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Az I. Világháború kitörésének 100. évfordulójára
Tisztelt Rétsági Polgárok!

Idén emlékezünk az I. Világháború ki-
törésének 100. évfordulójára. Ebb´́ol az al-
kalomból a Honvédelmi Minisztérium se-
gítségével megújítottuk a templomkertben
lév´́o els´́o világháborús emlékm´́uvet. Tet-
tük ezt azért, mert méltatlannak tartottuk,
hogy a “Nagy Háborúban” elesett rétsági
h´́osök nevei már olvashatatlanná váltak.

Nagyon sok rétsági családnak van ele-
settje a háború hadszínterein. Fontosnak
tartom, hogy akik életüket áldozták fiata-
lon, azok nevei ne vesszenek el az emlé-
kezetb´́ol. Az ösztönzött, hogy az emlékm´́u
most is él, hiszen mindig van rajta koszo-
rú, vagy virág. Az elesett h´́osök családjai
most is itt élnek.

Nem utolsó sorban -sajnos- máig ható
következményei vannak a háborúnak, hi-
szen nem beszélhetünk róla a trianoni bé-
kediktátum nélkül, mint következményr´́ol.

Rétság 20 km-re van az akkor meghú-
zott határtól. 

Ipolyság magyar város, de sorolhat-
nám az Ipoly másik oldalán elveszített te-
lepüléseket. Sorolhatnám, hogy Magyar-
ország elvesztette területének 4/5-ét, ter-
mészeti er´́oforrásait, erdeit, bányáit.

Éppen   ezért  kérem  Önöket,  hogy
vigyázzanak helyi emlékeinkre, gondoz-
zák azokat és ápolják azok emlékét, akik-
nek kötelességük volt életüket áldozni a
hazáért.

Mez´́ofi Zoltán polgármester
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Városházi tudósítások

Soron kívüli testületi ülések voltak 2014.
június 6-án és 2014. június 17-én.

Az általános iskola f´́utéskorszer´́usítésé-
re beérkezett árajánlatok elbírálására
került sor, mely esetben az ajánlat elfo-
gadható, reális. Ugyanez mondható az
iskolai étkezde bútorbeszerzésé-
vel kapcsolatban is.
A Városi M´́uvel´́odési Központ
és Könyvtár a “Negyedszázad
Fesztivál” keretén belül megva-
lósított programok m´́usorszerz´́o-
déseit benyújtotta a képvisel´́o-
testület felé. A szakemberek eze-
ket tüzetesen megvizsgálták, és javas-
latuk alapján az intézmény minden alá-
írandó szerz´́odését az önkormányzat
pénzügyi szakembereivel beszélje
meg, nézesse át. A programsorozatról
egy átfogó, pénzügyi beszámoló elké-
szítését kérték a képvisel´́ok az intéz-
ményt´́ol.
Az Önkormányzat,  az  Óvoda  és a
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyv-
tár dolgozói részére jutalomkeretet ál-
lapított meg a képvisel´́o-testület. Min-
den dolgozó, aki több mint egy éve dol-
gozik a fent nevezett intézményeknél
jutalomban részesül. A részmunkaid´́o-
ben foglalkoztatottaknál ez termé-
szetesen részarányosan kerül bérszám-
fejtésre.
A kötelez´́o feladatok közé tartozik a
könyvvizsgálói munka ellátása. A fel-
adatra kötött szerz´́odést a képvisel´́o-
testület jóváhagyta.
A balassagyarmati kórház gyermek
osztályára TV készüléket vásároltak az
Országos Egyesület a Mosolyért prog-
ramja keretén belül, melyet Rétság vá-
rosa is támogatott 30 e Ft-tal.
A következ´́o soron kívüli testületi ülé-
sen az általános iskola f´́utéskorszer´́usí-
tésének  szerz´́odését  tárgyalta  a kép-
visel´́o-testület,  mely elfogadásra ke-
rült.
A város felújításával kapcsolatban a III.
ütemterv keretén belül a KRESZ Park
rendbehozatala a cél. A III. ütem rész-
leteir´́ol az EXTRA mellékletben adunk
alapos tájékoztatást
A honvédségi  sportkombinát  öltö-
z´́ojének tet´́ofelújítására három ár-
ajánlat érkezett. Ebben az esetben vis
major eseményr´́ol van szó, a beleset-
veszély elhárítása miatt miel´́obbi in-
tézkedés szükséges.  Mind  a  három
árajánlat érvényes, augusztus 30-ig a
nyertes vállalkozás befejezi a munká-
latokat.

2014. június 20-án 16,00 órai kezdettel
munkatervben tervezett képvisel´́o-tes-
tületi ülés volt a Polgármesteri Hivatal
tanácskozó termében.

Az els´́o napirendi pontként a 2014. évi
költségvetés módosítását tárgyalta a

képvisel´́o-testület, melyre
azért volt szükség, mivel a
központi támogatási pénzösz-
szeg, testületi kötelezettség-
vállalás, eredeti el´́oirányzat
korrekciók, technikai átveze-
tések, valamint egyéb bevételi
többlet el´́oirányzatának átve-

zetése indokolja a módosítást. A rész-
letes költségvetési módosításokat min-
denki megtekintheti a város hivatalos
honlapján vagy a polgármesteri hiva-
talban.
A követelések állományáról részletes
beszámolót készítettek a hivatal dolgo-
zói, melynek részletes megtárgyalása
kapcsán kiderült, hogy az egy f´́ore jutó
adótartozás csökkent. A képvisel´́o-tes-
tület határozatai alapján több intézke-
dés történt, ami a kintlév´́oségek behaj-
tásában el´́orelépést jelentett.
A helyi Napközi Otthonos Óvoda ve-
zet´́oje, Vinczéné Szunyogh Judit, a be-
számolójában tájékoztatta a képvisel´́o-
testület tagjait az intézmény éves tevé-
kenységér´́ol, melyb´́ol kiderül, hogy
legjobb tudásuk szerint próbálják meg
képviselni az odajáró gyermekek érde-
keit, és egy szeretetteljes, melegséget
sugárzó, családias környezetet alakít-
sanak ki. A játékosságból való tanulás
mellett fontosnak tartották az ott dol-
gozók, hogy az iskolába kerül´́o gyere-
kek olyan pszichés fejlettséggel ren-
delkezzenek, amely alkalmassá teszi
´́oket a tanulásra, az alapvet´́o iskolai te-
vékenységformára. A képvisel´́ok
egyetértettek azzal, hogy a nevel´́ok
nyitottak minden új kezdeményezésre,
a tornaszoba már kialakításra került, a
gyermekvédelmi rendszer jól m´́ukö-
dik, a dolgozók együttm´́uködése fe-
szültségmentes. Az óvoda 2014. au-
gusztus 4-22. között zárva tart.
A 2014. évi munkatervben a képvise-
l´́o-testület döntött arról, hogy tájékoz-
tatást kér a település szilárd és folyé-
kony hulladékgazdálkodásáról, a léte-
sítmények állapotáról, üzemeltetésé-
r´́ol. Ez konkrétan a DMRV Duna Men-
ti Regionális Vízm´́u Zrt-t és a Zöld Híd
Régió Kft-t érintette. Az utóbbi a fel-
kérésnek nem tett eleget, és a szolgál-
tató jelezte, hogy 2015. évt´́ol változá-

sok várhatók. Az önkormányzat szer-
z´́odése a céggel az év végén lejár. A
képvisel´́ok kifogásolták, hogy víz
ügyekben az ügyfélszolgálat nem jól
m´́uködik. Azt a választ kapták, hogy a
telefonos rendszerben visszahívó me-
nüpont már van, üzenetrögzít´́ore mon-
dott panasz esetén másnap az ügyfél-
szolgálat visszahívja az ügyfelet. A be-
számolót a képvisel´́o-testület tudomá-
sul vette.
A 2014. évi közbeszerzési tervet ki
kellett egészíteni, mivel a városmeg-
újítás II. ütemtervében az önkormány-
zati tulajdonú ingatlanok felújítása és
az útkarbantartások is szerepeltek. A
terv módosítása törvényi el´́oírás. A ki-
egészítés magában foglalja a jóváha-
gyás óta tervezett járdák, utak, vízel-
vezet´́ok karbantartási munkáit, az ön-
kormányzat által fenntartott épületek
felújítását - Városi M´́uvel´́odési Köz-
pont és Könyvtár küls´́o homlokzat fel-
újítását, és az általános iskola napközi
éttermének felújítását.
A Kistérségi Járóbeteg Szakellátó m´́u-
ködésér´́ol, a Nonprofit Kft. taggy´́u-
lésér´́ol, ill. a 2013. évi mérlegbeszá-
molóról tárgyalt a képvisel´́o-testület a
következ´́okben. Elhangzott, hogy a
rétsági betegek vannak túlsúlyban a
rendeléseknél, az orvosok magas szín-
vonalon teljesítik a rájuk rótt feladatot,
szinte minden beteg igényének megfe-
lel´́oen. A képvisel´́ok megállapították,
hogy a rendel´́o pénzügyileg hatéko-
nyan m´́uködik, az elmúlt évben örkor-
mányzati támogatást nem igényelt.
Egy jelent´́os pályázati forrásból a kis-
térséget átfogó egészségmeg´́orz´́o és
sz´́ur´́o programok valósulnak meg. En-
nek keretében a különféle szaktaná-
csadásokat mindenki igénybe veheti.
A helyi önkormányzatokról szóló tör-
vény alapján bels´́o ellen´́orzést kell m´́u-
ködtetni, mely biztosítja a helyi önkor-
mányzat rendelkezésére álló források
szabályszer´́u, gazdaságos, hatékony és
eredményes felhasználását. Ezt a tevé-
kenységet küls´́o szakért´́o bevonásával
végezteti el. Fontos, hogy minden in-
tézménynél a személyi anyagok nyil-
vántartása megfelel´́o legyen. Ennek
programja került elfogadásra.
A helyi Esélyegyenl´́oségi Program,
melyet ötévente kell megtárgyalnia a
képvisel´́o-testületnek, ennek elkészí-
tésére részletes szabályok vannak. A
HEP célja: az egyenl´́o bánásmód és az
esélyegyenl´́oség biztosításának érvé-
nyesítése, a közszolgáltatásokhoz tör-
tén´́o egyenl´́o hozzáférés biztosítása, a
diszkriminációmentesség, szegregáció
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mentesség biztosítása. Ebb´́ol a célból
Fórumot kell létrehozni, amely leg-
alább évente, de szükség esetén több-
ször is üléseznek, err´́ol jegyz´́okönyv
készül. A képvisel´́o-testület elfogadta
a programot tartalmazó el´́oterjesztést.
A Napközi Otthonos Óvoda egy óvó-
n´́oi álláshelye megüresedik, mivel
Gyurcsikné Fekete Magdolna nyugdíjba
vonul. A képvisel´́o-testület hozzájárult,
hogy a megüresed´́o álláshely 2014. júli-
us 01. naptól betöltésre kerüljön.
2013-ban többször tárgyalta a képvise-
l´́o testület a Nógrád Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatósággal kötött
megállapodást, a T´́uzoltó ´́Ors épületé-
nek használatba adásával kapcsolat-
ban.  A szövegpontosítás továbbra is
szükséges, ennek függvényében a
pontos adatokat tartalmazó megálla-
podást kell a képvisel´́o-testület elé
hozni.
A Rétsági Kilátó Kulturális Egyesület
a 2013. évi megállapodást kérte módo-
sítani. Az egyesület 180.000 Ft-ot ka-
pott, de a felhasználás során az egyes
feladatokra szánt részösszegek meg-
változtak. A támogatás összege nem
változik. A képvisel´́o-testület a  módo-
sítást megszavazta.
A Rétsági Önkéntes T´́uzoltó Egyesület
2013. évi támogatás módosítását kérte.
Ebben az esetben is a támogatási ösz-
szeg, 350.000 Ft nem változik, csak a
felhasználása módosul. A célokat az
egyesület vezet´́oje megnevezte, me-
lyet a képvisel´́o-testület elfogadott.
Településrendezési Eszközök módosí-
tására nyújtott be kérelmet a LIBB
Hungary KFT., mivel megvásárolta
Kossuth utca 11. számú ingatlant. A
telken rossz állapotú lakóház lebontá-
sát tervezné, helyette irodaház és üz-
letépületet szeretne kialakítani. A tele-
pülésrendezési eszközök egyedi kére-
lemre történ´́o módosítását, a szakszer´́u
el´́oterjesztésben foglaltak elfogadásá-
val nem tartja indokoltnak a képvise-
l´́o-testület. Azonban a rendezési terv
átfogó felülvizsgálata alkalmával a be-
adványt is figyelembe veszi.
Ármós Mihály azzal a kéréssel fordult
a képvisel´́o-testülethez, hogy engedé-
lyezzék, 1m2 x 1,80 m nagyságú kon-
téner elhelyezését, amelyben ruhane-
m´́uket, cip´́oket lehetne elhelyezni rá-
szorulók részére. A képvisel´́o-testület
nem járult hozzá, hogy a város közte-
rületén ruhagy´́ujt´́o konténer kerüljön
kihelyezésre. Rétságon jól m´́uköd´́o
karitász szervezetek vannak, akik szí-
vesen fogadják a felajánlott, használt
de jó állapotban lév´́o ruhanem´́uket.

Rendeletek jegyz´́okönyvek

Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvise-
l´́o-testület által alkotott rendeletek teljes
szövege és mellékletei, a www.retsag.hu
oldalon az Önkormányzat fejezetben érhe-
t´́ok el. A képvisel´́o-testület nyílt üléseinek
jegyz´́okönyvei az ülést követ´́o 15 napon be-
lül elérhet´́ok a www.retsag.hu weblapon, az
Önkormányzat fejezetben.

A Városi Önkormányzat Polgármeste-
ri Hivatala az EPER elnevezés´́u integ-
rált Pénzügyi Számviteli szoftvert
használja, az E-KATA vagyongazdál-
kodási szoftvert még nem vették hasz-
nálatba a számviteli rendszer változá-
saira, az átfordítások miatt a vagyon-
gazdálkodás csak kés´́obb kerül rende-
zésre. Mindkét szoftver szerz´́odését
megküldte a cég, a mellékletekkel
együtt. A képvisel´́o-testület felhatal-
mazta Dr. Varga Tibor jegyz´́ot, hogy a
szerz´́odéseket aláírja.
A Magyar Telekom NYRT. mobil szol-
gáltatások szerz´́odésének jóváhagyása
céljából készült az el´́oterjesztés, mivel
az el´́oz´́o szerz´́odés lejárt, új szerz´́odés
megkötése indokolt. A képvisel´́o-tes-
tület jóváhagyta a beadványt, azzal a
kikötéssel, hogy a szolgáltató az el´́ofi-
zet´́o nevére küldje a számlát.
Az önkormányzati tulajdonú ingat-
lanok bérleti díja tavaly nem került fe-
lülvizsgálatra. A Kossuth utcai 8. sz.
bérl´́oje felmondta bérleti szerz´́odését,
mivel a szakhatóságok ellen´́orzése so-
rán a helyiséget még takarmányfor-
galmazásra sem tartotta megfelel´́onek.
A Kossuth u. 22. sz. alatti - volt cipész-
m´́uhely bérl´́oje levélben kereste meg a
Polgár´́orséget, hogy az ingatlan körül
tetemes mennyiség´́u szemét gyülem-
lett fel, kérte annak eltakarítását. A
másik probléma, az árnyékszék kérdé-
se, melynek csak maradványa találha-
tó meg. Helyszíni szemle alkalmával
kiderült, hogy a bérl´́o nem lakik az
ingatlanban, és valóban rengeteg a
szemét. A bérl´́ot felszólították, hogy a
felgyülemlett szemetet szállíttassa el.
A képvisel´́o-testület mindkét épület le-
bontásáról döntött. A bontásra helyi
vállalkozóktól kell árajánlatot kérni.
A Polgármesteri Hivatal és intézmé-
nyeinél folyamatosan figyeli a képvi-
sel´́o-testület a kiadott szabadságokról
a tájékoztatást. A szabadság kiadása a
munkáltató kötelessége, ezért kíséri fi-
gyelemmel a testület. A tájékoztatót
tudomásul vették.
A lejárt határidej´́u határozatok végre-
hajtásáról, valamint az átruházott ha-
táskörben hozott döntésekr´́ol készített
beszámolót a képvisel´́o-testület elfo-
gadta.
Egyebekben elhangzott képvisel´́oi tá-
jékoztatások, intézkedéskérések: – A
buszforduló használatba vételi szerz´́o-
dése megvan, a 2010-es megegyezés
alapján – Az önkormányzat és a Nóg-
rád Volán Zrt. az üzemeltetés kapcsán
nem ért egyet, mivel nem bérleti szer-
z´́odés keretében szeretné üzemeltetni

Képvisel´́o-testületi ülés 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete munkatervben tervezett követ-
kez´́o ülésére augusztus 22-én pénteken
16.00 órakor kerül sor. (PVB. ülés id´́o-
pontja: augusztus 19 kedd 16.00 óra) Ter-
vezett napirendek:  1) Beszámoló az Önkor-
mányzat 2014. évi költségvetés féléves tel-
jesítésér´́ol. 2) Beszámoló a testület lejárt ha-
táridej´́u határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekr´́ol.
3) Tájékoztató a két testületi ülés közötti
id´́oszakban az önkormányzat érdekében
végzett polgármesteri munkáról. 4) Tájé-
koztató a kiemelt feladatok ellátásáról. 

2014. július
Mez´́ofi Zoltán polgármester: Minden

hónap második munkanap hétf´́ojén
13.00-17.00 óráig. Júliusban 14-én

Dr. Katona Ern´́o alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától
17.30 óráig. Júliusban 30-án

Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´́o: Minden hét-
f´́on 14-17 óráig. Júliusban  7. 14. 21. 28.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

az önkormányzat a buszfordulót. – A
játszótérre kutyát levinni tilos, ezért
ilyen jelleg´́u tiltó táblák elhelyezése
szükséges. –  A volt honvédségi sport-
öltöz´́o sorsa: a falazat jó állapotban
van, a tet´́ot kell kijavítani – Végh Jó-
zsef perében a tárgyalást szeptember
4-re napolták el – A Lottózó pinceré-
szénél a lejáratnak nincs ajtaja, meg
kell oldani – Az újonnan elhelyezett
köztéri padok farészeinek pácolása,
festése - esedékes – Diákmunkára van
lehet´́oség 16-25 éves diákok jelent-
kezhetnek, nappalis iskolalátogatási
igazolvány kell hozzá.

Nyári szünet az óvodában
Tájékoztatjuk a szül´́oket, hogy a képvi-
sel´́o-testület határozata alapján a rétsági
Napközi Otthonos Óvoda nyári szünetét
2014. augusztus 4. (hétf´́ot´́ol) augusztus
22. (péntekig) tartja. Ez id´́o alatt gyer-
mekeket az intézmény nem  fogad.
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Felújítások városunkban
Bizonyára minden gépkocsit vezet´́o sof´́or
és utas tapasztalta, hogy a 2-es f´́oúton vol-
tak, és vannak, hibák. Ezek kijavítását - az
önkormányzat többszöri sürgetésére is -
megkezdte a Közútkezel´́o, hiszen az út az
´́o kezelésükben van. A további útjavításo-
kat majd a kés´́obbiekben fogják folytatni.

A városfelújítás jelenleg is folyik te-
lepülésünkön. Itt is rögzítjük, hogy ez
nem a városrehabilitációs ÉMOP pályá-
zat része, hanem a képvisel´́o-testület ál-
tal megtakarított pénzösszegb´́ol került
megvalósításra, el´́ore meghatározott
terv alapján. A következ´́o felújítások va-
lósultak már meg: befejez´́odött a Nagy-
parkoló és Akácfa utcai burkolati hibák
javítása, a Nyárfa utcai kisparkoló és a
járda a Takarék útig, a T´́uzoltó Örs el´́ott

teljesen új út épült, a parkosítás is befeje-
z´́odött. A füvesítés kapcsán még vannak
tennivalók, hiszen a f´́u állandó locsolást
igényel, amit  a Városüzemeltetési cso-
port munkatársai napról napra végeznek
is. Az új virágládák a járdán külön szép
színfoltot hoztak a város életébe, a régie-
ket pedig máshol hasznosították. Rétság
városa valóban széppé, barátságosabbá
vált ezáltal.

Id´́oközben nagyobb lélegzet´́u munkák
is befejez´́odtek a Jászteleki út és a csatla-
kozó utcák (Szér´́uskert, Tölgyfa) új burku-
lat építésével, illetve a Nógrádi út és a
csatlakozó közök teljes felújításával.

Alábbi képválogatás csak rövid átte-
kintés az egészt várost átfogó munkákról.

www.retsag.net nyomán
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Gyereknap a KRESZ parkban
A Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület az
idei évben is karöltve a Városi M´́uvel´́o-
dési Központ és Könyvtár dolgozóival, az
Önkormányzat támogatásával egy hangu-
latos Gyermeknapot rendezett. A nyugdí-
jas klubok tagjai külön erre az alkalomra
palacsintával, süteménnyel készültek a
gyerekek legnagyobb örömére.

Motoros felvonulással kezd´́odött a
délután, melyet a Rétság Rider’s Team
tagjai vezettek fel. 

A kicsik és a nagyok gurultak velük
együtt a KRESZ parkba, ahol kezdetét
vette a program. Meglepetésként egy ha-
talmas szalma er´́odítmény várta az odalá-
togatókat. Gálik Zsófia az Egyesület elnö-
ke nyitotta meg a gyermeknapot, majd kö-
vetkeztek a színes programok. Volt ugrá-
lóvár, felléptek többek közt a rétsági, váci
táncosok, kapuéra zumbások, hastánco-
sok. Zárásként karaoke versenyen vettek
részt a bátor vállalkozó szellem´́uek.

Ballagtak a katicások
Immár hagyománynak számít, hogy 3
évente mi Katica csoportosok évzáró
ünnepségünket a M´́uvel´́odési házban
rendezzük meg. A színházterem igazán
alkalmas arra, hogy 26 óvodás gyermek
hozzátartozói mindent jól lássanak és
kényelmesen ülve nézhessék végig gyer-
mekük szereplését.

Jó hangulatban kezd´́odött az este, el´́oadtuk
a jótékonysági estre szervezett Limbó hintó c.
produkciónkat, amelyben Imre Roland szol-
gáltatta a zenei aláfestést , a gyerekek pedig
mint tánckar közrem´́uködtek. Nagy sikerünk
volt ismét! Amíg a gyerekek átöltöztek,
énekesünk szórakoztatta a közönséget.

Az óvoda vezet´́oje Vinczéné Szu-
nyogh Judit köszöntötte az egybegy´́ulte-
ket, és a ballagó nagycsoportosokat. Egy-
ben egy bejelentést is tett: a város képvi-
sel´́o-testülete 1 millió Ft támogatást sza-
vazott meg az óvoda részére. Ennek na-
gyon örülünk, és igyekszünk a gyermekek
érdekében legjobban felhasználni.

Ez után kezd´́odött az igazi évzáró m´́u-
sor, amiben nagyon ügyesek voltak a gye-
rekek, sok dalt, mondókát, játékot mutat-
tak be a közönségnek. Majd ismét felvet-
tük tarisznyáinkat és a ballagó versek, da-
lok éneklése közben újra átéltük a búcsú-
zás örömét és bánatát a gyerekekkel
együtt, hiszen nekünk óvón´́oknek is lezá-
rul egy 3 éves periódus. A gyerekek meg-
köszönték az óvoda jelenlegi és korábbi
dolgozóinak a gondoskodást és odafigye-
lést. A szül´́ok és SZMK-sok támogatását
és segítségét is megköszöntük, hiszen nél-
külük nem jöhetett volna létre a sok kirán-
dulás és egyéb program.

Magdi néni (Gyurcsikné Fekete Mag-
dolna) búcsúztatására a gyerekek nagyon
készültek: dalt tanultak, titokban rajzoltak
és már nagyon várták vajon örül-e majd
ennek kedves óvónénijük. Az ´́o életében
végleg lezárul egy korszak, 40 év az
óvodában. Mindig tettrekész volt, lelke-
sedése soha nem lankadt, vidámságával

sok örömet szerzett a gyerekeknek. Sze-
méb´́ol azt olvastuk ki nagyon megható-
dott, ajándékkal viszonozta a gyerekek
kedvességét.

A m´́usor szervezett része ezzel lezá-
rult. Az SZMK nagyon kedvesen megkö-
szönte 3 éves munkánkat és meglepetés-
ként a 3 év alatt összegy´́ult fényképekb´́ol
készítettek zenei aláfestéssel egy vetítést.
Szem nem maradt szárazon, hiszen kis-
csoporttól kezdve a sok kirándulás, óvo-
dai ünnep, biciklis verseny, farsangi mu-
latság képeit nézve megelevenedtek az
emlékek, a szép élmények a feln´́ottekben
és gyermekekben egyaránt.

Végezetül Ihász Gábor: “Múlnak a
gyermekévek” c. dalával búcsúztak el a
gyerekek. A búcsú ha néha fájó is, de min-
dig egy új életnek a kezdete: most az is-
kolás éveké. Reméljük a Katica csoportos
gyerekek és szül´́ok kedves emlékként ´́or-
zik majd szívükben az együtt töltött 3
évet. Mindenkinek köszönjük, hogy ve-
lünk ünnepelt!

Geletei Lívia - óvodapedagógus
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Rétsági kalauz

Programajánló
Július 5. szombat

Városi Nyugdíjas Klub rendezvénye
A Hunyadi ligetben
Bográcsolás 

Július 9.  szerda, 14.00 órától
A könyvtárban
Mese délután

Július 16. szerda, 14.00 órától
A könyvtárban
Mese délután

Július 23-30-ig
A Rétsági Árpád Egylet szervezésében a
L´́otéren
Militari tábor

Július 23. szerda, 10.00 órától
A m´́uvel´́odési központ színháztermében
Mese mozi

Július 26. 
A m´́uvel´́odési Központ aulájában
Hunyadi Nyugdíjas Klub rendezvénye
Anna bál

El´́ozetes
Augusztus 20. 18.00 órától

Szent István Ünnepe
Fellépnek: ROZSDA zenekar
Simon Katalin és kísér´́o zenekara
Sztár vendég: Egyeztetés alatt
Részletes program a plakátokon

Állandó foglalkozások
 kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Kedd:
High Voltage Crew (Popping/Dubstep)

Minden szerdán 17.30 órától Vezeti:
Szeri György

Szerda:
Video klub Minden hónap 2. szerda, 17.00

órától Vezteti: Majnik Tamás
Népi furulya oktatás Minden szerdán

17.00-18.00 óráig Vezeti: Földi Lehel
High Voltage Crew (Popping/Dubstep)

Minden szerdán 17.30 órától Vezeti:
Szeri György

Zubaidah Hastánccsoport Minden szerdán
és pénteken 18.00 órától Vezeti: Sz´́oke
Johanna

Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport Minden csütörtö-

kön, 14.00 órától
T´́uzzománc Kör Minden csütörtökön

16.30 órától Vezeti: F. Nógrády Ildikó

Péntek:
Zubaidah Hastánccsoport Minden szerdán

és pénteken 18.00 órától Vezeti: Sz´́oke
Johanna

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

Istentisztelet
a m´́uvel´́odési központban

Hit gyülekezete Minden csütörtökön,
18.00 órától

Nyári nyitva tartás
Könyvtár:

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

M´́uvel´́odési Központ:
Hétf´́o-csütörtök:  8.00-20.00
Péntek:  8.00-21.00
Szombat: 17.00-21.00

Felhívjuk Kedves Látogatóink figyel-
mét, hogy a M´́uvel´́odési Központ ter-
vezett karbantartása idejére a nyitva-
tartási id´́o  változik.

rtv.retsag.net

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

Július 8 kedd 18,00 és 21,00 órakor 
Kistérségi Krónika 
Szoboravatás N´́otincsen

Június 11-15-ig szerda - péntek 18,00 és
21,00  szombat, vasárnap 10,00 órakor
Kistérségi Krónika - ismétlések

Június 24.kedd 18,00 órától és 21.00 órakor
RTV Híradó 

— HIR - Hírek információk röviden (Benne
többek között: városfelújítási munkák,
programajánló - stb.) – Megkérdeztük
az illetékest - Stúdióbeszélgetés szak-
ért´́okkel – Érdekes emberek – sikeres
rétságiak

Június 25-29. szerda péntek 18.00 és 21.00 óra-
kor, szombat vasárnap 10.00 órakor
RTV Híradó ismétlések

Programok részletesen  a képújságban!

A 85. Ünnepi Könyvhét könyvei
Melyek közel állnak szívünkhöz

Az Ünnepi Könyvhét alkalmából kett´́os
könyvbemutató színhelye volt a Városi
M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár. Els´́o-
ként, Szávai Attila új, “Hetedik emelet”
cím´́u novelláskötetének bemutatóját él-
vezhettük. A könyvet Ketykó István költ´́o,
a Spangár András Irodalmi Kör alapító
tagja mutatta be, aki hosszan méltatta a
m´́uvészt, aki kis városunkból indult el,
hogy meghódítsa az országos irodalmi
berkeket. Büszkén mondhatjuk, hogy si-
kerrel járt! A kötetb´́ol elhangzottak írások
Szájbely Zsolt és Varga Nándorné ért´́o el´́o-
adásában, így él´́o szóban kaphattak ízelít´́ot
a jelenlév´́ok a kötetb´́ol. Ám az est ezzel nem
ért véget, hiszen egy ifjú, és tehetséges köl-
t´́on´́o, Zagyvai Noémi “Karcolatok lelkem-
b´́ol: versek, képek, hangulatok” cím´́u verses

kötetének bemutatója következett. Noé-
mi, a következ´́o versével ajánlja kötetét az
olvasók figyelmébe:

“Nem vagyok idevaló!
nekem idegen ez a világ!
keresem még a helyem,
kutatom még a hibát.

Magamnak magam vagyok,
másoknak másképp idegen,

de ha csak megpróbálsz
megérteni, már megérte:
Nem hagytalak hidegen!"

Reméljük, hogy a jöv´́oben is találkozha-
tunk majd a tehetséges ifjú költ´́on´́ovel
könyvtárunkban!

Szájbely Zsolt
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Szücs Béla Albert visszaemlékezései
1954-55-ben Rétságon teljesítettem katonai id´́omet

“Rétság. A diósjen´́o-romhányi vasútvo-
nal mentén fekv´́o magyar kisközség, a
nógrádi járás székhelye. Házainak szá-
ma 160, és római kath. vallású lakosaié
909 f´́o. Postája, távírója, telefonja és
vasútállomása helyben van. E községet
már 1393-ban a Lossonczy család birto-
kában találjuk. A XVI. század közepén,
behódolván a törököknek, 1562-63-ban
Mehemed Daud h´́ubérbirtoka volt, utána
pedig 1566-67-ben egy Husszein budai
basa livájából való török tiszt nyerte el.

1579-ben 20 adóköteles házát írták ösz-
sze. 1583-84-ben Boszna Hasszán volt a h´́u-
bérbirtokosa. 1598-ban Lónyai Albert volt a
földesura, akkor azonban részben kipusztult
és még 1633-34-ben is csak három adókö-
teles házat írtak benne össze. 1656-ban Ló-
nyay Gábor volt itt a birtokos.

1715-ben hét magyar, három tót,
1720-ban öt magyar háztartást találtak itt
az összeírók. 1770-ben a váczi káptalan,
Sréter Pál, György özvegye és István,
1826-ban pedig a váczi káptalanon és a
Sréter családon kívül még Szubszky Ist-
ván özvegye volt a földesura. Jelenleg öz-
vegy gróf Benyovszky Bélánénak, Rosen-
bach Sándornak és Herzfeld Frigyesnek
van itt nagyobb birtoka. A róm. kath.
templom 1726-ban épült.

Az 1848-49. évi szabadságharc alatt a
helység több ízben volt hadátvonulások
színhelye. 1849. jan. 10-én Csorich altá-
bornagy hadteste szállotta meg; 1849. ápr.
11-én, a váczi fényes gy´́ozelem után, a
diadalmas honvédsereg vonult itt át Léva
felé; 1849. júl. 16-án a váczi csata

után, az orosz hadak egész helységig
üldözték Görgey visszavonuló hadát,
mely alkalommal a hátráló honvédsereg
másfél órán át harcolt az oroszokkal. Az
oroszok a Mogyorós dombról kezdték
ágyúzni a magyarokat, a mit´́ol a falu egy
része lángba borult. A községben Marton
Józsefnek g´́ozmalma van. A községhez
tartozik Jásztelek-puszta, Lókos-tanya és
Pusztaszántó, melyet már 1299-ben emlí-
tenek az oklevelek. 1460-ban önálló köz-
ségként szerepel."

(Forrás: Magyarország Vármegyéi és
Városai, Dr. Borovszky Samu szerkeszté-
sében, Nógrád Vármegyér´́ol. Kelt Gár-
donyban, 1911. január hónapban. A leírt
teljes szöveg megegyezik az eredeti le-
írással.)

Ennyit tudtam Rétságról, amikor
1954. november l-jén megkaptam a be-
vonulási parancsot. Azt sem tudtam,
hogy ez a település hol, s merre van. 1954.
november 10-én indult el a vonat velem
és társaimmal Tatabányáról Budapestre a
Nyugati-pályaudvarra. Ott már újabb be-
vonulókkal találkoztunk, akik számára is
Rétság volt a célállomás. Ismerkedtünk,
barátkoztunk, de beszélgetéseink során

szinte azt tudtam megállapítani, hogy
“utazunk az ismeretlenbe.”

Magyarország Vármegyéi és Városai
könyvsorozatának Nógrád Megyére vo-
natkozó leírásából Rétság település törté-
nelmi múltjában igen gazdagon mutatko-
zik be az olvasónak. Ebb´́ol azt tudtam - 20
évesen - lesz´́urni, hogy egy olyan község
vár bennünket, amely az adott környéknek
egy központi fekvés´́u települése.

Kés´́o este volt, amikor a Nyugatiból
kifutott velünk Vác érintésével, Diósjen´́on
át, Tolmácson keresztül Rétságra a kis vi-
cinális, amelynek sebességét az 50 km-es
úton, órákban kellett mérnünk. A helyi
Hunyadi János Páncélos Tiszthelyettes
Kiképz´́o Ezred részér´́ol kellemes és udva-
rias fogadtatásban részesültünk. Igaz
akadtak elszólások, melyek akkor még
nem hatottak ránk rosszallóan. Másnap
már észre kellett vennünk, hogy a katona-
élet nem azonos a civil valósággal, vagyis
a laktanya kerítésén túli szabad élettel.
Úgy gondolom, hogy Rétságon a magyar-
országi laktanyák közül az egyik legjob-
bal, legszebbel találkoztunk, talán csak a
hatalmas platánfák levélhullásai okoztak
számunkra “´́oszi problémákat.”

Kezdtük felvenni a katonai élet ritmu-
sát, kezdtük megismerni tisztjeinket, elöl-
járóinkat, akiket elfogadtunk így, vagy
úgy. Én katona családból származtam,
Édesapám horthysta volt, éppen úgy, mint
Galajda Béla technikás tisztünk, vagy Ba-
ranyai f´́ohadnagy. ´́Ok nagyon értették a
“szakmát.” A Tatai Rákosi Mátyás Páncé-
los Tiszti Iskoláról Rétságra kerül´́o tisz-
tecskék bizony sokszor megakadtak a
“hadtudományokban.” ´́Ok nagyon ismer-
ték a “dics´́o szovjet hadsereg II. világhá-
borús történéseit, a ”magyar nép nagy ba-
rátját, a világnak is példát mutató Lenin és
Sztálin elvtársak h´́osi harcát."

Politikai órákon pirosra vertük a te-
nyereinket és éltettük a magyar és szovjet
pártvezet´́ok diadalmas cselekedeteit. Volt
egy politikai tisztünk, Újvári nevezet´́u
hadnagy elvtárs. Feszült rajta a csinos
páncélos tiszti egyenruha, tányérsapkája
pedig úgy volt formázva, mint a háború
idején a német tiszteknek. ´́Ot szerettük.
Sok érdekeset mondott, melyet jó hangu-
latban fogadtunk el és sokszor derültünk
“ékes szólással” tett megjegyzésein. Mind-
ezt úgy adta el´́o, hogy mi kis tapasztalatlan
növendékek, agytekervényeinkbe azonnal
be is fogadtuk. Egy példa a sok közül.

Eltávot kaptam, mert “harmadszor”
halt meg a nagyapám/ igaz már akkor sem
élt, amikor bevonultam/. Jó apámmal esz-
mecserét folytattam. ´́O csak hallgatott,
nem szólt semmit, én meg, mint büszke
rétsági páncélos, “dobtam a szöveget.”/
Apám tüzéreknél szolgált Hajmáskéren
vezet´́o beosztásban./

– Édesapám! Azt mondta Újvári had-
nagy politikai tisztünk, hogy olyan er´́os a
magyar hadsereg a többi szocialista orszá-
gok hadseregeivel, a szovjet hadsereg ve-
zetésével, ha mi elindulunk, csak az At-
lanti Óceán tud bennünket megállítani.

Apám csak nézett, hallgatott és kis id´́o
multán megjegyezte:

– Édes Fiam! Amikor te bevonultál,
akkor még normális voltál, de ahogyan
magadra húztad ezt a – magyar honvéd-
ségt´́ol idegen – szovjet mintájú unifor-
mist, úgy látom elment az eszed.

A zászlóalj szakaszonkénti elosztásá-
nál én az IE/1-es harckocsi parancsnoki
szakaszba kerültem. A parancsnoki egy-
ség három szakaszból állt. Zászlóaljpa-
rancsnokom volt Illés Gábor százados, aki
tisztesként a laktanya élcsoportjába tarto-
zott. Helyettese volt Deák János alhad-
nagy, akin a tiszti egyenruha úgy állt, mint
tehénen a gatya. Róla a magyar katona-
tiszt szobrát nehéz lett volna megmintáz-
ni. A zászlóaljhoz tartoztak még: Egersze-
gi Sándor, Stamler József, Csillám László;
Netz János, Czakó, Biczó hadnagyok és
mások. Századparancsnokom Netz János
hadnagy volt. Szakaszparancsnokom pe-
dig Egerszegi Sándor hadnagy.

Ezredparancsnokom volt Garami La-
jos alezredes elvtárs, akivel együtt rúgtam
a labdát a Rétsági Honvédban. A mérk´́o-
zések el´́ott szokta mondani: - Fiúk ha ma
gy´́ozünk, mindenki eltávozást fog kapni
/minden meccsünket megnyertük/. A
gy´́oztes mérk´́ozések után minden alka-
lommal ezzel a bejelentéssel állt el´́o: -
Sajnálom fiúk, de a nemzetközi helyzet
megköveteli, hogy laktanyán belül marad-
janak.

Lassan megismertük ezt a kis telepü-
lést, melyet mi csak “egy percnek nevez-
tünk.” Kedves kisközség, melyet még
emelt a népviselete, számunkra ez nagyon
szokatlan volt. Fiatal lányok, id´́os nénikék
fejükön kerek kosárkákban vitték a külön-
böz´́o terményeket, gyümölcsöt, zöldséget.
Hátukon a fonott kis hátkosárkákkal, lá-
bukon az id´́ojárásnak megfelel´́o lábbelik-
kel, színes kis topánkával.

A faluból kiemelkedett a laktanya-
együttes hatalmas épülete, mely a telepü-
lés legmagasabb pontjára épült. Környez´́o
kis dombocskák koszorúja ölelte át a kis
falut, amely központi helyével kiemelke-
dett környezetéb´́ol.

Éltük a katonai hétköznapokat. Ki vol-
tunk szolgáltatva tisztjeink kényének-ked-
vének és mindazoknak a szovjet haditechni-
káknak, amelyek igyekeztek betölteni min-
dennapjainkat. Közben elterjedt a hír, hogy
1955. július 1-el az ezredhez érkezik új el-
´́ojáró Pálinkás Antal ´́ornagy személyében.

(Megjegyzés: Pallavicini Antal gróf
1945. után vette fel a Pálinkás nevet és
fordított hátat arisztokrata családjának.)

Sz´́ucs Béla Albert
(A következ´́o Hangadóban folytatjuk.)
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Hangadó – Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan.
Kiadja a Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/350-785 

 Felel´́os kiadó: Varga Nándorné igazgatóhelyettes.     Felel´́os szerkeszt´́o: Varga Nándorné
Nem kért kéziratokat nem ´́orzünk meg és nem küldünk vissza! Programajánlóban a m´́usorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A lap levélcíme: 2651 Rétság, Pf.: 24.  Készült Rétságon a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. nyomdájában. 
A lapterv és tipográfia Girasek Károly munkája. Felel´́os vezet´́o: Pál György. ISSN 1216–2914.

Cip´́o emlékkoncert Rétságon
A Retro Rock Band együttes már soka-
dik éve sikeresen játszik Nógrád me-
gyében. Ennek a sikersorozatnak kö-
szönhet´́o, hogy meghívást kapott az
együttes Rétságra is, a Városi M´́uvel´́o-
dési Központ és Könyvtárba. 

A színházteremben  sokan várták az
el´́ore beharangozott “Cip´́o (Bódi László)
emlékkoncertet”, akir´́ol a rajongói tudják,
hogy a Republic együttes frontembere
volt, akit sajnos már több mint egy éve
elveszített a magyar könny´́uzenei élet. Az
együttes tagjai ezzel a két órás emlékkon-
certtel adóztak a jó hangú énekes emléké-
nek. A közönség egyre jobban érezte ma-

gát, mivel az együttes fergeteges hangula-
tot teremtett, így sokan a dalok éneklésébe
is bekapcsolódtak, vagy ritmusra tapsol-
tak. A négy férfizenészen kívül - Csolák
Csaba (dob), Czibulya Tibor (gitár, ének),
Szarvas Zoltán (gitár), Vitéz István (basz-
szusgitár) - három csodálatos hangú éne-
kesn´́o - Horváth Gabi, Kökény Ági és
Menyhárt Évi  voltak az est f´́oszerepl´́oi. A
koncert végén a közönség fergeteges taps-
sal, felállva követelte a ráadást, melyet a
zenészek természetesen teljesítettek is. A
jelenlév´́ok úgy távoztak a teremb´́ol, hogy
életük egyik legjobb koncertjén vehettek
részt.

Felhívás
A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Szakiskola Rétsági Tagintéz-
ménye szeretettel várja következ´́o képzé-
seire leend´́o diákjait a 2014/15-ös tanévre:
— nappali tagozatos szakközépiskolai  9.

osztályba pótjelentkezés (informatika
vagy közgazdasági szakirány)

— érettségi vizsgára felkészít´́o esti tago-
zatos feln´́ottoktatási osztályba (10. 11.
osztály)

Jelentkezési feltétel: szakmunkás bizo-
nyítvány. Képzés ideje: 3 év. Tandíj és
beiratkozási díj nincs. Jelentkezés helye:
Rétság, Rákóczi út 32. 

B´́ovebb információt Mocsári Nóra
tagintézmény-vezet´́ot´́ol kérhetnek a 06-
20/771 0955-ös telefonszámon.

Felhívás
A beköszöntött nyári id´́ojárás okán is várha-
tó kerti munkákkal összefüggésben felhív-
juk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok (haszná-
lók) figyelmét a 19/2013. (XI.26.) rende-
let a közösségi együttélés alapvet´́o sza-
bályairól, valamint ezek elmulasztása,
megszegése jogkövetkezményeir´́ol szóló
helyi rendeletben, a kerti hulladékok ége-
tésével kapcsolatos el´́oírások betartására. 

A jogszabály szerint kerti hulladék,
nyesedék (nem ünnepi) hétf´́oi napokon
égethet´́o 6.00 órától, 20.00 óráig. Fontos
betartani az égetéssel kapcsolatos egyéb
szabályokat is.

Ballagás és tanévzáró az általános iskolában
Az általános iskola diákjainak is megkezd´́o-
dött a nyári szünet. A nyolcadikosok egy
kicsit meghatódva búcsúztak el iskolájuktól,
tanáraiktól. Bizonyára tartanak egy kicsit a
jöv´́ot´́ol, milyen iskolába kerülnek majd
szeptemberbe, milyenek lesznek a tanáraik,
és természetesen az osztálytársak. A követ-
kez´́o tanévben már feln´́ottként fogják ´́oket
kezelni, tehát vége az igazi felh´́otlen gye-
rekkornak. A többiek is egy kicsit feszeng-
ve, de ünnepélyes hangulatban várták a ta-
névzárói ünnepséget. Az iskola igazgatón´́o-
jének dicsér´́o szavai után a nyolcadikosok
közül a tehetséges versmondó fiú, Tomcsá-

nyi Ádám búcsúzott el az iskolától, de a
fiatalabbak is képviseltették magukat, Kö-
vi Barna és Lomen Ábel személyében.
Majer Beatrix a jelenlév´́oket fuvolajátéká-
val kápráztatta el. Ezután mindenki jóle-
s´́oen hallgatta, hogy milyen eredményeket
értek el a tanulók, és mindenki, aki dicsé-
retet kapott büszkén vette át az elismer´́o
oklevelet, érmet, a könyvjutalmat.

Természetesen az évzárónak nagyon
fontos eleme a bizonyítványosztás, me-
lyeket az osztályf´́onökök adtak át a tanu-
lóknak. Mindenkinek élményekben gaz-
dag, szép szünid´́ot kívánunk!

Zöldhulladék

Gy´́ujtési rend Rétságon

Egy szállítási nap alkalmával maximum
10 db zöldhulladékot tartalmazó zsák he-
lyezhet´́o ki ingatlanonként! Társaságunk
kizárólag az ebben a zsákban kihelyezett
zöldhulladékot szállítja el.

2014. évi zöldhulladék gy´́ujtési rend
tervezett id´́opontjai április 3-tól minden
páros héten csütörtökön. Korábbi felhívá-
sunk aktuális id´́opontjai tehát:
— 2014. július 24.  csütörtök
— 2014. augusztus 7.  csütörtök
— 2014. augusztus 21. csütörtök
— 2014. szeptember 4. csütörtök
További információt a www.zoldhid.hu
weboldalon találnak.

Köszönjük együttm´́uködésüket!
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