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A Költészet Napja 2014
A Költészet Napját immár 52. éve, József Attila
születésnapján, április 11-én ünnepeljük. E jeles
nap alkalmából, országszerte - így városunkban
is - irodalmi esttel tisztelgünk neves nemzeti
költ´ónk el´ótt. A városunkban m´úköd´ó, mostanra
országhatárokon átível´ó ismeretségre szert tev´ó
irodalmi társaság, a Nógrádon született, tizenhetedik századi szerzetes, Spangár András nevét visel´ó kör, immáron tizenegyedik antológiájával ünnepelte a Költészet Napját, és saját
fennállását. Az idei antológia - hogy a véletlen
hozta így, avagy nem - településünk várossá
nyilvánításának 25. évfordulóján pontosan
ugyanennyi szerz´ó kiváló m´úvét tartalmazza.
A könyvet fekete-fehér képekkel ugyan, de
mégis színesebbé teszik a helyi alkotók fényképei.
Az estet Varga Nándorné nyitotta meg, majd Majnik László (id.) méltató szavaival arról beszélt,
hogy a költészet nem csupán a mindennapok része, hanem egy id´ótlen ajándék, amely korokon
átívelve hidat épít a költ´ó és a közönség között.

Ezután nagyszer´ú muzsika tette emelkedetté a
hangulatot: Csari Sára kiváló fuvolajátékát élvezhették az egybegy´últek.
A zenei intermezzo után a kör alapító tagja és
vezet´óje, Krasznai Gyula, írói nevén Karaffa
Gyula, ünnepi megemlékezése kapcsán kihangsúlyozta a költészet fontosságát, és szerepét e rohanó világban. Ezen elgondolkodtató monológ után,
került sor az est fénypontjára, a díjak átadására.
Ahogyan a többi évben, így idén is két kategóriában kerültek átadásra a díjak. Vers kategóriában
Horváth Ödön költ´ó és m´úfordító “Vágyunk születése” cím´ú költeménye nyerte el leginkább a
zs´úri tetszését. A prózák közül Pribojszky Mátyás
citera m´úvész és író “Játszma” cím´ú alkotása bizonyult a legjobbnak. Az est azonban ezzel nem
ért véget, hiszen a helyi tehetséges el´óadók tolmácsolásában pár alkotás bemutatásra került az antológiából. Karaffa Gyula záró szavai után kötetlen, baráti beszélgetéssel folytatódott az est.
Jobbágy Éva - Potyecz Enik´ó - Szájbely Zsolt
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Városházi tudósítások
Soron kívüli önkormányzati testületiteinek virágosításáról szóló el´óterjeszülés összehívására került sor április 4tést, és azt támogatja. A Képvisel´ó-tesén, melynek témái voltak:
tület az összeget a 2014. évi költségvetés módosításával a tartalék terhére
A 2014. évi karbantartási, felújítási
biztosítja. Felhatalmazza Mez´ófi Zolmunkálatok el´ókészítését meg kell keztán polgármestert, hogy az el´óterjeszdeni. A munkák elvégzéséhez szüksétés mellékletét képez´ó vállalges pénz meghaladja a közbekozási szerz´ódés-tervezetet
szerzési értékhatárt, így szükséaláírja.
ges egy szakért´ó bevonása enA parkfelújítással kapcsolatos
nek lebonyolítására. A 67/2014.
el´óterjesztést a képvisel´ó-tes(IV.04.) számú KT határozat
tület megtárgyalta, mégpedig
alapján Rétság Város Önkoraz Iskola-téri park locsolási
mányzat
Képvisel´ó-testülete
célú vízbekötésre vonatkozómegtárgyalta a város különböz´ó
lag, melyet a képvisel´ók elfogadtak.
területein 2014. évben elvégzend´ó karbantartási és felújítási munkák közbeA Sportkombinát területén lév´ó sportölszerzésére érkezett szakért´ói ajánlatról
töz´ó bontására érkeztek be pályázatok,
árajánlatok. Emellett a tet´ószerkezet újkészített el´óterjesztést.
A Képvisel´ó-testület a város 2014. évi
jáépítésére is árajánlatot kell kérni. A
karbantartási, felújítási tervét az alábbi
képvisel´ó-testület megbízta Mez´ófi Zolfeladatokkal egészíti ki:
tán polgármestert, hogy az árajánlatokat
— utak, járdák, parkok építése:
beadó vállalkozásoktól ezt kérje meg.
A Városi M´úvel´ódési Központ és
— temet´óben a betonút meghosszabbítása
Könyvtár kérelmet nyújtott be egy f´ó,
— Kossuth út kátyúzása a buszfordulói
középfokú végzettség´ú, könyvtárosi
csatlakozás utáni területen
szakmai ismeretekkel rendelkez´ó f´ó
— Korányi út végének becsatlakoztatása sziközalkalmazott határozatlan id´óre törlárd burkolattal a Nagyparkolóban lev´ó
tén´ó kinevezésére. A képvisel´ó-testület
üzletek mögötti úthoz, ide “Behajtani tiezt támogatta.
los” (kivéve árurakodás) tábla elhelyezése,
ugyanitt az Akácfa utca fel´ól lefolyó csa- 2014. április 18-án 16.00 órai kezdettel
képvisel´ó-testületi ülés volt a Polgárpadékvíz elvezetésének megoldása.
— Sz´ól´ó út végén csapadékelvezet´ó árok mesteri Hivatal tanácskozó termében.
Az Önkormányzat 2013. évi költségrendbetétele, k´ószórás stb.
vetés teljesítése, a pénzmaradvány el— Orgona köz végén k´óterítés, csapaszámolása volt a f´ó téma. Mindenki
dékvíz elvezetés megoldása
elismerte, hogy megfelel´ó gazdálko— Óvoda el´ótt a Mikszáth u. aszfaltburkodást folytatott az Önkormányzat és egy
latának szélesítése (személyautók parnagyon jól összeállított anyag került a
kolása)
képvisel´ó-testület elé, mely tükrözi a
— Óvodához vezet´ó járda aszfaltozása,
pénzügyek jó átgondolását és a takaréárok egy részének átrakása, az óvodai
kos gazdálkodást. A pénzmaradvány
behajtók újraépítése
terhére nagyon sok programot és pro— Gimnázium el´ótt új járda építése, keríjektet sikerül majd 2014-ben is megvatés elbontása
lósítani. A beszámolóról szóló rendele— Harangláb körüli zöldterület felújítása
tet a 3. oldalon közöljük.
Épületek felújítása, kerítés építése:
Sport és civil szervezetek 2014. évi tá— a Városi M´úvel´ódési Központ és
mogatási pályázatánál kiderült, hogy
Könyvtár küls´ó homlokzatának felújímajdnem minden pályázó többet kap,
tása, nyílászárók cseréje
mint tavaly. A vitában többen kiemel— Napközikonyha épületének küls´ó felújíték, hogy a sport és kulturális szervetása, a napközis étkezde bels´ó felújítása
zetek támogatására nincs központi for— Nyilvános WC felújítása
rás. Az önkormányzat csak saját bevé— Gimnázium új kerítésének megépítése
telei és megtakarításai terhére tudja
A feladatok költségét - a tervez´ó és a
ezeket a célokat segíteni, amit fontosm´úszaki szakért´ó becslése alapján -, a
nak ítéltek a képvisel´ók. Mint többen
2014. évi költségvetésben a tartalék terhékiemelték, több száz önkéntes tevére biztosítani kell. (A második ütemr´ól b´ókenysége színesíti a város életét.
vebben az Extra mellékletben)
Rétság Város Önkormányzat KépviseA háziorvosi és véd´ón´ói szolgálatnál
l´ó-testülete megtárgyalta a Rétság vápótlékemelésre támogatási többlet
ros közparkjainak és egyéb közterülemegszavazása vált szükségessé. A
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többletjuttatások kifizetésére a közalkalmazottak részére a kötelez´ó juttatásokat a képvisel´ó-testület támogatta.
A F ´ÓKEFE Nonprofit Kft. közhasznú
jogi státuszának megtartása érdekében
fordult a képvisel´ó-testülethez, hogy a
feladat ellátásához Közszolgálati
Szerz´ódés megkötését támogatni szíveskedjen. Külön feltételek mellett a
kérést a képvisel´ó-testület elfogadta.
A KLIK Salgótarjáni tankerületével
kisebb-nagyobb szerz´ódésmódosítások alapján a Rétság, Rákóczi út 32.
szám alatti ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerz´ódést változtatások,
javítások után egységes szerkezetben
elfogadta, tartalmát jóváhagyta a képvisel´ó-testület. A megállapodás értelmében az épület m´úködési költségeinek jelent´ós részét a KLIK fedezi.
A Mikszáth Kálmán Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola Rétsági tagozatának tanulói részére az érettségi letételéhez 50 óra közösségi szolgálat teljesítését biztosítja a képvisel´ótestület, mely magában foglalja a közterületeken lév´ó virágok locsolását,
nyári takarítást az intézményeknél, információs pultban való ügyelettartást,
házi gondozónak való besegítést, stb.
A közmunkaprogramokhoz megvásárolt eszközökr´ól kimutatást mutatott
be Vargáné Fodor Rita a jegyz´ó általános helyettese, aki biztosította a képvisel´óket, hogy a megvásárolt eszközöket nyilvántartásba vették, mivel
ezek az eszközök a közmunka jelen
szakaszának befejezését követ´óen
szükségesek a városnak.
A Rétság, Piac tér 12-13. sz ingatlan
el´ótti terület helyreállítási munkáiról a
FERR 2004 Kft. árajánlata került elfogadásra még tavaly a decemberi testületi
ülésen. A munkavégzés során kiderült,
hogy nem csak az ingatlan el´ótti feltárt
részt érinti, hanem a kivitelez´ó további
szakaszokon is javasol rekonstrukciót
végezni. A képvisel´ó-testület megtárgyalta az ingatlan el´ótti terület helyreállítási munkáiról, ezek lehet´óségeir´ól készített el´óterjesztést. Felkérte a polgármestert, hogy kérjen árajánlatot a FERR
2004 Kft-t´ól a patakfödém felújításra
vonatkozóan. A vállalkozói árajánlatról
az el´óterjesztés megtárgyalásra került, a
munka elkészült, de nincs befejezve. A
FERR 2004 Kft. feladata, hogy mindent
állítson helyre, mert ezt vállalták.
A Polgármesteri Hivatal intézményénél új, a gazdálkodási jogkörökr´ól szóló szabályzatot módosítani kell, mivel
különféle változások történtek a hivatalban - utalványozó, szakmai teljesí-
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tést igazoló személyek kilétében,
pénzügyi ellenjegyzési feladok ellátásánál ügyelni kell az összeférhetetlenségi szabályokra, mely szabályzatot a
testület tudomásul vette.
1998 óta az önkormányzat szerz´ódést
kötött az OTP Bank RT-vel parkgondozásra, az OTP Rétsági Fiókjához vezet´ó
utak takarítására, síkosság mentesítésére. A szolgáltatás díja a szerz´ódés megkötése óta nem változott, ezért ennek az
összegnek a felülvizsgálata indokolttá
vált. A képvisel´ó-testület elfogadta a
30.000 Ft+ÁFA /hó összegre emelt díjat.
A Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtár több témában is tett el´óterjesztést. A legfontosabb a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel való szerz´ódéstervezet elfogadása volt.
Jávorka János képvisel´ó úr tiszteletdíját felajánlotta civil szervezetek részére, és az óvoda Mikulás napi rendezvényének megtartására.
Törvényi változások miatt a NyugatNógrád Vízm´ú Kft. felkérte még
2013-ban, a közgy´úlésük határozata
alapján a Rétság Város Önkormányzatának Képvisel´ó-testületét, hogy hozza
meg határozatát, eleget téve ezzel az
önkormányzati törvényben megfogalmazott, kötelez´óen ellátandó feladatának biztosítása érdekében. Ekkor ebben a témában kell´ó információ hiány
miatt a képvisel´ó-testület nem tudott
dönteni. Az egyeztetések után a város
tulajdonába került víziközm´ú vagyon
üzemeltetési szerz´ódéshez szükséges
kötelez´ó vagyonértékelésének elvégzésével a Nyugat-Nógrád Vízm´ú Kft-t
bízta meg, és felhatalmazza a polgármestert, hogy írja alá a tulajdonosi
döntés szerinti megbízási és üzletrész
átruházási megállapodást. A képvisel´ó-testület hozzájárul ahhoz, hogy a
Nyugat-Nógrád Vízm´ú Kft. valamennyi önkormányzati tagja névértéken átruházza üzletrészét a Kft. részére, és ennek során nem kívánja gyakorolni el´óvásárlási jogát.
A lejárt határidej´ú határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés közötti
id´ószakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról és
a kiemelt feladatok állásáról szóló tájékoztatót, beszámolót a képvisel´ótestület elfogadta.
Egyebekben a következ´ó témákban
kértek intézkedést a képvisel´ók:
— Zöld Híd Kft. által kiadott számlákon
nem szerepel, hogy az önkormányzat milyen összeggel támogatja a lakosság díját
— Lakossági jelentés érkezett, hogy a F´úrészüzem túl nagy zajjal dolgozik
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— Végh József munkaügyi tárgyalását elnapolták, június 4-én új tárgyalás lesz.
— Jászteleki úton az oszlopokon nagyon
belóg a kábel
— Mikszáth u. és az Orgona köznél több
fa is belelóg a vezetékekbe
— Iskola téren vízakna kiépítésre kerül
— Április 24. - mérgek kihelyezése - rágcsálóirtásról felhívás közzététele.
— A temet´óben keletkezett hulladékot az
új konténerekbe kell elhelyezni
— A buszpályaudvar engedélyezése: május 01. és június 15. között

Tisztségvisel´ók fogadó órái
2014. május
Mez´ófi Zoltán polgármester: Minden
hónap második hétf´ójén 13.00-17.00
óráig. Májusban 12-én
Dr. Katona Ern´ó alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától
17.30 óráig. Májusban 28-án
Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´ó: Minden hétf´ón 14-17 óráig. Májusban 5. 12. 19. 26.

Képvisel´ó-testületi ülés
Rétság Városi Önkormányzat Képvisel´ótestülete munkatervben tervezett következ´ó ülésére május 23-én pénteken 16.00
órakor kerül sor. (PVB. ülés id´ópontja:
május 20 kedd 16.00 óra) Tervezett napirendek: 1) Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról. 2) Beszámoló
a közérdek´ú adatok közzétételének és megjelentetésének tapasztalatairól. 3) Beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 4) Beszámoló a testület lejárt
határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és
az átruházott hatáskörben hozott döntésekr´ól. 5)Tájékoztató a két testületi ülés közötti
id´ószakban az önkormányzat érdekében
végzett polgármesteri munkáról. 6) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról. Az
ülés részletes napirendje és anyagai május
18-tól a www.retsag.hu oldalon az Önkormányzat menüpontnál lesznek elérhet´ók.

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 a tudósításokban
is hivatkozott költségvetési rendeletre,
amely mellékletekkel együtt közel 100 oldalas terjedelme miatt itt nem közölhet´ó.
A képvisel´ó-testület nyílt üléseinek
jegyz´ókönyvei az ülést követ´ó 15 napon
belül elérhet´ók a www.retsag.hu weblapon, az Önkormányzat fejezetben.

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. május 1. csütörtök
— 2014. május 15. csütörtök
— 2014. május 29. csütörtök
— 2014 június 12. csütörtök
— 2014 június 26. 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

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 is.
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Önkormányzati rendelet
Rétság Város Önkormányzat
7/2014 (04.22.) rendelete
A 2013. évi költségvetés
végrehajtásáról
(kivonat)
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 89. § (1)-(2) bekezdése alapján a 2013. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§ (1) A képvisel´ó-testület a 2013. évi
költségvetés végrehajtását önkormányzati szinten 1.089.853 eFt bevételi f´óösszeggel, 832.991 eFt kiadási f´óösszeggel, 237.871 eFt számlamaradvánnyal és 446.043 eFt módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
(2) Az átfutó bevétel összege -886 eFt, az
átfutó kiadás összege 18.267 eFt.
2.§ A 2013. évi költségvetési bevételek
teljesítésének
a) forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 7. számú,
b) szakfeladatonkénti és forrásonkénti
megoszlását a 2. számú,
c) központi támogatások elszámolását a 5.
számú, melléklet részletezésének
megfelel´óen jóváhagyja.
3.§. A 2013. évi költségvetési kiadások
teljesítésének
a) kiadás nemenkénti és intézményenkénti
megoszlását az 1., és a 7. számú,
b) szakfeladatonkénti és kiemelt el´óirányzatonkénti megoszlását a 3. melléklet,
c) felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 6. számú melléklet részletezésének megfelel´óen jóváhagyja.
d.) az önkormányzat 2013. évi közvetett
támogatásait a 13. számú melléklet
tartalmazza
4.§. (1) A költségvetési kiadások 832.991
eFt-os f´óösszegéb´ól : (1000 Ft-ban)
M´úködési célú kiadás:
a) Személyi jelleg´ú juttatás
141.236
b) Munkaadót terhel´ó járulék
33.883
c) Dologi és egyéb kiadás
141.081
d) Szociálpolitikai juttatás
54.885
e) M´úködési célú pénzeszköz átadások
181.806
el´óz´ób´ól intézményfinanszírozás
166.508
M´úködési jelleg´ú kiadás összesen
552.891
Fejlesztési célú kiadás
a) Intézmények felhalmozási kiadása
b) Pénzügyi befektetés
11
c) Felújítás
279.663
d) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
426
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Fejlesztési célú kiadás összesen
280.100
e) Fejlesztési célú hitel törlesztés
0
f) M´úködési célú hiteltörlesztés
0
Kiadás összesen
832.991
(2) Az önkormányzat és az intézmények
2013. évi tényleges átlaglétszámát a 4.
számú melléklet szerint elfogadja.
5. § Az önkormányzat intézményekkel
összevont mérleg szerinti vagyonának
2.822.317 eFt -os nettó értékét a 10.
számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 11. számú melléklet szerinti
részletezéssel elfogadja.
6.§ Az önkormányzat intézményekkel
összevont 2013. évi
a) egyszer´úsített mérlegét a 8. számú,
b) egyszer´úsített pénzforgalmi jelentést a
7. számú,
c) egyszer´úsített pénzmaradvány-kimutatását a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.
7.§ A 2013. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt
300 eFt-tal együtt, 445.743 eFt-tal a
9. számú melléklet szerint jóváhagyja.
8.§ Az önkormányzat intézményekkel
összevont 2013. évi
a.) egyszer´úsített összevont mérlegét a 8.
számú,
b.) a pénzeszköz átadásokat, átvételeket
a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.
9.§ A képvisel´ó-testület megállapítja,
hogy a módosított költségvetés szerinti alapvet´ó önkormányzati feladatok
ellátása, az intézmények m´úködtetése,
a módosított költségvetésben ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása biztosított volt.
10. § Részletes teljesítések:
10/A. § Rétság Város Önkormányzat
2013. évi bevételei és kiadásai (1.000
Ft-ban)
Bevételi f´óösszege
912.528
Kiadási f´óösszege
656.224
el´óz´ób´ól
- m´úködési bevétel
29.874
- személyi jelleg´ú kiadás
38.136
- egyéb bevétel
0
- járulék
8.056
- Átvett pénzeszközök
55.673
- Dologi kiadás
93.241
- Helyi adó
324.580
- Szociális ellátás
54.885
- Átengedett adó
8.992
- Pénzeszköz átadás
181.806
- Központi támogatás
160.913
el´óz´ób´ól intézmény finanszírozás
166.508

- Fejlesztési célú bevétel
10.086
- Felhalmozási kiadás
279.663
- Fejlesztésre átvett
202.101
- Fejlesztésre átadott pénzeszk.
437
- Pénzmaradvány igénybevét. 120.309
- Fejlesztési hitel törlesztés
0
Az önkormányzati feladatok
a) mérlegét az I/1. számú,
b) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a I/2. számú,
c) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a I/3. számú,
d) létszámát a I/4. számú,
e) a központi támogatások elszámolását
az I/5. számú,
f) beruházási kiadásait a I/6. számú,
g) egyszer´úsített pénzforgalmi jelentését a
I/7. számú
h) egyszer´úsített mérlegét a I/8. számú
i) egyszer´úsített pénzmaradványát a I/9.
számú,
j) nettó vagyonát a I/10. számú
k) vagyonleltárát a I/11. számú
l) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását a I/12. számú,
m) a közvetett támogatásokat a I/13. számú melléklet tartalmazza.
(...)
11. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép
hatályba.
Mez´ófi Zoltán
dr. Varga Tibor
polgármester
jegyz´ó
(A teljes rendelet mellékletekkel együtt
megtalálható a város hivatalos honlapján
a www.retsag.hu címen, az Önkormányzat
fejezetben.)

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

Fénymásolási lehet´óség
A Városi M´úvel´ódési
Központban, a Könyvtárban
A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig
kicsinyítéssel, nagyítással.
A/4-as oldal 30 Ft (ÁFA-val)
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A szeretet életre hangol
2014. április 24-én egy rendhagyó esten
vehettek részt az érdekl´ód´ók, ahol közelebbr´ól megismerkedhettek Simon
András grafikusm´úvész képz´óm´úvészeti, valamint irodalmi munkásságával.

Az est házigazdája Horváthné Moldvay Ilona Pro Urbe díjas pedagógus volt.
A kiállítás hangulatát, mely egyébként is
emelkedett volt, magasztosabbá varázsolta Keresztes Konrád csodálatos zongorajátéka. A kellemes muzsika után, Szájbely
Zsolt nagyszer´ú tolmácsolásában hallhattunk egyet a remek versek közül, majd a
házigazda köszöntötte a megjelenteket,
ahol a m´úvész is szólt pár szót m´úveir´ól.
A kiállítás megtekintése után kezdetét
vette könyveinek bemutatója, ahol Simon
András mesélt az életér´ól, az emberekhez,
a hithez és a m´úvészethez f´úz´ód´ó viszonyáról, s nem csak az ´ó, hanem édesanyja
szívhez szóló költeményeibe és életm´úvébe is bepillantást nyerhettünk. Tilinkó

játékával tanúbizonyságot tett arról, hogy
nem csupán képz´óm´úvészként és íróként,
hanem zenészként és el´óadóként is tehetséges. Úgy hiszem, Simon András szavai
által, valamennyi jelenlév´ó pozitív gondolatokkal és érzésekkel gazdagodva távozott.
Zárszóként álljon itt egy idézet a m´úvészt´ól:
“Ha nemcsak elviselni,
hanem élvezni is szeretnéd az életed,
oldozd fel magad az önvád alól!
Felettes éned föléd hajol,
és gyógyító érintésével
újra Istenbe emel, ha hagyod.
Szeresd mindenestül önmagad,
és végre otthonra lelsz a világban."
Jobbágy Éva - Potyecz Enik´ó
- Szájbely Zsolt

Közgy´úlés a rétsági polgár´óröknél
Ha Polgár´órségr´ól van szó, akkor számomra személy szerint mindig a biztonság, a másik iránti felel´ósségtudat, a
közbiztonság felügyeletének maximális
biztosítása jut az eszembe. Remélem,
nem csak számomra fontos ez a tevékenység a településünkön, hanem sokan
valóban így is gondolják.
A kisgyermekes szül´ókt´ól sokszor
hallható, hogy milyen jó dolog az, hogy
reggelente, mikor csemetéiket iskolába
bocsátják, nyugodtak, mert minden zebránál van egy-két felel´ósségteljes ember, aki
mindenre figyel, és biztonságban átkalauzolja a kisdedeket a forgalmas f´óúton.
A közterület és különféle rendezvények biztosításánál mindig találkozhatunk
velük! Nagyon jó dolognak tartja településünk lakossága, hogy korszer´ú kameramegfigyeléses rendszer segítségével biz-

tosítják Rétság biztonságát, mert a város
több pontján is rögzítésre kerültek térfigyel´ó kamerák. A rend´órség munkáját is
sok esetben el´órébb viszi ez a kiépített
rendszer, s´ót, ennek b´óvítése is tervezett,
mivel nagyarányú beruházásra van kilátás
ezen a téren. A polgár´órök munkájukat
díjmentesen végzik, bevételük egy részét a
helyi önkormányzattól és pályázati módon
próbálják meg kiegészíteni, mivel kiadások
természetesen náluk is jelentkeznek.
Éves közgy´úlésüket az Árpád Egylet
f´óhadiszállásán tartották, mely alkalomból Jávorka János, az egyesület elnöke beszámolt az el´óz´ó évi tevékenységükr´ól,
eredményeikr´ól. A beszámolót és az elkövetkez´ó év terveit a tagság egyhangúlag
elfogadta. Köszönjük munkájukat!
További sikeres, Rétság lakosságát szolgáló munkát kívánunk! Varga Nándorné

Föld napja
Magyarország az els´ók között
csatlakozott a Föld Napjához
A felhívásra Magyarországon környezetvéd´ók 1990-ben megalapították a Föld
Napja Alapítványt, és hírközpontot is létrehoztak az els´ó magyar Föld napja eseményeinek koordinálására. Felhívásukra
kis falvakban és nagyvárosokban egyaránt
sokan jelentkeztek.
A nemzetközi Föld Napja Hálózat 174
országban több mint 15 000 szervezettel
dolgozik azon, hogy kialakítsák “az egyetlen eseményt, amelyet az egész világon egyszerre ünnepelnek, mindenféle származású,
vallású és nemzetiség´ú emberek”.
Ez alkalomból országszerte rendezvényeket, kiállításokat és programokat szerveznek. Intézményünkben Föld Napja alkalmából könyv kiállítás tekinthet´ó meg a
Könyvtár olvasó részlegében. A kiállítás
május 24-ig megtekinthet´ó.
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Városkarbantartás újabb helyszínei
Közel másfél hónapja döntött a képvisel´ó-testület városkarbantartási munkák els´ó ütemének fedezetér´ól és indításáról. Mint emlékeznek rá, ezeket a terveket nem csak a jegyz´ókönyvek és határozatok tartalmazzák, hanem a
Hangadó Extra cím´ú újságmelléklet is
felsorolja, amelyet minden háztartatásba eljuttattak. Most a lapzártáig elindult, illetve elvégzett munkákról adunk
egy áttekint´ó összefoglalást.
Buszpályaudvar - Zajszigetel´ó fal építése
A tervek szerint megrendelésre került
a buszpályaudvar bejárata fel´ól nézve bal
oldalán a zajszigetel´ó fal építése. A kivitelez´ó a munkát el´óször alapozással elkezdte, és a napokban a már szilárd betonban álló oszlopok sínjeibe bekerültek a
zajszigetel´ó betontáblák. Ilyen módon
megvédik a szomszédos lakásokat a buszforgalom zajától és egységesebb képet ad
a pályaudvar környékének. Végülis ez a
fal kimaradt a négy évvel ezel´ótti tervezéskor, így nem pályázati forrásból, hanem teljes egészében önkormányzati bevételb´ól készült el.

Buszpályaudvar utasforgalmi épülete
Korábban arról adtunk hírt, hogy a
képvisel´ó-testület megrendelt egy könyny´úszerkezetes épületet váróterem és
utasforgalmi épület céljára. Korábban el-
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készült az alapbeton is. Április utolsó hetében az épület elemeit leszállította a
gyártó, és azt a helyére is emelték. Ebben
az épületben egy kb 25 m2 várótermi rész
lesz, télen f´úthet´ó, nyáron h´úthet´ó berendezéssel, és egy kb 6-7 m2 nagyságú iroda, ami a forgalmi szolgálatot és a jegyárusítást foglalja magába. Az épülethez
egy el´ótet´ó is csatlakozik. A villamos bekötés a napokban megtörténik, és üzemkészen várja a rövidesen ide költöz´ó VOLÁN munkatársakat és az utasokat. Természetesen arról, amikor a forgalom ide
kerül át el´ózetesen is tájékoztatást adunk
Olvasóinknak.
Napközi konyha és étterem udvara
Az el´ókészít´ó munkálatokról ugyancsak számot adtunk. Aki az el´óz´ó napokban járt arra, hát bizony nagy felfordulás
– és az es´ós id´ó miatt – sár is fogadta.
Azóta az alapozó m´úveletek elkészültek,
az udvar közepén l´óv´ó ágyás parkosítása
is megtörtént. A látható fa és a cserjék
ültetése mellett f´úmag is elvetésre került,
ami remélhet´óleg nemsokára szép zöld
szigetet alkot a zúzottk´óvel megújított
bels´ó út közepén. A gyalogjárda alapja elkészült, már így is használható, de nem ez
a végleges felület. Még kap egy aszfaltburkolást, ami tartósabb és a cip´ót sem
koptatja. Így már a diákok tulajdonképpen
a Pet´ófi úttól végig megfelel´óen széles,
biztonságos járdán tudják megközelíteni a
éttermet.

Csak megemlítem, hogy ezzel a Napközi Étterem felújítása koránt sem fejez´ódött be. S´ót ezután kezd´ódik csak igazán.

A második ütemben megvalósuló jelent´ós
felújításokról ezen lapszám mellékleteként megjelen´ó Hangadó Extra2-b´ól is tájékozódhatnak.
Járdák a Korányi úton
Tulajdonképpen az el´óz´ó részhez szervesen kapcsolódik az a járdafelújítás,
amely a napközi étterem udavarától egészen a Pet´ófi utcáig egy szélesített, aszfaltozással felújított gyalogos közlekedést
biztosít. A már elkészült alapokra aszfalt
kerül, illetve a Korányi út azon részei
lesznek pótolva, emelyek er´ósen rongálódtak. Péládul ahol egy feny´ófa gyökere
ugyancsak meggy´úrte az aszfaltcsíkot. A
járda folytatódik a nagyparkoló mögött is,
egészen a patakon átvezetve a Pet´ófi utca
irányába.

Munkálatok a Nagyparkoló üzletházak
mögötti területen
Régi probléma, hogy a Nagyparkolóban létesült üzlethelyiségek megközelíthet´ósége - enyhén szólva - kérdéses. A
probléma persze régen kezd´ódött. Els´ósorban akkor, amikor a tér közepén átível´ó
patak lefedését egy kis terhelhet´óség´ú
megoldással (értelemszer´úen olcsóbban)
készítették el. De talán az építési és m´úködési engedélyek kiadásánál is lehetett
volna arra figyelni, hogy milyen szolgáltató tevékenységek költöznek ide. Ezek az
épületek a Korányi utca felé tájoltak. A
parkolóba súlyos autók éppen azért nem
hajthatnak be, mert veszélyeztetik a patakfedés épségét. Az ott m´úköd´ó vállalkozók arra kérték a képvisel´ó-testületet,
hogy legyen részükre is elfogadható meg-
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oldás az árufeltöltést végz´ó gépkocsik
számára. A képvisel´ó-testület már vagy két
évvel ezel´ótt döntött, és engedélyezte az üzletek üzemeltet´óinek kérését, mely szerint
társadalmi munkában, saját anyaggal feltöltik az épületek mögött lév´ó utat. Ennek kimérése meg is történt, sajnálatos, hogy a
felajánlott munkából nem lett semmi.
A képvisel´ó-testület megvizsgálta mit
lehetne tenni az üzletek megközelíthet´ósége érdekében. A döntés megszületett, és
a munka el is indult. Egyrészt egy szakszer´úen kimért, szegéllyel ellátott út épül
ide. Szilárd alappal, kavicsterítéssel. Másrészt készül egy lejáró az Akácfa utcával
szemben. Az így kialakuló úton lehet´óség
lesz a 3,5 tonnánál nagyobb áruszállító
járm´úveknek is hátulról megközelíteni az
üzleteket, és a Nagyparkoló felé is elhagyhatják a területet, hiszen akkor nem érintik a patakfedést. A szomszédos lakókra is
figyelemmel, az útra ki lesz helyezve egy
olyan korlátozó tábla, amely csak áruszállításnál engedi meg annak használatát. Ezzel egyrészt kíméli az utat, másrészt biztosítja, hogy ott jelent´ósen nem n´ó a forgalom. Csupán az eddigi járm´úvek más
irányból érkeznek majd. Úgy gondolom,
ezzel a megoldással – tisztán önkormányzati forrásból – sikerült olyan közlekedési
rendet megvalósítani, ami a vállalkozások
megelégedésére is biztosítja az üzletek
m´úködését. A munkálatok még folynak,
de hanarosan “átadásra” kerül az új mentesít´ó út.
Munkálatok a temet´óben
Mintegy két évvel ezel´ótt már folytak
komoly munkák a temet´óben. Erre emlékeznek akik rendszeresen felkeresik kegyeleti parkunkat. (Ravatalozó el´ótet´ó, úrnafal, vízcsapok, kukák telepítése, veszélyes fák kivágása, hulladékgy´újt´ó kontéter
építése, stb.) Ugyanekkor elkészült a sírkert közepén felfelé vezet´ó út lépcs´ósítése. Az akkori lehet´óségek szerint természetbarát anyagokkal. A megoldás jó szolgálatot tett, beigazolódott, hogy a közlekedéshez szükséges a sima gyep helyett a
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lépcs´ó, ugyanakkor el is használódott,
rongálódott. Most egy id´ótállóbb, korszer´úbb megoldást finanszíroz a képvisel´ótestület. A régebbi lépcs´ósort most szilárd
alapokra helyezték, és térk´óvel burkolták.
Ezt a munkát a Városüzemeltetési Csoport
dolgozói végezték, közmunkások bevonásával.
A kivitelezés során a korábbi lépcs´ószintre kerül ráépítésre az új térk´ó, így
talán azok a panaszok is megsz´únnek,
vagy legalábbis enyhülnek, amelyek
egyes síroknál a túl alacsony lépcs´óre panaszkodtak. Mindenesetre egy id´ótállóbb,
használatóságában és látványában is impozáns megoldás születik.
A temet´óben is lesznek még munkálatok – pl. a fels´ó út meghosszabbítása –
amelynek kezdetér´ól is beszámolunk.
További városkarbantartási m´úveletek
Több helyen is elindultak parkosítások. Ezekr´ól majd egy összefoglaló cikkben számolunk be. Illetve a fent említett
m´úveletek befejeztével a tevezett sorban
megjelölt újabb városrészekhez vonulnak
fel a kivitelez´ók.

Már korábban elkezd´ódött a munka a
Köztársaság utcában. Az egyik ház lakója
hosszú évek óta jogosan panaszkodott arról, hogy a csapadékvíz elvezetése nem
megoldott, veszélyezteti a házat. A képvisel´ó-testület felmérte a problémát. A kérdés rendezése nem egyszer´ú feladat. Tervezést igényelt, majd a kivitelez´ó kiválasztása után elkezd´ódött az utcai csapadékgy´újt´ó elkészítése, valamint a vízelvezet´ó árok kialakítása, amely a házat megkerülve, a tulajdonos telkén vezeti a csapadékot a patakba.
retsag.net forrásának felhasználásával

Vegyszerek nélkül
“A Föld nem a miénk, a gyerekeinkt´ól
kaptuk kölcsön, az unokáinknak”. Ha viszont vegyszerekkel telítjük, mit hagyunk az unokáinkra?
Betegségem miatt kerültem a vegyszermentes termékekkel kapcsolatba.
Már 14 éve használom – és családom is
– ezt a termékcsaládot. Így állapotom
nem romlott, asztmám, allergiám elviselhet´ó. Azt szeretném, hogy minden asztmás, allergiás beteg ilyen terméket használjon. Így egészségüket kissé óvnák, de
az egészségesek is megel´ózhetnék a betegségeket.
Egy ismer´ósöm az unokája születését
várta. Ajánlottam neki a bébi mosószert.
Azt mondta, hogy nem kéri. Megszületett
a baba és megkeresett, hogy gyorsan rendeljek mosószert, mert allergiás a kicsi
b´óre a boltban vásárolt mosóporra. Azóta
is vegyszermentes termékeket használ.
Ma egy vegyszerekkel telített világban
élünk. A leveg´ó tele van szmoggal és
egyéb vegyszerekkel is. Az élelmiszerek
pedig m´útrágyával, vegyszerekkel. Az üzletben vásárolt élelmiszerek tartósítószerekkel. A zöldségek olyan kívánatosak az
üzletben a pultokon, de azokat is vegyszerezik, m´útrágyázzák. Sokszor úgy vagyok, hogy látom a zöldségféléket, de
mindig van bennem egy hátsó gondolat,
“vegyem, vagy ne vegyem”? A vitaminokra – amit a zöldségfélék tartalmaznak
– szükségünk van a szervezetünknek. Így
veszem és eszem, de legalább más téren
védem az egészségemet, amikor vegyszermentes mosószereket, tisztítószereket,
kozmetikumokat használok.
Azt szeretném, ha sokan használnának
ilyen termékeket, mert “egy fecske még
nem csinál nyarat”. Ebben tudok segíteni
mindenkinek /06-20-535-0363/.
Sokan azt mondják, a vegyszermentes
termékekre, hogy drága. Ez nem igaz,
mert környezetvéd´ó környezetbarát, gazdaságos koncentrátum – kevés kell bel´óle
- termékek.
Az ózonlyukat “befoltozni” nem lehet, de vegyszermentes termékek használatával védeni, menteni a menthet´ót, még
lehet!
Az egészség, míg meg van, nem tör´ódik sok ember azzal, hogy mit eszik, mivel tisztálkodik, milyen termékeket használ, de ha megbetegszik – daganatos lesz
– mindenét odaadná, veszi a drága természetes készítményeket, hogy újra egészséges, gyógyult legyen.
Ez egy rövid gondolat volt a vegyszermentes életr´ól, az egészségr´ól.
Juhász Zsóka
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Összefogló a Negyedszázad Fesztiválról
A NEGYEDSZÁZAD FESZTIVÁL második rendezvénye volt a “Tavaszi Nótacsokor”, melyet a jelen lév´ó közönségnek
a Deák Family Zenekar adott el´ó. Magas
színvonalú játékukkal elb´úvölték a publikumot, akik ezt természetesen vastapssal
hálálták meg.
A koncert el´ótt a helyi Hunyadi János
Nyugállományúak Klubja tartotta meg els´ó hivatalos közgy´úlését, melyen elfogadták a törvény által el´óírt átdolgozott alapszabályukat, és szerencsére új tagok felvételére is sor került egyúttal. A hivatalos
ceremónia után, egy fergeteges m´úsorral
köszöntötték az egybegy´últeket, volt itt
vers, dal N´ónap kapcsán. De tanúi lehettünk a vállalkozó szellem´ú klubtagok egy
csoportjának el´óadásának, akik egy paródiával készültek erre az eseményre, természetesen mindenki örömére és nevetéssel, kacagással, tapssal jutalmazták el´óadásukat a jelen lév´ók. Az esti színpadi el´óadáshoz tehát megalapozták a hangulatot
a nyugdíjasok. A Deák Béla zenekar el´óadása alatt is olyan hangulat alakult ki,
hogy volt aki táncolt, volt aki csak a dalokat énekelte az el´óadókkal, de mindenki
jó hangulatban hagyta el a néz´óteret. A
zenekar Karancslapujt´ór´ól érkezett, ´ók is
jól érezték itt magukat, ezért meghívták a
rétságiakat a májusban tartandó falunapjukra. Köszönjük a meghívást!

Molnár György ezüst Lyra-díjas harmonikam´úvész virtuóz játékával, egyéni
stílusával elkápráztatta a helyi közönséget. A különféle zenei stílusok felvonultatásával bemutatta, hogy ezen a hangszeren is milyen szenzációs hangzást lehet
elérni, ha valaki sokat gyakorol és szívb´ól
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csinálja azt, amit csinál. A jelenlév´ók díjazták is igyekezetét, mivel fergeteges
taps volt a jutalma. Természetesen az el´óadás szünetében megvásárolható volt legújabb CD-je, melyet a kedves vásárlóknak személyesen dedikált.

A hétvégi program ezzel nem ért véget, mivel másnap a fiataloknak, és a
könnyed humort kedvel´óknek kedvezett a
szerencse, mivel a színpadon fellépett Beliczai Balázs és a Compact Disco együttes. Beliczai Balázs, aki rendszeresen fellép a Showder klub televíziós ún. Stand
up comedy stílusú m´úsorában, mindenki
arcára mosolyt, s´ót önfeledt nevetést csalt.
Fergeteges, poénokkal telet´úzdelt m´úsorából nem hiányozhattak a legismertebb színészek, politikusok paródiái sem. A prózát
olykor-olykor zenével, dallal tette még
színesebbé. El´óadása végén megemlékezett Rétság várossá nyilvánításának 25.
évfordulójáról, s´ót ebb´ól az alkalomból
külön erre írt saját szerzeményét is el´óadta, mellyel nagy sikert aratott. Rövid szünet után a fiatalok egyik kedvenc együttese, a 2012-ben az Eurovíziós Dalfesztiválon Magyarországot képvisel´ó Compact
Disco zenekar lépett fel. Fantasztikus, igazi koncerthangulat uralkodott el a színházteremben, mivel a dübörg´ó zene, a
fénytechnikai megoldások egy valóban
európai szint´ú koncert hangulatát idézték.
Az együttesnek két hölgy tagja is van,
akik törékeny alkatuk ellenére bravúrosan
kezelték hangszereiket. Valóban nem kis

energiát igényelt, ahogy az egyik hölgy a
dobokat kezelte, míg a másik a szólógitárt
kezelte könnyedén. Az el´óadás után mindketten elmondták, hogy egy-egy ilyen
koncert alkalmával több kilót is lefogynak, számukra ez még egy jó kis fogyókúrával is felér. Az együttes énekese, a vállalkozó szellem´ú fiatalokat meginvitálta
egy kis táncra a színpad elé. A “buli” után
úgy a közönség, mint a zenekar tagjai is
jó hangulatban tértek haza.
Április 6-án országos választások voltak, így a kiállító nagytermet erre az id´ószakra biztosítani kellett a település szavazói számára. Ezen a héten így elmaradtak a hétvégi programok, de a hét elején
az aulában kézm´úves foglalkozáson vehettek részt az érdekl´ód´ó ügyes kez´ú gyerekek és szüleik. Természetesen a tojásfestés, és egyéb más technikák felhasználásával készültek a különféle húsvéti dekorációk, melyeket természetesen haza is
vihetett mindenki. Nagyon jó hangulatban

telt el az este, melyet az izgatott, kipirult
arcokon és csillogó szemeken lehetett lemérni. Választások el´ótt, hogy azért ekkor
is legyen egy kis zenei élménye az itt lakóknak, Kanyó András vezetésével a Balassagyarmati Kamara Együttes lépett a
komolyzenét kedvel´ók elé. A színvonalas
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m´úsorban több zeneszerz´ó m´úveit szólaltatták meg, ismerteket és kevésbé ismerteket egyaránt. A zeneért´ó közönség hálásan fogadta lelkes játékukat.
A Költészet Napja alkalmából Krasznai Gyula, írói nevén Karaffa Gyula volt
az est házigazdája, aki Spangár Andrásról,
az irodalmi körr´ól, a megjelent antológiáról beszélt. A hangulat fokozása érdekében Csari Sára fuvolajátékát élvezhette a
közönség, majd Majnik László képvisel´ó
úr beszélt a költészetr´ól, annak fontosságáról. Az est fénypontja a Spangár-díjak
átadása volt, melyet úgy mint eddig próza
és vers kategóriában kaptak meg a zs´úri
által arra méltónak ítélt alkotók. Vers kategóriában Horváth Ödön, próza kategóriában pedig Pribojszkz Mátyás. A díj Dovák B. József által készített t´úzzománc
plakett volt. Rétsági fiatalok tolmácsolásában az antológiában megjelent m´úvek
bemutatása után kötetlen beszélgetésre
került sor. Az est házigazdájának neje,
Krasznainé Konczili Éva jóvoltából finom
süteményeket kóstolhattak meg a jelenlév´ók. Köszönet érte!

A könny´ú m´úfajt kedvel´ók egyik kedvence Mikó István, akit a Svejk vagyok
cím´ú darabban láthatott Rétságon a közönség. Nagy id´ók nagy embereket kívánnak. Vannak szerény, fel nem ismert h´ósök, akiket nem dics´óít a történelem, mint
Napóleont. Jellemrajzuk elhomályosítaná
még makedóniai Nagy Sándor dics´óségét
is. Manapság, a prágai utcákon járva, találkozhattok 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, és ´ót sem zaklatják interjúért az
újságírók. Ha megkérdeznétek, hogy hívják, egyszer´úen és szerényen így felelne:
Svejk vagyok. Ez a jellemzés akár Mikó
Istvánra is illene, csak más várost, más
környezetet, más dátumot kellene a darab
mögé képzelni. Végtelenül azonosult a
szereppel, és a néz´ókkel is sikerült elhitetnie ezt az állapotot. A színdarabnak elkészült a folytatása is, reméljük ´ósszel, vagy
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a télen sikerül újra vendégül látnunk ebbe
a régi - új szerepkörben a m´úvész urat.
A Húsvét el´ótti Nagyhéten visszafogott hangulatú programok várták az érdekl´ód´óket. A Maszk Bábszínház el´óadásában a Szamárcsel avagy török gyerek
megvágta, magyar gyerek gyógyítja!? cím´ú színészekkel, bábokkal árnyjátékkal
el´óadott, és sok zenével tarkított darabot
nézhették meg kicsik és nagyok. A magyar történelemnek egy legendáját elevenítették fel a színház m´úvészei, ami egy
furcsa várostromról szól, ahol nem annyira a fegyvereké a dönt´ó szó, hanem a furfang, az ötletek, tréfás félrevezetések, cselek azok, amik f´ószerepet kapnak. Ez a
legenda Esztergom városához f´úz´ódik,
egy k´ószamár az, ami játssza a f´ószerepet,
s´ót a városban elneveztek róla egy hegyet is. Ezt a furcsa, de érdekes históriát
végig drukkolták a gyerekek és feln´óttek
egyaránt.

Pintér Tibor és a Sziget Színház társulata egy Retro Táncdalfesztivállal kedveskedett a rétságiaknak. A színházterem néz´ótere teljesen megtelt a kíváncsi érdekl´ód´ókkel, akik várakozással teli izgalommal
várták, hogy milyen dalok hangzanak el,
mivel a fiatalabb korukat szerették volna
egy másfél óra erejéig visszahozni. A várakozásuknak nem hogy csak megfelelt az
el´óadás, hanem korabeli reklámok felidézésével, különféle technikai megoldások
segítségével valóban sikerült a jelen lév´óket visszarepíteni 25 évvel ezel´óttre. Az
él´ó zenekari kíséret, a táncosok, mind-

mind emelték a produkció színvonalát. A
fényhatások, melyek még fokozták az élményhatást, valóban a néz´ókben azt az
érzést keltették, hogy egy országos színvonalú, szuper el´óadáson vesznek részt.
Mindenki, úgy a néz´ók, mint a színház
m´úvészei, elégedetten tértek haza egy kiváló el´óadás után, s´ót napok múltán is felemlegették élményeiket.
Április hónapban több kiállítás megrendezésére is sor került. Ilyen volt a
Szendehelyen él´ó Molnár Antal és a budapesti Simon András által kiállított képek,
tusrajzok, grafikák. Molnár Antal képeslapszer´ú képei precíz kidolgozottságról,
s´ót fényképszer´ú pontosságról árulkodnak. A kiállított képek között egy-két ismer´ós utcarészlet, épület is felbukkant
Rétságról és Vácról. Simon András estje
összetettebb volt, mivel a kiállítás megnyitója után könyveit is bemutatta, melyeket helyben az érdekl´ód´ók meg is vásárolhattak. Az est házigazdája Horváthné
Moldvay Ilona volt, aki Simon Andrást már
régóta ismeri, így nem volt nehéz számára
a köszönt´ót megfogalmazni. Keresztes
Konrád zongora játékában gyönyörködhettek a látogatók és Szájbely Zsolt mély átéléssel el´óadott verse ünnepélyessé varázsolta az estét. A könyvtárban a Föld Napja
alkalmából könyvkiemelés és kiállítás fogadja a betér´óket a mai napig is.
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Rétsági kalauz
Programajánló
Május 1. csütörtök
a Hunyadi-ligetben
a NEGYEDSZÁZAD FESZTIVÁL
keretében
MAJÁLIS
9-13 óráig F´óz´óverseny és vetélked´ó az
aranyfakanálért
10-16 óráig Egészségnap: Szakorvosi sz´úrések és tanácsadás, állapotfelmérés
11-17 óráig Népi játszópark: körhinta, fajátékok. Kézm´úveskedés: Anyák napi
ajándékok készítése - csuhé, gyöngyözés, szövés, nemez...
14-16 óráig Foci, túra
14-17 óráig a színpadon: Judo bemutató,
Mesemondó, a Rétsági TRX hangbag
bemutatója, ´Ószirózsa Tánccsoport,
Interaktív latintánc verseny, High Voltage Crew, Kerepl´ó Gyermek Néptánc
Együttes, Zubaidah Hastánccsoport
Este, 19.00 órától a Nagyparkolóban
a NEGYEDSZÁZAD FESZTIVÁL
záró rendezvénye
GHYMES KONCERT
Május 13. kedd, 17.30 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Kerepl´ó Népdalénekl´ó verseny
Május 17. szombat, egész nap
a Sportkombinát területén
II. Rétsági Extrém nap
Május 17. szombaton 8.30 órától
a m´úvel´ódési központ aulájában
Baba-mama börze
Május 17. szombat, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ aulájában
a Hunyadi Baráti Kör összejövetele
Május 22. csütörtök, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ galériájában
a Rétsági T´úzzománc Kör
és L´órincz Lilla
közös kiállítása
Május 24. szombat 14.00 órától
a Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület
közrem´úködésével
GYEREKNAP
Május 30. péntek, 9.00 órától
a L´ótéren az Árpád Egylet szervezésében
Kistérségi akadályverseny
Május 31. szombat 17.00 órától
a m´úvel´ódési központ ban
Kerepl´ó Néptánc Egyesület rendezésében
Évadzáró néptánc gála
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El´ózetes
Június 5. csütörtök 18.00 órakor
Ünnepi Könyvhét.
Könyvbemutató
Szávai Attila: Hetedik emelet
Zagyvai Noémi: Karcolatok lelkemb´ól/ versek, képek, hangulatok

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´úvel´ódési központban
Kedd:
High Voltage Crew (Popping/Dubstep)
Minden szerdán 17.30 órától Vezeti:
Szeri György
Szerda:
Video klub Minden hónap 3. szerda, 17.00
órától Vezteti: Majnik Tamás
Népi furulya oktatás Minden szerdán
17.00-18.00 óráig Vezeti: Földi Lehel
High Voltage Crew (Popping/Dubstep)
Minden szerdán 17.30 órától Vezeti:
Szeri György
Zubaidah Hastánccsoport Minden szerdán
és pénteken 18.00 órától Vezeti: Sz´óke
Johanna
Csütörtök:
´Ószirózsa Tánccsoport Minden csütörtökön, 14.00 órától
T´úzzománc Kör Minden csütörtökön
16.30 órától Vezeti: F. Nógrády Ildikó
Péntek:
Zubaidah Hastánccsoport Minden szerdán
és pénteken 18.00 órától Vezeti: Sz´óke
Johanna
Zúgófa Néptáncegyüttes Minden pénteken 19.00 órától Vezeti: Simon Katalin

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

rtv.retsag.net
Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktuális információkkal. M´úsoraink:
Május 13 kedd 18,00 és 21,00 órakor
Kistérségi Krónika
Óvoda jótékonysági rendezvénye
Filmösszefiglaló a 2014. március 7-i
rendezvényr´ól (Kb 52’)
Május 14-18-ig szerda - péntek 18,00 és
21,00 szombat, vasárnap 10,00 órakor
Kistérségi Krónika - ismétlések
Május 23. péntek 16,00 órától
Él´ó közvetítés a képvisel´ó-testület
ülésér´ól
Május 27.kedd 18,00 órától és 21.00 órakor
RTV Híradó
— HIR - Hírek információk röviden (Benne
többek között: városfelújítási munkák, kiállításmegnyitó, programajánló - stb.)
— Megkérdeztük az illetékest - Studióbeszélgetés szakért´ókkel
— Majális - filmösszefoglaló — Ballagás
a középiskolában — II. Extrém nap
—Gyereknap - riportfilmek
— Vágatlanul - riportok a testületi ülés
szünetében
— Érdekes emberek – sikeres rétságiak
Május 28-június 1. szerda péntek 18.00 és 21.00
órakor, szombat vasárnap 10.00 órakor
RTV Híradó ismétlések
Programok részletesen a képújságban!

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.

Nyitva tartás
Könyvtár:
Hétf´ó:
11.00-16.00
Kedd-péntek
9.00-18.00
Szombat:
13.00-17.00
M´úvel´ódési Központ:
Hétf´ó-csütörtök:
8.00-20.00
Péntek:
8.00-21.00
Szombat:
17.00-21.00
Rendezvények esetén ett´ól eltér´ó id´ópontban.

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,
matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´óségi
munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 16.
Telefon: (35)351-155, 0630-960-7683
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Jótékonysági est az általános iskola javára
A helyi általános iskola hivatalos alapítványa, a pedagógusok és az iskola szül´ói
munkaközössége közösen nagyszabású
jótékonysági gálam´úsort szervezett.
Ebb´ól az alkalomból is megtelt a m´úvel´ódési központ színházterme. A befolyt
összeget az iskola oktatási célokra, és
olyan feladatokra szeretné költeni, ami az
intézménynek nem alapfeladata, de mindenképpen a diákok javát szolgálja, az oktatás színvonalát növeli. Az est folyamán
Mez´ófi Zoltán polgármester köszöntötte a
szép számú közönséget, majd minden osztály, évfolyam bemutatkozott valamilyen
produkcióval. A hangulatos el´óadásokat a
jelenlév´ók nagy tapssal honorálták. A szül´ók sem maradtak ki a felh´ótlen szórakozásból, mivel ´ók egy iskolai tanórát mutattak be. Volt is móka, kacagás! Ezek
után Borosné Gellai Katalin iskolaigazgató mondta el, hogy mi az alapítványra befolyt összegek felhasználásának célja,
hasznossága. Alázattal köszönte meg min-

den adakozónak az adományát, mely különféle célok, projektek megvalósítását
szolgálja a közeli és távoli jöv´óben. Köszönetet mondott minden diáknak és pedagógusnak az elvégzett munkáért, az áldozatos tevékenységükért.
További sok sikert kívánunk a diákoknak, a pedagógusoknak és az iskola igazgatójának!

Varázsfuvola a rétsági óvodában!
A zenét nem lehet elég korán megszerettetni a gyerekekkel, s´ót nagyon sok szakember úgy gondolja, hogy sokkal értelmesebb, fogékonyabb lesz mindenre az a
gyermek, aki már a harmóniát, a ritmust
még az “anyja hasában” tapasztalja meg.
El´óször furcsa volt, hogy neves m´úvészek
óvodások és kisgyermekek részére terveznek olyan zenei el´óadásokat, mint Mozart
Varázsfuvolája. Ezt Kozák Márta operaénekes látogatása er´ósítette meg, mikor a
helyi óvodában mint vendégm´úvész bemutatta a kicsiknek, hogy mi a komolyzene, hogy mi az opera. Érdekessége a dolognak, hogy mindenki roppantul élvezte
ezt, beleértve az el´óadót, közrem´úköd´ót
és a néz´óközönséget. A felújított Erkel
Színházban kimondottan ennek a korosztálynak mutatták be ezt a m´úvet Parázsfu-

volácska címen, mellyel a hátsó szándékuk az volt, hogy verses, zenés, kedves
formában bemutassák ezt a klasszikus
m´úvet. Reméljük, hogy a továbbiakban
ezt az irányt nem csak a rétsági óvoda,
hanem nagyon sok gyermekintézmény is
követni fogja.

Rétság Egészségügyéért
Alapítvány
Tájékoztató az Alapítvány
2013. évi tevékenységér´ól
Az alábbiakban közzétesszük a Rétság
Egészségügyéért Alapítvány 2013.évi
közhasznúsági jelentését.
Az Alapítványnak 2013.évben összesen 187.215 Ft bevétele volt, amely az
alábbiakból tev´ódött össze:
— NAV által utalt SZJA 1%-ok:
129.840 Ft
— bankkamat:
57.375 Ft
Az Alapítványnak 2013. évben összesen
876.236 Ft kiadása volt, ebb´ól 856.754 Ft
az Alapítvány által nyújtott támogatások
összege, 19.482 Ft pedig bankköltség.
Egyéb kiadás az év folyamán nem volt,
az Alapítvány m´úködésével kapcsolatos
egyéb költségeket (posta, nyomtatvány, telefon stb.) a kuratórium elnöke fizette. A
kuratórium tagjai tevékenységükért semmilyen juttatásban nem részesültek.
Az Alapítvány állami pénzalapból,
központi költségvetésb´ól ill. helyi önkormányzattól támogatást nem kapott.
Az Alapítvány az általa nyújtott támogatásokkal az alapító okiratban foglalt célokat valósította meg, a támogatásokat
Rétság Város Önkormányzata által m´úködtetett egészségügyi szolgálatok számára nyújtotta. A tárgyi eszközök átadásáról jegyz´ókönyvek készültek.
Megragadva az alkalmat, köszönetet
mondunk mindazoknak, akik az Alapítványt bármilyen formában segítették, támogatták.
A 2012. évi személyi jövedelemadók
1%-ból befolyt 129.840 Ft-ot az Alapítvány a fent említett egészségügyi szolgálatok támogatására használta fel.
Ezúton is tisztelettel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át a Rétság Egészségügyéért Alapítványnak ajánlották fel, egyúttal kérjük, hogy
a jöv´óben is minél többen támogassák az Alapítványt céljai elérésében, hiszen a helyi
egészségügyi ellátás felszereltsége, min´ósége igen fontos minden itt él´ó számára.
Az Alapítvány kiemelten közhasznú,
adószáma: 19163404-1-12
Szabó Klára
Dr. Szájbely Ern´ó
kuratórium elnöke
alapító

Hirdessen a Hangadóban!
Lakossági apróhirdetések közzététele 100
bet´úig 300 Ft. Ugyanebben a díjban szerepel, hogy a Hangadó digitális változata
megjelenik a városi honlapokon is.
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Akire büszkék vagyunk
Tisztelt Olvasó!
Felkértek, hogy írjak unokám Rompos Ádám a Szakma Sztár Országos
Versenyen elért ELS ´Ó helyezésér´ól.
Ádámról. A tanulmányait a Rétsági általános iskolában kezdte. Középiskolát a Váci Boronkay Szakközépiskolában
végezte. Érettségi után felvették az Óbudai Egyetem
Bánki Donát gépészmérnöki karra. A f´óiskolát, évhalasztással kezdte, hogy a
volt iskolájában gyártástechnológiai
technikus
szakmát szerezzen. Ez, egy
összetett szakma, a tervezését´ól a gyártás befejezéséig végzik és koordinálják a tennivalókat. Ehhez szükséges ismeretekr´ól és gyakorlati megvalósulásáról kellett számot
adni, az országos versenyen. Sikerült.
Korábban Rétságon is voltak szép
eredményei. Rétság várostól 2008-ban
megkapta a Jó tanuló- Jó sportoló elismerést. 2009-ben pedig Nógrád Megye Jó
tanuló Jó sportoló címmel tüntették ki.
Ádám unokám m´úszaki érdekl´ódése a
középiskolában egyértelm´úvé vált. Kezdett´ól vonzódik a szakmai tantárgyakhoz.
Aránylag lazán vette az akadályt. Az
egyéb tárgyak elsajátításával sem volt
gondja.
Természetes kihívás volt, hogy részt
vegyen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által meghirdetett VII.-ik Szakma
Kiváló Tanulója Versenyen. A dönt´óre,
2014 április 14- 16.-a között került sor.
A verseny több fordulós volt. Ebben a
szakmában több mint 200 diák vett részt.

Az el´ódönt´ókr´ól a legjobb eredményt elért
versenyz´óket hívták be a szakmai el´óválogatóba. Ezek az el´ódönt´ók a szakképz´ó
intézmények tanm´úhelyeiben zajlottak.
Az ide eljutó 20 f´ó els´ósorban gyakorlati jelleg´ú feladatokkal szerepelt. Ezen a
versenyen d´ólt el, hogy az
országos dönt´óre, melyik
három diák kap meghívás.
Legnagyobb
örömünkre
Ádám a három között volt.
Még ami érdekes, hogy
Ádám, kétdönt´ós társa,
egyben osztálytársa is Váci
diák. A vizsgabiztos megjegyzése: Ma, Boronkay-s
háziverseny lesz az országoson.
A Szakma Sztárjainak Versenyét, a
DÖNT ´ÓT már, az eredményhirdetést követ´óen Ádám beszámolójából tudom.
Mintha TV el´ótt, lennénk. Vitrai:
“Csak ül´ók és mesélek” m´úsorában éreztük magunkat. A verseny 3 napja megjelent a szemünk el´ótt. (Az események a
YOUTUBE-n is megtekinthet´ók.) A versenyen készített vizsgamunkákat kézbe
vehettem.
Ádám már a dönt´óbejutás tényével is
elégedett volt. Különösen, hogy két osztálytársával lett a Szakma Sztárja. Állítása
szerint nyugodtan, összeszedetten koncentrált a feladatok megoldására. A verseny több részb´ól állt: m´úszaki rajz készítése, számítási feladatok, számítógépes alkatrészrajz készítése és a gyártási folyamat megtervezése. Az elvégzett munkával
elégedett volt. Megtette, amit tudott.
Hogy mindez, mire lesz elég, arra a verseny harmadik napjáig várni kellett.

Eredményhirdetés: A gyártás technológia technikus eredményhirdetésére a vége-felé került sor. El´óször a harmadik helyezett nevét mondták be. ´Ó Mizser Dávid. Hát ez nem én vagyok. Már a második hely megvan gondolta. A második helyezett Kaszás Dánniel lett. Ekkor már
forrósodott a szív táj. Csak nem én nyerten? De igen. Következett a gy´óztes, els´ó
helyezett lett Rompos Ádám. Csodálatos
érzés, hihetetlen. Els´ó lettem.
A csattanó a Szakma Sztárja Fesztivál
díjátadója volt. Orbán Viktor Miniszterelnök akasztotta a nyakamba, az els´ó díjért
járó medált, és kézfogással gratulált. A
verseny díjazottjai az együttm´úköd´ó partnerek értékes tárgyjutalmát vehették át.
Hát, ez az unokám, Rompos Ádám,
Szakmai Országos Verseny ELS ´Ó helyezettjének története a nagyapa (Papa) szemüvegén keresztül. Büszkék vagyunk,
gratulálunk, de szeptembert´ól a Budai
Egyetemen várjuk az eredményes helytállást. Sok sikert Ádám.
Tisztelettel: Rompos Dezs´ó nagyapa.

Karitász hírek
“Kis segítség, tartós szeretet”
A Katolikus Karitász ismét tartós élelmiszergy´újtést hirdetett és szervezett országos
szinten 2014. 03. 23-tól 03.30-ig. A Rétsági
Karitász Csoportunk is csatlakozott a gy´újtéshez, ami most sem volt eredménytelen,
hiszen 19 családhoz tudtunk eljutni élelmiszercsomaggal az Önök segítségével. Ki
kell emelnünk egy helyi vállalkozót, aki folyamatosan használt, de jó min´óség´ú ruhákkal halmoz el minket. Most is jutott több
családnak tavaszi holmi.
Említésre méltó szintén egy adakozó,
aki 2 darab, m´úköd´ó színes televíziót,
DVD-lejátszót, rádiósmagnót ajánlott fel.
Több gyermekes családba kerültek a készülékek, ami nagy boldogságot okozott.
Ez a boldogság visz minket is el´óre, és
buzdít arra, hogy munkánk nem eredménytelen. És megható volt az is, aki névtelenül nagyobb összeget ajánlott fel a rászorulók számára.
Csoportunk szeretné megköszönni
mindazoknak, akik gondoltak a rászorultakra, és adományaikkal szebbé-boldogabbá varázsolták a Húsvéti Ünnepeket.
Pénzes Istvánné Rétsági
Karitasz Csoportvezet´ó

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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