzemeltetési Csoportnak nincs lehet´ósége elszállítani!
Kérjük ezért éljenek a szolgáltató által
felkínált lehet´óséggel, vagy a komposztálással, nagyobb mennyiség vagy méretnél a már száraz hulladék helyi rendeletnek megfelel´ó égetésével.
Polgármesteri Hivatal
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Március 15. és fesztiválnyitó
(Folytatás az 1. oldalról)
Városi kitüntetések átadására, mégpedig a PRO URBE címmel járó kitüntetések átadására került sor, melyeket Horváthné Moldvay Ilona logopédus és Riczler József nyugállományú ezredes vehettek át. A programban a Kerepl´ó Néptánc
Együttes m´úsora következett, majd Borszéki Tivadar nyugállományú vezér´órnagy emlékezett az elmúlt 25 évre.
A várossal egykorú, azaz 25 éves, jelenlév´ó fiatalok vehették át a díszokleve-

let, mely erre az alkalomra készült. A színpadi m´úsort a Romhányi Férfi Dalárda
megható ’48-at idéz´ó dalcsokra zárta, akik
m´úsoruk végén a Szózat eléneklésével
méltóan zárták le ezt a színpadon lév´ó
rendezvényt. A m´úvel´ódési központ el´ótt
lév´ó emléktáblánál mindenki elhelyezhette a megemlékezés és tisztelet koszorúit.
Az este ezzel még nem ért véget, mivel a Memory Interoperett Gálam´úsor a
NEGYEDSZÁZAD FESZTIVÁL nyitóm´úsoraként feltette a koronát erre a napra.

Pro Urbe kitüntetettjei
Horváthné Moldvay Ilona
Rétság Városi Önkormányzat Képvisel´ó-testülete Pro Urbe Emlékérmet adományoz, Horváthné Moldvay Ilona logopédus, gyógypedagógus rétsági lakosnak.
Horváthné Moldvay Ilona 1960. augusztus 17-n született Csenger településen.
Általános és középiskolai tanulmányait Ózdon végezte. Alapdiplomája szerint kétszakos gyógypedagógus, 1982- ben végzett a
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképz´ó F´óiskolán. A Szegedi Tudomány
Egyetem Bölcsészettudományi Karán pedagógiai szakos bölcsész és tanári diplomát,
valamint szakvizsgát is adó közoktatási vezet´ói szakképzettséget szerzett.
Országos közoktatási szakért´ó és szaktanácsadó. Több mint tíz éve az Eötvös Loránd Tudományegyetem által szervezett
másoddiplomát, szakvizsgát adó képzésen,
felkért egyetemi oktatóként vesz részt. Számos publikációja jelent már meg, ez mellett
szakmai lektorálást is végez.
1984-t´ól dolgozik a rétsági Általános
Iskolában és a Napközi otthonos óvodában logopédusként. Az országos hír´ú Fejleszt´ó Szakmai m´úhely - egy szakmai,
szakmaközi munkaközösség - létrehozója
és választott vezet´óje volt tíz éven keresztül. Ebben az id´ószakban több mint tíz
pályázatot készített, melynek eredménye-
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ként több millió forinttal segítette Rétság
oktatásának ügyét.
Elkötelezett a nevelés, oktatás, fejlesztés területe iránt - minden szinten, óvodától egyetemig, a feln´ótt képzésben, és ezt
a napi gyakorlatban is kifejezésre juttatja.
2007 - ben személyesen vett részt a
Rétság Kistérség Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat alapításában szakmai szakért´óként, amelynek tevékenységét öt évig
eredményesen vezette.
Horváthné Moldvay Ilona munkásságát a szakma 2011. évben “Palotás Gábor
díjjal”, mesterlogopédusi címmel, 2013.
évben a “Kempelen Farkas Emlékéremmel” ismerte el. Tagja az Országos
Köznevelési Tanácsnak, több éven keresztül elnöke volt a Kiemelt figyelmet igényl´ó gyermekek Bizottságának.
A közéletben aktívan vesz részt, több
éven keresztül tagja volt a Nógrád Megyei
Közgy´úlés oktatási bizottságának, jelenleg is küls´ós tagja városunkban az önkormányzat Pénzügyi és Városüzemeltetési
Bizottságának. Horváthné Moldvay Ilona
elismert szaktekintély, köztiszteletben álló személy.
Riczler József
Rétság Városi Önkormányzat Képvisel´ó-testülete Pro Urbe Emlékérmet ado-

mányoz Riczler József nyugállományú
alezredes rétsági lakosnak.
Riczler József 1948. január 11-n született Nógrádmarcal településen.
Általános iskolai tanulmányait Nógrádmarcalban, középiskolai tanulmányait Balassagyarmaton a Balassi Bálint gimnáziumban végezte. 1966-ban bevonult a Rétsági 31. harckocsi ezredhez a sorkatonai szolgálat teljesítésére, a sorkatonai szolgálat
alatt tovább er´ósödött a harci - technikai
eszközökhöz a vonzalma és ezért 1967-ben
leszerelését követ´óen tovább szolgálatot
vállalt. 1971 -1972-ben Szabadszálláson elvégezte a hivatásos tiszthelyettesi iskolát
gép- és harcjárm´ú-technikusi szakon.
Tanulmányait követ´óen a Rétsági 31.
harckocsiezred állományában teljesített
szolgálatot különböz´ó század, zászlóalj
szint´ú beosztásokban. Átlagon felüli munkája elismeréseként 1980-1983 között elvégezte a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia
fegyverzeti - páncélos és gépjárm´ú technikusi szakot. Az akadémia elvégzése után
visszakerült a Rétsági alakulathoz haditechnikai f´ónöki beosztásba, egészen az 1995.
december 29-i nyugállományba vonulásáig.
Nyugállományba vonulását követ´óen, aktívan bekapcsolódott a Hunyadi János Nyugállományú klub munkájába, melynek tizenkett´ó évig elnöke is volt. Vezetése alatt
a klub igen színvonalas tevékenységet folytatott, jelenleg is aktívan segíti az egyesület
és a vezet´óség munkáját.
Eredményes munkájáért a Honvédelmi Miniszter alezredessé léptette el´ó.
Riczler József alezredes tevékenységére jellemz´ó volt a segít´ó készség és a
tenni akarás. A helyben él´ó nyugállományú társai mindig számíthattak és számíthatnak a segítségére. Ez a tevékenysége
kiterjedt a Rétsági járás illetve Nógrád
megye területére is. A Nógrád megyei
hadkiegészít´ó parancsnoksággal együttm´úködve, tevékenyen részt vett a nyugállományban lév´ó katonák szociális és kegyeleti ügyeinek intézésében.
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“Charlie angyalai”
Érsekvadkertr´ól, a Pet´ófi Sándor Általános Iskolából érkeztek hozzánk azok
a pedagógusok, akik elhozták m´úveiket
Rétságra, a m´úvel´ódési központ galériájába.
F. Nógrádi Ildikó, Fontányi Andrea,
Gura Ildikó és Adame Károly közös kiállítását tekinthetik meg a látogatók. A kiállítást Kelemen Istvánné érsekvadkerti
könyvtáros nyitotta meg, majd a látogatók
megcsodálhatták a balassagyarmati Ró-

zsavölgyi Márk M´úvészeti Iskola tanárainak, Szarvas Annának (fuvola) és Tóth
Istvánnénak (zongora) játékát. A kiállításon láthatunk fantasztikus precizitással
megrajzolt portrékat ismert emberekr´ól,
sejtelmes grafikákat, textilmunkákat, t´úzzománc technikával készített egyedi darabokat, de láthatóak kovácsoltvasból készült darabok is, melyek a maguk természetes módján mutatják meg a természet
szépségét és nagyszer´úségét.

Újabb siker a kerepl´ósöknél
Simon Katalin a Kerepl´ó Néptánc Együttes vezet´óje nem csak a tánccal, de a népdal éneklésének tanítása kapcsán is egyre
több eredményt ér el diákjainak megfelel´ó, magas színvonalú felkészítésével.
Ilyen eredményr´ól számolhatunk be most
is, mivel Sz´ódligeten egy szigorú szakmai
zs´úri el´ótt a rétságiak is megmérettettek,
és jónak találtattak. Szóló kategóriában
Kövi Flóra “Kiemelt Arany Min´ósítést”,
Pfaff Csenge “Arany Min´ósítést”, Görgényi Panna “Ezüst Min´ósítést” kapott.
Gratulálunk a sikeres szerepl´óknek és
Kata néninek a jó eredményekért, és reméljük, hogy a jöv´óben is hasonló jó hírekkel
és díjakkal tudnak hazatérni! Szép volt! További sikeres munkát mindnyájuknak!

Az óvoda jótékonysági estje
Farsang id´ószakában már megszoktuk,
hogy majdnem minden civil szervezet
összeállít egy kis programot saját tagjai
részére. Így volt ez a Vöröskeresztes bálon, az óvodások, iskolások farsangi buliján, a Kerepl´ósök télbúcsúztatóján. Ebben
az id´ószakban kerül sor mindig a jótékonysági estekre is, amikor el´óször az
óvoda jótékonysági estje került megrendezésre. Az óvoda vezet´óje Vinczéné Szunyogh Judit köszönt´óje után Mez´ófi Zoltán polgármester üdvözölte a megjelenteket, amit a kicsik produkciója követett.
Minden csoportot fergeteges ováció fogadott, de el kell mondani, hogy közbe-közbe az óvónénik és az óvodások szülei is
felléptek egy-egy érdekes produkcióval. A

Beiratkozás
a Rétsági Napközi Otthonos Óvoda

boszorkánytánc egyszer´úen – a f´óboszival
az élen – leny´úgöz´ó volt. A Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület tagjai pedig egy
külön meglepetéssel készültek az ovisoknak, mivel mindenki kapott egy-egy léggömböt. Az óvoda vezet´ósége mindenkinek köszöni az adományát!

A 2014/2015-es nevelési évre azok a gyermekek iratkozhatnak be az óvodába, akik
2014. június 01. és 2015. augusztus 31. között töltik be a 3. életévüket. Azoknak a
gyermekeknek is be kell iratkozniuk, akik
2014. június 01-ig 3. 4. vagy 5. évüket betöltötték, és eddig nem iratkoztak be.
Felhívom a szül´ók figyelmét, az a
gyermek, aki 2014. évben tölti be 5. életévét, köteles legalább napi 4 órát óvodai
nevelésben részt venni.
A beiratkozáshoz szükséges:
— a gyermek lakcím kártyája,
— TAJ kártyája,
— születési anyakönyve
— a szül´ó személyi igazolványa
— a szül´ó lakcímkártyája
A beiratkozás ideje: 2014. május 5t´ól-május 9.-ig délel´ótt 8-12-óráig.
Az óvodai beiratkozás szabályait a
nemzeti köznevelésr´ól szóló 2011. évi
CXC. törvény tartalmazza.
A beiratkozás helye: Napközi Otthonos Óvoda (Rétság, Mikszáth út 6.)
Kérjük az id´ópontok pontos betartását!
dr. Varga Tibor jegyz´ó
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Rétsági kalauz
Programajánló
Április 4. péntek, 19.00 órától
a m´úvel´ódési központ kistermében
a Negyedszázad Fesztivál keretében
a Balassagyarmati Kamaraegyüttes
komolyzenei koncertje
Közrem´úködik: Kanyó András - fuvola
(m´úvészeti vezet´ó), Baranyi Klára - heged´ú, Réti Em´óke - gordonka, Perneczky
Zsolt - zongora, orgona, csembaló.
A program belép´ódíj nélkül látogatható

Május 24. szombat
az iskola el´ótti téren
Gyereknap
a Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület
közrem´úködésével
Gyermekszínházi el´óadás
A Maszk Bábszínpad bemutatja
Szamárcsel c. zenés bábjátékát
Belép´ódíj el´óvételben 200 Ft, a helyszínen 500 Ft

Április 6. vasárnap, 6.00-19.00 óráig
az általános iskolában és a m´úvel´ódési
központban
ORSZÁGGY ´ÚLÉSI VÁLASZTÁSOK

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

Április 8. kedd 14.00 órától
a m´úvel´ódési központ társalgó termében
Óvodapedagógusok konferenciája

Április 24. csütörtök, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ galériájában
a Negyedszázad Fesztivál keretében
Simon András grafikusm´úvész, író
kiállításának megnyitója
majd 19.00 órától
könyvbemutató és el´óadás

Április 8. kedd, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központ galériájában
a Negyedszázad Fesztivál keretében
Molnár Antal tusrajzaiból
rendezett kiállítás megnyitója
A tárlatot megnyitja: Bubutimár Éva
Megtekinthet´ó: 2014. április 21-ig
Április 11. péntek, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
A Költészet Napja
Spangár-díj átadása, Spangár antológia bemutatása
Április 12. szombat, 19.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Negyedszázad Fesztivál keretében
Hasek-Marek-Mikó:
Svejk vagyok
- zenés sörözgetés egy derék katonával
és a közönséggel, egy részben Szerepl´ók: Svejk - Mikó István Jászai
Mari-díjas színm´úvész; Kocsmáros Suha Kálmán
Manapság, a prágai utcákon járva, találkozhatunk egy ütött-kopott férfival,
aki maga sem tudja, milyen jelent´ós szerepet játszott a mostani nagy id´ók történetében. Szerényen megy a dolga után,
nem zaklat senkit, ´ót sem zaklatják interjúért az újságírók. Ha megkérdeznénk,
hogy hívják, egyszer´úen és szerényen
így felelne: “Svejk vagyok...”
Belép´ódíj el´óvételben 500 Ft, a helyszínen 800 Ft
Április 16. szerda, 14.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Negyedszázad Fesztivál keretében
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Május 22. csütörtök
a m´úvel´ódési központ galériájában
a T´úzzománc Kör kiállítása
Május 17. szombat
a m´úvel´ódési központ aulájában
Baba-mama börze

Április 25. péntek, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központban
a rétsági Általános Iskola
jótékonysági rendezvénye
Április 26. szombat, 19.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Negyedszázad Fesztivál keretében
a Sziget Színház bemutatja
Táncdalfesztivál anno
cím´ú koncertjét
Felcsendülnek többek közt Zalatnay
Sarolta, Szécsi Pál, Koncz Zsuzsa,
Sz´úcs Judit, Kovács Kati, Aradszky
László, Koós János, a Corvina, a Metro, és a Hungária együttes slágerei
Szerepl´ók: Pintér Tibor, Janza Kata,
Zorgel Enci, Miklós Kriszta, Bánhidi
Krisztián, Janovszki Zsolt
Belép´ódíj el´óvételben 500 Ft, a helyszínen 800 Ft

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´úvel´ódési 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´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

El´ózetes

Nyitva tartás

Május 1. csütörtök
a Hunyadi-ligetben
a Negyedszázad Fesztivál keretében
MAJÁLIS
Benne: F´óz´óverseny, Vetélked´ók, Kézm´úveskedés, Játszóház, Színpadi programok
este, 19.00 órától a Nagyparkolóban
a Negyedszázad Fesztivál záró rendezvénye
GHYMES koncert

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:
8.00-20.00
Péntek:
8.00-21.00
Szombat:
17.00-21.00
Rendezvények esetén ett´ól eltér´ó id´ópontban.
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Újítások a Rétsági Televíziónál

rtv.retsag.net
Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktuális információkkal. M´úsoraink:
Április 8 kedd 18,00 és 21,00 órakor
Kistérségi Krónika
Kápolnaavatás Borsosberényben
2013 június 20-án (Kb 30’)
Április 9-13-ig szerda - péntek 18,00 és
21,00 szombat, vasárnap 10,00 órakor
Kistérségi Krónika - ismétlések
Április 18. péntek 16,00 órától
Él´ó közvetítés a képvisel´ó-testület
ülésér´ól
Április 29. kedd 18,00 órától
Él´ó közvetítés a képvisel´ó-testület
LAKOSSÁGI FÓRUMÁRÓL
Április 30 szerda 18.00 és 21.00 órakor
RTV Híradó
— HIR - Hírek információk röviden
(Benne többek között: városfelújítási
munkák, Választási tájékoztató, kiállításmegnyitó, könyvkiállítás, programajánló - stb.)
— Megkérdeztük az illetékest: Studióbeszélgetés szakért´ókkel
— Költészet napja - filmbeszámoló
— Összefoglaló a Negyedszázad Fesztivál eddigi rendezvényeir´ól
— Iskola jótékonysági rendezvénye - filmriport
— A Hastánc csoport bemutatása
— Vágatlanul - riportok a testületi ülés
szünetében
— Érdekes emberek - sikeres rétságiak
Május 1-4 csütörtök péntek 18.00 és 21.00
órakor, szombat vasárnap 10.00 órakor
RTV Híradó ismétlések

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

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.

A Rétsági Televízió célja a fejl´ódés. Idén
kisebb és nagyobb újítások vannak betervezve, melyekkel emelni szeretnénk a
színvonalat. A kisebbek közül néhány újítás már megtörtént, melyek segítik a min´óségibb munkát, ezek közül szeretnénk
néhányat most megismertetni az olvasókkal is, hogy néz´óinkké váljanak.

Február végén a legnépszer´úbb közösségi portálon elindítottuk a hivatalos oldalunkat. Szeretnénk ezen az oldalon keresztül eljuttatni a lehet´ó legtöbb emberhez a Televíziónk legfontosabb információit, s felhívni a figyelmet m´úsorainkra,
melyek egyre szélesebb kör´ú információkat tartalmaznak. Ennek az oldalnak az
elérhet´ósége: www.facebook.com/retsagitelevizio.
Innen értesülhetnek els´óként arról is,
hogy a másik újításunk mikor frissül új
tartalommal. Szintén az internethez köthe-

t´ó ezen újítás. Híradóinkat, s reményeink
szerint kés´óbbiekben saját gyártású m´úsorainkat február végét´ól a www.youtube.com videó-megosztó portálon is megnézhetik néz´óink. Jelen pillanatban a
2014. januári híradóig visszamen´óleg igen
jó min´óségben. A könny´ú megtaláláshoz
írják a keres´óbe a “Rétsági Televízió” kifejezést, s a megjelen´ó hivatalos csatornánkra kattintva választhatnak a feltöltött
anyagok közül. Igyekszünk visszamen´óleg is frissíteni a tartalmon korábbi érdekes és hasznos összeállításaink feltöltésével. Ezekr´ól is a facebook oldalunkon fogunk els´óként tájékoztatást adni.
De továbbra is megtekinthet´óek korábbi adásaink a városi könyvtárban, ahol
az archívumból immáron meg is vásárolhatóak a saját készítés´ú m´úsoraink.
A közeljöv´óben két másik fejlesztési
tervnek a megvalósítása is elindul. Az els´ó, hogy az interneten is nézhet´ó adásunknak a délután 16 órától másnap reggel 8
óráig terjed´ó nézhet´óségi idejét szeretnénk miel´óbb a folyamatos napi 24 órás
id´óre módosítani.
A másik még nagyobb. Mivel a Rétsági Televízió célul t´úzte ki maga elé, hogy
folyamatosan javítson a munka és a nézhet´óség színvonalán. Még idén kialakításra fog kerülni egy új, állandó stúdió,
amely reményeink szerint nem csak min´óségileg fog hozzájárulni a fejl´ódéshez, hanem lehet´óséget nyitva új m´úsorok elkészítésére is. Ezzel is b´óvítve kínálatunkat,
hogy mindenki találhasson majd számára érdekes adást a csatornánkon.
Amennyiben Ön, az
olvasó is szeretne néz´óvé válni, mi szívesen
látjuk a képerny´ók el´ótt.
Kérjük, hogy észrevételeit, vagy ötleteit a
rtv@retsag.hu e-mail
címre írja meg nekünk,
hogy mindenki részt vehessen a jöv´óre 10 éves
Rétsági Televízió mostantól folyamatos fejl´ódésében.
Elérhet´óségek: 2651
Rétság, Rákóczi út 26.
Pf. 24, rtv@retsag.hu,
www.facebook.com/ret
sagitelevizio, www.youtube.com - Rétsági Televízió
Majnik Tamás
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Felhívás
Tavaszi nagytakartásra!
Tisztelt Olvasók!
A Rétsági Polgár´ór Egyesület az elmúlt évek hagyományainak megfelel´óen
ebben az évben is meghirdeti a “Tavaszi
Nagytakarítási” akciót!
A Rétsági Polgár´ór Egyesület 2014.
április 26-án szombaton “Tavaszi Nagytakarítási” akciót szervez a város közterületeinek és parkjainak karbantartására, valamint a Hunyadi liget területén. Gyülekezés a Városi M´úvel´ódési Ház mellett reggel 9 órakor. Ajánlatos eszközök: gereblye, ásó, lapát, sepr´ú (és jó kedv!). A szemetes zsákot és a keszty´út a polgár´ór
egyesület biztosítja. Minden érdekl´ód´ót
tisztelettel és szeretettel várunk!
Jávorka János elnök

Felhívás
A beköszntött tavaszi id´ójárás okán is várható kerti munkákkal összefüggésben felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét a 19/2013. (XI.26.) rendelet a
közösségi együttélés alapvet´ó szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeir´ól szóló helyi rendeletben, a kerti hulladékok égetésével kapcsolatos el´óírások betartására. A
jogszabály szerint kerti hulladék, nyesedék (nem ünnepi) hétf´ói napokon égethet´ó
6.00 órától, 20.00 óráig. Fontos betartani
az égetéssel kapcsolatos egyéb szabályokat, valamint figyelemmel lenni a széljárásra és arra, hogy a környez´ó ingatlanok
tulajdonosainak ne okozzanak indokolatlan kellemetlenséget. Itt kiemelten meg
kell er´ósíteni, hogy égetni kizárólag kerti
hulladékot, nyesedéket, száraz avart szabad. Nem égethet´ók egyéb anyagok, háztartási hulladék, gumi, m´úanyagok, festékek, veszélyes anyagok.
A rendelet külön szabályozza, az éget´óberendezésekben nem égethet´ó anyagokat is. A teljes jogszabály megtalálható a
www.retsag.hu honlapon, az Önkormányzat fejezetben, a rendeletek pont alatt.
Bízva az állampolgárok jogkövet´ó
magatartásában, mégis meg kell említeni,
hogy a rendeletet megszeg´ókkel szemben
helyszínbírság, vagy 150 ezer forintig terjed´ó közigazgatási bírság is kiszabható.

HANGADÓ

Szaktanácsadás

Tájékoztató

Rétság, Egészségfejleszt´ó Intézetben

Az Okmányiroda választás el´ótti
rendkívüli ügyfélfogadási idejér´ól

Ábelné Kövér Andrea
testmozgás
2014. április 29. 11:00-14:00
2014. május 27. 11:00-14:00
2014. június 27. 11:00-14:00
Bodnár Anita Éva
dohányzás megel´ózés
2014. április 14. 11:00-14:00
2014. május 12 11:00-14:00
2014. június 02. 11:00-14:00
Dr. Nagy Judit
lelki egészség védelme
2014. április 09. 10:00-13:00
2014. május 14. 10:00-13:00
2014. június 11. 10:00-13:00
Erdélyi-Sipos Aliz
étrendi tanácsadás
2014. április 03. 14:00-17:00
2014. május 15. 14:00-17:00
2014. június 11. 14:00-17:00
Dr. Csekey László
alkohol megel´ózés
2014. április 09. 14:30-17:30
További id´ópontok egyeztetés alatt
További id´ópontokról, programjainkról
folyamatosan b´óvül´ó honlapunkon tájékozódhat: www.efi.retsagrendelo.hu
Helyszín: Rétsági Kistérségi Egészségfejleszt´ó Központ Nonprofit Kft. Oktató
terem Rétság, Laktanya u. 5. El´ózetes bejelentkezés: 35/550-582 telefonszámon,
vagy efi@retsagrendelo.hu email címen.
A szaktanácsadásokon történ´ó részvétel ingyenes. Minden érdekl´ód´ót szeretettel várunk!

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk Önt, hogy a NMKH Rétsági
Járási Hivatala Okmányirodai Osztályán
(2651. Rétság, Rákóczi u. 20.) a szokásos
ügyfélfogadási id´ón túl
2014. április 1. (kedd)
8.00-17.00 óráig,
2014. április 2. (szerda)
15.00-18.00 óráig,
2014. április 3. (csütörtök)
15.00-18.00 óráig,
2014. április 4. (péntek)
12.00-18.00 óráig
az országgy´úlési választásokon való részvétel lehet´óségének biztosítása érdekében
személyazonosító igazolvány (kizárólag
abban az esetben, ha ideiglenes személyazonosító igazolvány kerül kiadásra) és
lakcímigazolvány pótlása, valamint a már
elkészült állandó és ideiglenes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezet´ói engedély kiadása ügyekben lehet´óség
van ügyintézésre.
Kérjük, további információért forduljon az okmányiroda munkatársaihoz, akik
készséggel állnak az Ön rendelkezésére.
Az Okmányiroda szokásos ügyfélfogadási ideje: Hétf´ó 8.00-12.00, 13.00-17.00
óráig, Szerda- Csütörtök 8.00-12.00, 13.0015.00 óráig, Péntek 8.00-12.00 óráig. Kedden az ügyfélfogadás szünetel!
Rétság, 2014. március 24.
Dudás György hivatalvezet´ó

Legyen a munkatársunk!

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

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

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 igazgatóhelyettes.
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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