RÉTSÁG VÁROS LAPJA

XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

Mindenki karácsonya
Bevett szokás, hogy minden évben karácsony el´ótt megrendezésre kerül a Mindenki Karácsonya a m´úvel´ódési
központban. A színpadi m´úsorok el´ótt kézm´úveskedhettek a gyerekek, s´ót karácsonyi témájú filmet is nézhettek
a színházteremben. Már kora délután az aulában helyi és
vidéki kézm´úvesek árulták az ízlésesebbnél ízlésesebb
m´úveiket. Este öt órakor megkezd´ódött az ünnepi m´úsor.
Els´óként az Általános Iskola tanulói mutatták be a Holle
anyó c. feldolgozást, majd break tánc következett. A
Dalos Ajkak együttes az Ékes Énekegyüttessel közösen
karácsonyi dalokat énekelt, majd fergeteges táncot mutatott be a Kerepl´ó Néptánc Együttes. Komolyabb téma
következett, Szájbely Zsolt verset szavalt, majd Ivanics
Barbara és Majer Beatrix fuvolajátékát hallgathatta meg
a közönség. A színpadi produkciók után Heged´ús Ferenc
polgármester megköszönte mindenkinek a munkáját és
áldott, békés karácsonyt kívánt mindenkinek. Minden
jelenlév´ót meginvitált a Nagyparkolóba egy kis halászlére, bejglire, forró teára és forralt borra.
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f´óvárosa Rétságia
9. oldal

1

2015. JANUÁR

HANGADÓ

Városházi tudósítások
Önkormányzati választási eredmények 2014
Rétságon az önkormányzati képvisel´ó és
polgármester választáson a választójogosultak 59,2 %-a, 1376 f´ó vett részt. A részvételi arány jelent´ósen meghaladta a 44,3
%-os országos átlagot, és igen kismértékben maradt el a 2010. évi 59,6 %-os részvételi aránytól.
A választáson érvényesen szavazók
Heged´ús Ferencet választották meg Rétság
város polgármesterének. Önkormányzati
képvisel´ók azok a jelöltek lettek, akik a
megválasztható képvisel´ók száma szerint a
legtöbb érvényes szavazatot kapták: Mez´ófi Zoltán János független képvisel´ó, Jávorka János független képvisel´ó, Dr. Katona Ern´ó független képvisel´ó, Varga Dávid

Géza FIDESZ-KDNP képvisel´ó, Dr. Szájbely Ern´ó független képvisel´ó, Kotroczó
Balázs független képvisel´ó.
A Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnál Jónás Pál LUNGO DROM - elnök,
Botos János LUNGO DROM, Oláhné Kökény Tímea LUNGO DROM.
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnál Glückné Salgai Szilvia - MSZSZ
PILISI SZLOVÁKOK-DASZSZ - elnök,
Sztruhár Istvánné - MSZSZ PILISI SZLOVÁKOK-DASZSZ, Tóth Jánosné - MSZSZ
PILISI SZLOVÁKOK-DASZSZ.
A polgármesternek és minden képvisel´ónek gratulálunk, és a továbbiakban eredményes munkát, jó egészséget kívánunk!

Képvisel´ó-testületi ülések az elmúlt id´ószakban
A helyi választások után sor került az
újonnan megválasztott képvisel´ó-testület alakuló ülésére. Itt Kapecska Ferencné, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a választások eredményét, majd felkérte a képvisel´óket és a
polgármester urat az ünnepélyes eskü
letételére.
Ezek után Heged´ús Ferenc polgármester minden képvisel´ótársának gratulált és kifejezte reményét,
hogy közösen Rétság lakóinak
megelégedését fogják szolgálni.
Ismertette programját, melyben
szerepelt, hogy fontosnak tartja a
megválasztott képvisel´ó-testülettel, a város intézményeivel, a helyi vállalkozókkal
és üzemekkel való jó együttm´úködést a
pályázatok széleskör´ú kihasználása mellett, kölcsön felvétele nélkül. Fontosnak
tartja a helyi adók csökkentését, az újszülött gyermekek utáni támogatás megemelését, a karácsonyi ünnepek alkalmából a
Szociális Bizottság által javasolt lakosok
támogatását, kis busz üzemeltetését a helyi Járóbetegellátó Központba, azon lakosok támogatását, akik koruk vagy egészségügyi állapotuk miatt nem képesek el-
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látni az önkormányzat által el´óírt teend´óket (ingatlanuk el´ótti árok rendben tartása,
f´únyírás, stb.), ezeket a munkálatokat közmunkások bevonásával kell megoldani.
Fontosnak tartja a közmunka program keretében a város rendben tartását, gondozását, a közmunkások feladatainak jó elosztását. A civil szervezetek támogatása, a gyerekek és az ifjúság sportolási és kulturális lehet´óségeinek
b´óvítése, id´ósek napközi otthonának, bölcs´ódének a kialakítása is a
célok között szerepelt. Önkormányzati szociális bérlakások kialakítása, a meglév´ó sportlétesítmény felújítása, rendezvényház kialakítása, hadtörténeti múzeum a laktanyában,
szabadid´ó park kialakítása a volt honvédségi sportpálya területén szintén fontos
célkit´úzés. Fontos Rétság számára a Terület és Településfejlesztési Operatív Program megyei keretéb´ól finanszírozásra kerül´ó járási projektcsomagok és gazdaságfejlesztési csomag projektlistáinak pontosítása, valamint ezek megvalósítása minél
el´óbb. Ebb´ól legfontosabbnak a járási hivatal vezet´ójével karöltve a hivatal teljes
felújítása, a hivatal udvarában parkolóhe-

lyek kialakítása, a Megyei Fejlesztési
Koncepcióba bekerült Semmelweis Egyetem Tudásközpont kialakítása, melyhez
Rétság városa a laktanya területén tud ingatlant biztosítani. Ezek minél el´óbbi
megvalósítása érdekében minden lehet´óséget meg kell ragadni. Nagyon fontos
Rétság város lakóterületének b´óvítése városrész b´óvítés, meg kell valósítani a
MOL kútnál a buszmegálló kialakítását,
valamint lámpás keresztez´ódés, gyalogátkel´ó létrehozását, a m´úvel´ódési központ
100 %-ban, azaz teljes tulajdonba vételét.
Bem utca el´ótt lámpa felszerelése indokolt. Rétság város tulajdonában lév´ó ingatlanok küls´ó h´ószigetelése, energiatakarékos rendszerek alkalmazása, szükség
szerinti sorrendben. Napközis konyha
szolgáltatásainak b´óvítése – megfelel´ó
technikai, személyi feltételek biztosításával
– a városi rendezvények teljes kör´ú kiszolgálására, esetleg étel kiszállításra is alkalmassá tehet´ó. Történelmi Egyházakkal
szoros kapcsolattartás, a m´úvel´ódési házban szélesebb kör´ú szolgáltatás kialakítása a város lakóinak igényeinek és anyagi
lehet´óségeinek figyelembe vételével.
Szavazatszámláló Bizottság megválasztásában döntött a képvisel´ó-testület,
mely bizottság vezet´ójének Varga Dávid
Gézát, tagjainak pedig Jávorka János és
Kotroczó Balázs képvisel´óket javasolta a
polgármester úr. A bizottságot öt éves ciklusra választották meg.
Alpolgármesternek a rétsági hagyományok szerint azt a képvisel´ót javasolják, aki a legtöbb szavazatot kapta,
így ebben az esetben Mez´ófi Zoltánt
kérte fel a polgármester ennek a posztnak a betöltésére. Nézetkülönbség abban alakult ki, hogy f´óállásban, vagy
társadalmi megbízatásban végezze-e
munkáját az alpolgármester. A képvisel´ó-testület az utóbbi mellett döntött.
Titkos szavazáson hét igennel a képvisel´ó-testület Mez´ófi Zoltán képvisel´ót
választotta meg alpolgármesternek.
A polgármester és alpolgármester illetményének és költségtérítésének a
megállapításánál az önkormányzati
törvény által el´óírt pénzösszeget szavazta meg a képvisel´ó-testület.
A képvisel´ó-testület megtárgyalta a
Rétság Kistérségi Egészségfejleszt´ó
Központ Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felel´ósség´ú Társaság taggy´úlésébe történ´ó önkormányzati képvisel´ó választását. A jelölt Dr. Szájbely Ern´ó PVB elnök, akit
a képvisel´ó-testület támogatott, mivel
úgy mint orvos és pénzügyileg is hozzáért´ó képvisel´ó méltóképpen tudja
majd képviselni az önkormányzatot.

HANGADÓ
A képvisel´ó-testület A képvisel´ó-testület bizottságainak megválasztása, Szervezeti és M´úködési Szabályzat felülvizsgálatának szükségessége cím´ú napirendi pont el´óterjesztését nem fogadta
el, kés´óbbi id´ópontra halasztotta.
Dr. Varga Tibor jegyz´ó tájékoztatta a képvisel´ó-testület tagjait, hogy vagyon nyilatkozattételi kötelezettségük van, nyilatkozatot kell tenniük összeférhetetlenség és a
méltatlanság nemlegessége kérdésében.
Dudás György, a Járási Hivatal vezet´óje minden megválasztott képvisel´ónek
és a polgármester úrnak gratulált, jó munkát és jó egészséget kívánt.

Október 31-i ülés
A következ´ó testületi ülésen Heged´ús Ferenc polgármester a bizottsági tagokra tett
el´óterjesztést, amit a képvisel´ó-testület
nem fogadott el. A következ´ó képvisel´ótestületi ülésen ebben a témában döntöttek
a 2014 - 2019-es id´ószakra hogy az alábbi
bizottságokat, valamint bizottsági tagokat
választják meg:
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság (9 f´ó) Elnök: dr. Szájbely Ern´ó.
Képvisel´ó tagok: Jávorka János képvisel´ó, Mez´ófi Zoltán képvisel´ó, Kotroczó Balázs képvisel´ó, Dr. Katona Ern´ó
képvisel´ó. Küls´ós tagok: Kapecska
Ferencné, Szabó Klára, Bulejka András, Majnik László
Szociális Bizottság (5 f´ó) Elnök: Jávorka János képvisel´ó. Képvisel´ó tagok: Kotroczó Balázs képvisel´ó, Varga
Dávid Géza képvisel´ó. Küls´ós tagok:
Laczkó Mária, Sirkó Jánosné
Elhangzott, hogy a Szervezeti M´úködési
Szabályzatot át kell alakítani, aktualizálni
kell.

November 21-i ülés
Erre a következ´ó képvisel´ó-testületi ülésen az els´ó napirendi pontban sor került.
Pontról-pontra, bekezdésr´ól-bekezdésre mindent a mostani szabályok, az
új, módosított önkormányzati törvény
szerint a képvisel´ó-testület fogadott el.
A módosítások után elhangzott, hogy
a szöveget egy egészben kell újra kiadni, hogy minél egyszer´úbben tudjon
minden képvisel´ó és bizottsági tag ebb´ól dolgozni.
A 2015. évi adómértékek megtárgyalása kapcsán a képvisel´ó-testület nem
változtat az el´óbbi évek gyakorlatán,
elhangzott, hogy új adónemeket nem
vezettek be, adóemelés nem történt.
Rétságon az adók sokkal alacsonyabbak, mint az el´óírt megengedett adó. A
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szociális rászorultaknál még csökkenteni is lehet, de 15 eFt a szemétszállítási díj támogatása, amit a lakosok is
tudomásul vehettek. Sajnos még nincsenek költségvetési keretösszegek,
amib´ól gazdálkodni lehetne, emiatt lesz
fontos a következ´ó városi költségvetés.
A szociális ellátásokról szóló rendeletet
a 2015. évi költségvetés tudatában önálló rendeletben kellene szabályozni, ami
a születési támogatás összegét´ól a tüzel´óanyag ellátásról is szólna. A részletes
rendelet megtalálható a város hivatalos
honlapján a www.retsag.hu. címen.
A város költségvetésének végrehajtása
a munkaterv alapján zajlott, az intézmények biztonságos m´úködtetése
maximálisan biztosított volt. Nem volt
szükség semmiféle hitel felvételére. A
bevételek és a kiadások stabil képet
mutatnak.
A 2015. évre szóló földhaszonbérleti
díjakat kisebb módosításokkal a képvisel´ó-testület elfogadta, a bérleti díjakat nem kívánja módosítani. A term´óföld haszonbérleti szerz´ódésének jóváhagyását kérelmezte Svéda László a
2015-es évre, aki a bérelt területet
évek óta m´úveli, bérleti díj hátraléka
nincs. Szunyogh Pál rétsági lakos, aki
úgyszintén a szerz´ódés meghosszabbítását kéri, aki a területet évek óta bérli,
hátraléka nincs, m´úveli a területet. A
képvisel´ó-testület úgy döntött, hogy
meghosszabbítják a szerz´ódést.
Bels´ó ellen´órzési feladatokkal megbízzák a Kontroll Plusz Bt.-t, hogy az
önkormányzat és intézményei bels´ó
ellen´órzését a határozatban foglalt
program szerint elvégezze.
A Nógrád Volán Zrt. azzal a kéréssel
fordult Rétság Önkormányzatához,
hogy a közelmúltban átadott autóbuszfordulóban térítési díj ellenében a hóeltakarítást az önkormányzat végezze
el. Tudjuk-e vállalni ezt a munkát, ez
volt a kérdés. A város elvállalja ezt a
munkát megfelel´ó díjazás alapján, de
mivel a sózás a területen nem megoldható mert speciális anyag kell hozzá, a
felajánlott díj viszont nagyon alacsony.
Felhatalmazta a képvisel´ó-testület a polgármestert, hogy további tárgyalásokat
folytasson az illetékesek-kel.
A Bursa Hungarica ösztöndíj kapcsán
Rétság város Önkormányzata is csatlakozni kívánt ehhez a lehet´óséghez, így
összesen 400 eFt-tal támogatták a pályázó fiatalokat, a Bursa A kategóriában 9
f´ót, a Bursa B kategóriában 1 f´ót.
A SÁGRON Kft . a volt Sportkombinát területén felújításra szerz´ódött. A
vállalást nem várt id´ójárás miatt kése-

delmesen teljesítette, de többletmunkát
végzett, ami az épület állagának meg´órzését biztosította. Ezért a plusz munkáért
a képvisel´ó-testület a kötbért´ól eltekint.

December 19-i ülés
A december 19-i képvisel´ó-testületi
ülésen a 2014. évi költségvetés módosítása szerepelt el´óször. A módosítási
javaslatokat a képvisel´ó-testület elfogadta, mely teljes terjedelmében megtekinthet´ó a város hivatalos honlapján,
a www.retsag.hu -n.
A képvisel´ó-testület 2015. évi munkaterv-tervezetéhez javaslat nem érkezett, ezért a tervezetbe az el´óre látható
témák kerültek. Az elfogadott tervezet
megtekinthet´ó a www.retsag.hu internetes oldalon, így a hónap utolsó hetében, péntekenként, 16.00 órai kezdettel kerül sor a testületi ülésre. A közmeghallgatás november 20-án lesz, lakossági fórum április 28-án lesz.
A köztisztvisel´ókr´ól szóló törvény rendelkezik a teljesítményértékelésr´ól,
melynek kötelez´ó és ajánlott elemei is
vannak. A közszolgálati tisztvisel´óknek ez adja meg az éves min´ósítését,
ezért a képvisel´ó-testületnek kell meghatároznia, hogy mik azok a kiemelt és
általános célok, amelyeket az ügyintéz´ókt´ól elvár. A helyi célok meghatározásánál természetesen be kell tartani
az önkormányzat számára meghatározott feladatokat, a központi jogszabályokat és a helyi rendeleteket, de fontosak az aktuális, egyénekre lebontott
feladatok is. A részletes célok megtalálhatóak a hivatalos honlapon.
A követelések állományáról adtak számot a hivatal dolgozói, ahol tételenként kimutatták, hogy mely területeken, milyen adóval, mekkora tartozások vannak a lakosság részér´ól. A képvisel´ó-testület a beszámolót tudomásul vette, de a követelésállomány
csökkentése érdekében valamennyi
érintett´ól továbbra is aktív közrem´úködést kér, természetesen a jogszabályokban rögzített lehet´óségek figyelembe vétele mellett.
Hulladékszállításra kiírt pályázatra két
pályázó adta be ajánlatát, a Zöld Híd
Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., és a Tiszta Vidékért Nonprofit Kft. A képvisel´ók véleménye alapján a Zöld Híd Régió Kft. már bizonyította, hogy pontosan, modern autókkal látja el ezt a
szolgáltatást, ezért nem szabad velük
megszakítani ezt a jó kapcsolatot, s´ót
díjat sem emelnek.
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2015. január 1-t´ól a személyi jövedelemadóról szóló törvény kiegészül az
alábbiak szerint: a munkáltató által lakáscélú felhasználásra hitelintézet
vagy a kincstár útján a megfelel´ó igazolások alapján felvett hitelt a cafetéria juttatásban részesül´ó dolgozók erre a
célra felhasználhassák 2015. évt´ól. Az
OTP Nyrt. vállalja a szolgáltatás lebonyolítását a dolgozó, a munkáltató és a
pénzintézetek között. A keret-megállapodás az önkormányzatra, intézményekre nézve kötelezettséget nem jelent,
ugyanakkor b´óvíti a dolgozók cafetéria
elem választási lehet´óségét. A képvisel´ó-testület a javaslatot támogatta.
Kotroczó Balázs azzal a kéréssel fordult a képvisel´ó-testület felé, hogy november havi képvisel´ói tiszteletdíját
szeretné felajánlani a Rétsági Nyugdíjas Klubnak étkészlet vásárlására. A
képvisel´ó-testület a felajánlást tudomásul vette.
A Váci Útépít´ó Kft. árajánlatot adott a
Kresz Park körüli megrongált kerítés
javítására. Az árajánlat tartalmazza a
megrongált kerítés, táblák bontását, elszállítását, valamint a 11 kerítés tábla
beépítését, ill. a kapuzár és zárbetét
cseréjét. Ennek az összege 226eFt.
Négy évente a játszótereket felül kell
vizsgálni, szerencsére az árok már elt´únt a területr´ól, és megfelel´ó magasságú táblák kellenek a KRESZ Parkba.
A játékok biztonságának felülvizsgálata szükséges.
Szociális Nyilvántartó Program beszerzését jóváhagyta a képvisel´ó-testület, de a szoftver felhasználói szerz´ódés megvásárlása mellett egy átalánydíjas szerz´ódést is kell kötni, mely
a folyamatos karbantartásit és a frissítéseket tartalmazza. A képvisel´ó-testület az árajánlatot megfelel´ónek találta,
így ezt el is fogadta.
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a Rétság város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésér´ól készített el´óterjesztést, de nem támogatja. Rétságnak van egy stratégiai terve, aminek
alapján került sor a városrehabilitációs
programra is.
Rétság város óvodájában van egy
gyermek, aki sajátos nevelési igény´ú
(SNI), számára speciális ellátás kell. A
helyi KLIK nem tudja megoldani ezt a
problémát, ezért megbízási szerz´ódéssel próbálják meg megoldani a problémát a Nógrád Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Balassagyarmati Tagintézmény gyógypedagógusa segítségével. A képvisel´ó-testület ezt támogatta.
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A F ´ÓKEFE Közhasznú Nonprofit Kft.
helyiségbérleti szerz´ódésének módosítását adta be az önkormányzatnak. A
bérlés id´ópontjának a meghosszabbítása volt a cél, hogy 2015. december
31-ig is használhassa a cég a bérelt
termeket. A képvisel´ó-testület az indítványt elfogadta.
A Váci Naszály Közhasznú Motor SE
és RRT azzal a kéréssel fordult a képvisel´ó-testülethez, hogy szeretnének a
rétsági Extrém Napok keretében egy
Endurocross bajnokságot is megtartani, ehhez kérnének ingyenes területhasználati engedélyt. A versenyt közösen rendeznék a Rétság Rider’s Team
tagjaival. A képvisel´ó-testület úgy
döntött, hogy mivel nem helyi csapatról van szó, 100eFt bérleti díjat kellene
érte fizetni. További egyeztetésekre
még sort kell keríteni.
A Fulldrive Autósiskola szeretné, ha
teherautós és autóbuszos oktatáshoz
megfelel´ó telephelyet biztosítana Rétság, amit bérelni szeretne. A laktanya
területén lév´ó hátsó alakuló tér tökéletes lenne erre az alkalmakra. A képvisel´ó-testület úgy döntött, hogy a laktanya területén lév´ó betonozott részt
nem kívánja bérbe adni.
Jobbágyi Péter, rétsági lakos azzal a
kérelemmel fordult a tisztelt képvisel´ó-testülethez, hogy a rétsági Extrém
Nap megrendezéséhez ingyenes területhasználattal járuljon hozzá. A rendezvényt 2015. május 16-ára tervezik.
A képvisel´ó-testület a volt laktanya területén lév´ó l´ótér mögötti betonterületet, a mellette lév´ó 2 hangárt, a Hunyadi Ligetet, a 400-as futópálya környékét,
és a felújított öltöz´ót ingyenesen rendelkezésre bocsátja a kérelmez´ónek.
A Rétsági Önkéntes T´úzoltó Egyesület
kérelemmel fordult a képvisel´ó-testület
tagjaihoz, hogy a 2014. évi anyagi támogatásuknál szeretnének módosítást eszközölni. A támogatás összegében nem
történne változás, csak az egyes felhasználási összegeknél átcsoportosítás. Ezt a
képvisel´ó-testület támogatta.
Rétság Város Önkormányzata már
hosszú évek óta támogatja a fiatal lányok számára a méhnyakrák elleni véd´óoltás beadását. Ebben az évben új
szerz´ódés megkötésére kell sort keríteni,
mivel megváltozott a beadási id´ószak.
Már nem három, hanem csak két vakcina beadását kell megoldani. A vakcinákat csak az új oltási sémára kötött szerz´ódések szerint tudják beadni, ezért a
szerz´ódést a GlaxoSmithKline Kft-vel
meg kell újítani. A képvisel´ó-testület
támogatta a szerz´ódés megkötését.

Bányi Zsuzsanna kérelemmel fordult a
képvisel´ó-testülethez, mivel a Köztársaság utca 12. szám alatt, el´ótt vízelvezet´ó árok létesült. Az árok elkészült,
betonlapokkal burkolt. A helyszíni
szemle alkalmával az utcai szakaszon
az épület el´ótt az árok lehullott falevelekkel és termésekkel volt kis mértékben szennyezett. A kérelmez´ó azt kifogásolta, hogy az önkormányzat dolgozói nem takarították ki az árkot. Az ide
vonatkozó rendelet viszont kimondja,
hogy az ingatlan tulajdonosának kell
ezt megtennie. Az árok jelenleg csak
tisztításra szorul, javítás, karbantartás
nem szükséges. Az árok takarítását a
helyi közutak kezelésének szakmai
szabályairól szóló rendeletben foglaltak alapján az ingatlan használója köteles elvégezni. A befogadó árok karbantartására vonatkozóan további információ szükséges, a szükséges háttérinformációk rendelkezésre állását
követ´óen a képvisel´ó-testület az ügyet
ismételten tárgyalni fogja.
Bányi Józsefné és Bulejka Jánosné azzal
a kérelemmel fordult a képvisel´ó-testülethez, hogy a Kölcsey utca külterületi
szakaszán közvilágítást kellene kialakítani, valamint a temet´óben a ravatalozó
melletti útról nyíló tereplépcs´ó balesetveszélyes állapotát megszüntetni, és az
ott található sírok megközelíthet´óségét
biztosítani szíveskedjenek. Kiderült,
hogy ezt a lépcs´ót illegálisan építették,
balesetveszélyes. Biztonságos lépcs´ót
kellene építeni, de a képvisel´ó-testület a
parcellázási terven nem szerepl´ó lépcs´ó
felújítását nem támogatja, a lépcs´ót el
kell bontani. A bontási munkák megkezdéséig a lépcs´ót le kell zárni és a balesetveszélyre figyelmeztet´ó táblát kell kihelyezni. A lépcs´ót le kell bontani. A Kölcsey utca külterületi szakaszán lév´ó közvilágítás b´óvítését támogatja a képvisel´ó-testület, az ezzel kapcsolatos árajánlatok ismeretében újratárgyalja az ügyet.
Medve Zsolt, a Kossuth utca 22/B
alatti lakos kérte, hogy bejelentkezhessen a Kossuth utca 22. szám alatt
található lakásba. Jelenleg ott egyedüli
bérl´ó tartózkodik, aki a bérleti szerz´ódés szerint fizeti a bérleti díjat. A bérl´ó
egy f´ó után fizeti a bérleti díjat és a
vízellátást. A kérelme az volt, hogy az
ingatlanba való bejelentkezése kapcsán kérje az új bérleti- és vízdíj megállapítását. A képvisel´ó-testület tekintettel arra, hogy a kérelmez´ó tulajdonosa ugyanazon közös udvarban lév´ó
ingatlannak, nem járul hozzá, hogy az
önkormányzati bérlakásban lakcímet
létesítsen.
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Rétság Város Önkormányzata 3 db játszótérre játszótéri eszközöket telepített. A felülvizsgálatukra következ´ó alkalommal visszatérnek.
A beszámolót a lejárt határidej´ú határozatok végrehajtásáról Heged´ús Ferenc polgármester terjesztette el´ó, melyet a képvisel´ó-testület elfogadott.

Képvisel´ó-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete munkatervben tervezett következ´ó ülésére 2015 január 23-án pénteken
16.00 órakor kerül sor. Munkatervben tervezett napirendek:1. 2015. évi költségvetési rendelet megalkotását megalapozó
döntések el´óterjeszt´ó: Heged´ús Ferenc
polgármester, 2. Polgármester 2015. évi
szabadság ütemezési tervének jóváhagyása el´óterjeszt´ó: jegyz´ó, 3. Beszámoló a
testület lejárt határidej´ú határozatainak
végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekr´ól el´óterjeszt´ó: Heged´ús Ferenc polgármester, 4. Tájékoztató a
két testületi ülés közötti id´ószakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról el´óterjeszt´ó: Heged´ús
Ferenc polgármester, 5. Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról el´óterjeszt´ó
Heged´ús Ferenc polgármester. A részletes
napirend a www.retsag.hu oldalon az ülés
el´ótt 6 nappal megtalálható.

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. 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.

Felhívás!
A közelg´ó téli id´ójárásra tekintettel felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a köztisztasági és környezetvédelmi feladatok
ellátásáról szóló rendelet alapján az ingatlanok el´ótti járdák tisztántartását, hóeltakarítását az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles elvégezni. A
szórakoztató-, vendéglátó- és árusítási helyek, üzletetek el´ótti járdaszakaszt a használó köteles folyamatosan tisztán tartani. Kérjük, hogy az önkormányzati rendelet alapján
folyamatosan szíveskedjenek gondoskodni
a tulajdonukban, illetve használatukban lév´ó ingatlan el´ótti járdaszakasz hóeltakarításáról, tisztításáról, síkosság mentesítésér´ól.
Polgármesteri Hivatal
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Vissaztekint´ó
Megemlékezések
Az év október havában több megemlékezést tartottunk dics´ó ´óseink emlékére.
1849-ben a szabadságharc leverését
súlyos megtorlás követte. Magyarország
teljhatalmú urának, Haynaunak az volt a
véleménye, hogy “gyökerestül kell kiirtani a gazt” vagy ahogy tábornoktársának
leírta: “a f´ókolomposoknak lógniuk kell”.
A tárgyalás sorrendjében a b´únösség foka
volt a mérvadó, azaz ennek alapján állapították meg, hogy kinek mikor kell meghalnia. De nem is a jog betartása, hanem
az elrettent´ó példa volt a f´ó cél. Kivégeztek Aradon 13 embert, akik emlékére Rétságon a helyi általános iskolások, a város
vezet´ói és a lakosok elhelyezték koszorúikat és virágjaikat a m´úvel´ódési központ
oldalfalán lév´ó emlékfalon elhelyezett
táblánál. A középiskolások az intézményük falai között ünnepeltek, ahol felidézték az akkori h´ósök nagy tetteit és méltatták azok el nem múlandó érdemeit.
1956. október 23-án lezajlott eseményekre városunkban is megemlékeztünk.
H´ósökként tisztelhetjük a forradalomban
részt vev´óket, mivel megpróbálták azt a
lehetetlen dolgot, hogy ez a kis ország
Európa közepén szabad legyen, és saját
maga intézze dolgait. A történelem távlatából tudjuk, hogy ez kudarcba fulladt. A
helyi megemlékezéskor az Általános Iskola tanulói verses, zenés összeállítással
emlékeztek, amelyet Borosné Gellai Katalin állított színpadra. Ezt követ´óen Dudás György, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatalának vezet´óje mondott ünnepi köszönt´ót. A Kerepl´ó
Néptánc Együttes erre az alkalomra is saját koreográfiával készült, amelyet Simon
Katalin tanított be. Befejezésképpen pedig a Mikszáth Kálmán Középiskola Rétsági Kihelyezett Tagozatának képes és
irodalmi összeállítása volt, amibe új elemeket csempésztek be, színesítve a korábbi évek megemlékezéseit. Az el´óadás ré-

sze volt olyan archív filmrészletek vetítése is, melyeket eddig nem láttunk, de
megrendít´óek voltak. Ezt az összeállítást
Gálik Zsófia, az intézmény tanára állította
össze, koreografálta és vezényelte le.
Minden aktív résztvev´ónek a város lakossága nevében gratulálunk, munkájukhoz sok er´ót, jó egészséget kívánunk!

Új imaterem
Hosszú évek óta a Református Egyház az
istentiszteleteit a helyi m´úvel´ódési házban
tartotta meg. Az idén megoldódott a helyproblémájuk, mivel a Templom utcában a
volt Civil Szervezetek Házának egy részét
az önkormányzat átadta a gyülekezetnek.
Az épületrészt szépen felújították, így a
hívek már saját imaházukban tarthatják
meg összejöveteleiket.

Könyvtári napok
Az Országos Könyvtári Napok keretében
“Találkozzunk a könyvtárban” programsorozatban egy érdekes, struktúráját tekintve jól felépített részletes történelmi
visszatekintést is tartalmazó el´óadást tartott Girasek Károly, Gutenbergt´ól az ekönyvig címmel. A könyvtár olvasóterme zsúfolásig megtelt. Ennek a sorozatnak a részeként Megosztott örömök - Döcögjünk, höcögjünk együtt Müllerné Varga Fruzsina óvodapedagógus tartott fergeteges foglalkozást a helyi óvodások részére. Ezen a foglalkozáson az anyukák is
megismerkedhettek számos népi eredet´ú,
de ma is közkedvelt ölbeli játékkal. A közép- és id´ósebb korosztály részére Dr. Katona Ern´ó háziorvos, traumatológus, sebész orvos tartott el´óadást Az együtt az
egészségünkért – Védd magad címmel.
Sok hasznos információt hallhattak a
jelenlév´ók, akik sok kérdést is feltettek a
szakembernek. Tanácsokat adott, hogy
az egyén mint központ, hogyan tudja
magát megvédeni a küls´ó stresszhatásoktól, a felgyorsult, rohanó világ ártalmas
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hatásaitól, és a megfelel´ó életmód megválasztásával mennyire kivédhet´óek egyes
betegségek.

Kerepl´ós András nap

László mondott köszönt´ót. A hivatalos
program után kezd´ódött a színes kulturális
m´úsor, majd este a hagyományos szüreti
bál.

A “Mulassunk még egyet Szent András
havában” c. hagyományosan megrendezett tánc-kavalkád, melynek megrendezését a Kerepl´ó Néptánc Egyesület elnöke,
Lengyel László meg is köszönt Simon Katalinnak a rétsági néptánc együttes alapítójának. Méltatta az elmúlt tíz év kemény
munkáját, megköszönte a fellép´óknek az
elvégzett kemény munkát, amit a családjával együtt készített mézeskaláccsal jutalmazott.

Halloweeni tökfaragás
November elsején és másodikán, azaz
Mindenszentek és Halottak Napján mindenki saját szeretteinek sírját kereste fel és
rótta le tiszteletét el´óttük. A Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület október 31-én
egy tökfaragással egybekötött estét tartott
a m´úvel´ódési központ aulájában. A kisebb
gyerekekkel jöttek a szül´ók is, sokan a
hangulatnak megfelel´óen kifestve, maszkírozva. Nagyon sok szép tököt sikerült
megmunkálni a jelenlév´óknek, amelyeket
lámpásként használtak akár otthon, akár
ajándékképpen adták oda rokonaiknak, ismer´óseiknek. Került egy-két szép példány
a m´úvel´ódési ház bejárata mellé is. A tökfaragáson kívül a pókhálók szövésében,
különféle szellemfigurák elkészítésében is
jeleskedtek a gyerekek és a feln´óttek.

Istenek eledele: élet, er´ó, egészség – ez a
MÉZ. A Palóctáj Mézlovagrend képvisel´ói felkeresték a helyi Általános Iskolát,
ahol nagyszünetben a gyerekek bátran
megkóstolhatták az el´óre megkent mézes
kenyereket. Ezt a gyógyhatású édességet
mindenki szívesen fogadta!

Szüret
Egy színes kavalkádnak lehettek a tanúi
Rétság és a környék lakosai a szüreti felvonulás kapcsán, melyre csodálatos, ver´ófényes id´ót rendeltek meg a szervez´ók, a
Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület tagjai. A felvonulás után a Városi M´úvel´ódési
Központ és Könyvtár színháztermében
Tóth Ferenc katolikus plébános, Zsugyel
Kornél evangélikus lelkész megáldották
az új kenyeret és az idén termett javakat.
A református egyház nevében Lengyel

Klubjubileum

Rock koncert
A könny´úzenét kedvel´ók el´ótt ismert az El
Coyote együttes neve, mivel rétsági csapatról van szó, így sokan kíváncsiak voltak az együttes el´óadására, ami egyben
lemezbemutató is volt. A hangulatot fokozta a hastáncosok bemutatója, és a Sugera Bugera zenekar, aki felvezette az
egész estét. A zenészeknek a továbbiakban sok sikert kívánunk, remélhet´óleg
lesz még Rétságon El Coyote koncert!
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Mézes napok

Fontos eseménynek lehettünk tanúi, mivel
20 éves lett a Hunyadi Nyugdíjas Klub. A
klub tagjainak a száma jelenleg már jóval
meghaladja a száz f´ót, Rétságon az egyik
legtöbb tagot számláló civil szervezet. Ebb´ól az alkalomból illusztris vendégeket is
fogadhatott a klub vezet´óje Hangyási Jen´óné. Az elmúlt húsz évre a klub els´ó elnöke Riczler József emlékezett. Köszönt´ót mondott a BEOSZ részér´ól Nagy Károly alezredes, a BEOSZ elnökségi tagja,
és átadta a szervezet oklevelét. Majd Szép
Tamás százados a Kiegészít´ó parancsnokság elismer´ó plakettjét nyújtotta át a klub
vezet´ójének. Fellépett az Obsitos Zenekar,
a Honvéd Együttes részeként m´úköd´ó

HANGADÓ

2015. JANUÁR

Magyar Nemzeti Táncegyüttes, verset
mondott Szájbely Zsolt, énekkel köszöntötte a jelenlév´óket Beke Istvánné, majd a
helyi Nyugdíjas Klub Tánckara szórakoztatta a közönséget. (www.retsag.net cikk
nyomán)

Új gyár az Ipari parkban

Adventi koszorú
Karácsony el´ótt van az Advent id´ószaka.
Négy vasárnapon keresztül kell meggyújtani egy-egy gyertyát. Immár hagyománnyá vált, hogy a Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület tagjai megépítik a város
nagy adventi koszorúját. Az idén ötletesen
kihasználták az újonnan adott lehet´óséget,
mivel a megépített szök´ókút köré építették ezt fel.

Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület szervezésében lófogaton is megérkezett a Mikulás krampuszok kíséretében. Újra kezd´ódött az ajándékok szétosztása, így a
gyerekek csillogó szemekkel, boldogan
mentek haza. A Mikulás viszont folytatta
útját, a település több utcáján meg-megállva, ha gyereket látott, akkor természetesen megajándékozta. A kicsiknek és
a nagyoknak szép, hangulatos, látványos
Mikulás napot sikerült szerezni a szervez´óknek.
Köszönet érte!

Színház

Mikulásjárat
December hónap els´ó nagy eseménye a
kicsiknek természetesen a Mikulás megérkezése. A helyi óvodában már délel´ótt
elkezd´ódött a színes program. Hangulatosan feldíszített termekben gyülekeztek a
kicsik, akiket az óvónénik szórakoztattak,
de a gyerekek is bekapcsolódtak a játékba
és így egy közös produkció sikeredett.
Majd Majnik László ismert gyerekdalokkal szórakoztatta a kicsiket. A koncert
utolsó dalánál megjött a várva-várt Mikulás is. Mindenkihez volt egy-egy jó szava,
majd a gyerekek is produkálhatták magukat, mert bemutathatták az erre az alkalomra megtanult verseket, dalokat. Eljött
a nagy pillanat, és minden gyermek
megkapta a Mikulástól az ajándékát. Jó
hangulatban telt el a nap, s´ót este pedig a

Városunk vendége volt a salgótarjáni KIVISZI színház amat´ór társulat lelkes fiatal
csapata. A színpadon egy fergeteges, jó
humorú darabot mutattak be, Varga Leon
László: Lelkek halásza címmel. Zenés,
táncos produkció volt a javából! Fiatalok,
akik zenekari próbát tartanának, de közben beszélnek problémáikról, ügyes-bajos
dolgaikról. Majd feladatul kapják, hogy
játszanak el egy színdarabot, egy misztériumjátékot. Karácsony táján különösen
érdekes volt az egész. A színpadi technika,
f´óleg az énekek alatt a fénytechnika nagyon jól kiemelte a mondanivalót, és egy
dinamikus, a néz´ók figyelmét maximálisan leköt´ó színdarabnak lehettek szem és
fültanúi. Bár amat´órök, de a játékukon ezt
nem lehetett észrevenni!
Gratulálunk, és sok sikert kívánunk a
továbbiakban is!

Nyugdíjas klubok hírei
Rétságon két nyugdíjas klub is m´úködik,
a Városi Nyugdíjas Klub tagsága december közepén megtartotta évbúcsúztató
összejövetelét. A hangulat igencsak karácsonyi volt, ünnepi köszönt´ót mondott
Kotroczó Balázs a klub elnöke, és Heged´ús Ferenc polgármester. Jó hangulatban
telt el az este, mivel a klub tagjai szórakoztatták egymást, volt ének, vers, tánc,
s´ót a Mikulás is megérkezett id´óközben.
Ezután egy jó vacsora jött, majd a zenekar el kezdte “húzni” a talpalávalót. Következ´ó összejövetelükre 2015. januárjában kerül sor.

A volt TDK területén a Ferrit részen egy
új cég nyitotta meg kapuit, ez pedig az
Urbán és Urbán Kft. Édesipari termékeket
gyártanak, az egyik legmodernebb gépekkel. A próbaüzemen már túl vannak, azért,
hogy bemutathassák országnak - világnak
a termékeiket sajtótájékoztatóra invitálták
az újságírókat, TV-seket. Miel´ótt beléptünk az üzembe kötelez´óen hajhálót és köpenyt kellett mindenkinek felvenni. Végigkalauzolták a jelenlév´óket és elmagyarázták, hogy melyik gépnek mi a funkciója, hogy m´úködik. A tisztaság és a csillogó
krómacél gépek láttán mindenki elámult.
Amikor végigjártuk az üzemet, Csúvár
Csaba kereskedelmi igazgató ismertette a
gyár történetét, majd elmondta, hogy a beruházásra és munkahelyteremtésre pályázati pénzeket is felhasználtak. A fejlesztés 3,5 milliárd forintba került, ebb´ól
995,8 millió forint volt pályázati pénz. A
cég árbevétele évente meghaladja a 6 milliárd forintot, de ha termékb´óvítést hajtanak végre, akkor ez természetesen n´óni
fog. Sokan kedvelik ezeket a termékeket,
sokan vásárolják. Jelenleg 30 f´ó a foglalkoztatottak száma, egy részük rétsági, egy
részük pedig a környez´ó településekr´ól jár
ide dolgozni. Tervezik újabb gépsorok beállítását is, így b´óvítik a létszámot. A TDK
másik két csarnokára is vannak terveik,
tehát valóban egy jól fejl´ód´ó cég telepedett le Rétságon.

Óvodai feny´óünnep
A helyi óvoda dolgozói el´órelátóan korábbra hozták a karácsonyt. Karácsonyi
hangulatot varázsoltak a termekbe, és az
aulában feldíszített nagy karácsonyfát állítottak. Immár hagyomány, hogy a nagy
csoportos óvodások szórakoztatják a kisebbeket. Közösen ide ill´ó dalokat énekeltek, majd amikor visszavonultak a csoport
szobákba, meglepetés ajándék várta a kicsiket, játékok voltak a fa alatt.

Adventi koncert
Adventi koncerten mutatkoztak be a Rózsavölgyi Márk Alapfokú M´úvészeti Iskola Rétsági Tagozatának tanulói. Zongora
és fuvola oktatásban vehetnek részt a gyerekek, tanáraik Szarvas Anna és Bira Zsuzsanna. A koncert alkalmával többször kísérték is az el´óadókat. A gyerekek a koncert végén kórussá alakultak és elénekelték a Zene az kell c. dalt. Meglepetésként,
a két m´úvésztanár is fellépett, megörvendeztetve a közönséget.
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Rétsági kalauz
Programajánló
Január 17. szombat
a m´úvel´ódési központban a Hunyadi
János Nyugállományúak Klubja
zártkör´ú évnyitó taggy´úlése
Január 19. hétf´ót´ól 23. péntekig
a m´úvel´ódési központ kiállítótermében
Utazó vagyonvédelem címmel
vagyonvédelmi kiállítás és bemutató
2015. január 19. hétf´ó, 15.00 órától
Megnyitó, majd
Lakossági fórum - “Óvjuk együtt értékeinket!” cím´ú tájékoztató el´óadás
Tekintse meg, és próbálja ki Ön is a
különböz´ó mechanikus és elektronikus
vagyonvédelmi eszközöket: a biztonsági zárakat, riasztóberendezéseket,
mozgásérzékel´óket. A helyszínen biztonságtechnikai szakembert´ól kérdezhetnek, illetve kérhetnek tanácsot
A bemutató hetében rend´órségi szakemberek tartanak b´únmegel´ózési el´óadásokat.
Vagyonvédelmi bemutató és tanácsadás id´ópontjai:
Január 19. hétf´ó 15.30-16.30 óra
Január 20. kedd 14.00-16.00 óra
Január 21. szerda 13.00-14.00 óra
Január 22. csütörtök 11.00-16.00 óra
Január 23. péntek 11.00-12.00 óra
Szakmai fórum
Január 21. szerda, 14.00 - 15.00 óra
Helyszín: Városi M´úvel´ódési Ház és
Könyvtár
El´óadás id´ósek és a nyugdíjas klubok tagjai részére
Január 22. csütörtök, 16.00 - 17.00 óra
Helyszín: Városi M´úvel´ódési Ház és
Könyvtár
Január 22. csütörtök 17.00 órától
a könyvtárban
a Magyar Kultúra Napja alkalmából
L´órincz Aranka Sarolta:
Hétköznapi hazaszeretet címmel
énekkel tarkított könyvbemutató
Január 31. szombat
a m´úvel´ódési központban
a Városi Nyugdíjas Klub
zártkör´ú újévköszönt´ó rendezvénye

Fénymásolási lehet´óség
A Városi M´úvel´ódési
Központban, a Könyvtárban
A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig
kicsinyítéssel, nagyítással.
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El´ózetes
Február 7. szombat
a m´úvel´ódési központban
a Kerepl´ó Néptánc Egyesület
Farsangi mulatsága
Február 14. szombat
a m´úvel´ódési központban
a Vöröskereszt Rétsági Csoportjának Jótékonysági Bálja

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´úvel´ódési központban
Hétf´ó:
Motorf´úrész-kezel´ó tanfolyam Munkaügyi központ által támogatott hallgatók
részére Hétf´ót´ól péntekig minden nap
8.00 órától 13.00 óráig
Zubaidah Hastánccsoport – Minden hétf´ón és szerdán 18.00 órától Vezeti:
Sz´óke Johanna
Kedd:
Falusi vendéglátó tanfolyam Munkaügyi
központ által támogatott hallgatók részére Minden kedden és csütörtökön
8-13 óráig
Szerda:
High Voltage Crew (Popping/Dubstep) –
Minden szerdán 17.30 órától Vezeti:
Szeri György
Zubaidah Hastánccsoport – Minden hétf´ón és szerdán 18.00 órától Vezeti:
Sz´óke Johanna
Csütörtök:
Falusi vendéglátó tanfolyam Munkaügyi
központ által támogatott hallgatók részére
– Minden kedden és csütörtökön 8-13
óráig
´Ószirózsa Tánccsoport – Minden csütörtökön, 14.00 órától
T´úzzománc Kör – Minden csütörtökön
16.30 órától Vezeti: F. Nógrády Ildikó
Péntek:
Hit gyülekezete – Minden pénteken,
18.00 órától
Zúgófa Néptánc Együttes Minden pénteken 19.00 órától Vezeti: Simon Katalin

Szolgáltatási ajánlat
A m´úvel´ódési központ megszépült aulája
bérbe vehet´ó céges programokra, 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.

rtv.retsag.net
Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktuális információkkal. M´úsoraink:
Január 13 kedd 18,00 és 21,00 órakor
Kistérségi Krónika
Hagyomány´órz´ó disznóvágás Nógrádon
Január 14-18-ig szerda - péntek 18,00 és
21,00 órakor, szombat, vasárnap 10,00
órakor
Kistérségi Krónika - ismétlések
Január 23. péntek 16,00 órától
Él´ó közvetítés a képvisel´ó-testület
ülésér´ól
Január 27 kedd 18.00 és 21.00 órakor
RTV Híradó
HIR - Hírek információk röviden
Riportok, tudósítások
Január 28 - Februát 1. szerda - péntek
18,00 és 21,00 órakor, szombat, vasárnap 10,00 órakor
RTV Híradó ismétlések

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

11.00-16.00
9.00-18.00
13.00-17.00
08.00-20.00
08.00-21.00
17.00-21.00

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!
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Gyémánt-sziget f´óvárosa Rétságia
A MozaLand országos, ingyenes on-line
internetes tanulmányi versenyt 2012.
szeptemberében indította a Mozaik
Tankönyvkiadó.
El´óször akkori negyedik osztályom tanulóival ismertettem meg a játékot. Néhány hét múlva már velük együtt mutattuk
be a többi érdekl´ód´ó osztálynak.
Iskolánk tanulói közül sokaknak megtetszett a játékos verseny. Az alsó tagozatosok szüleik támogatásával kapcsolódtak
be, s naponta, hetente oldottak meg saját
évfolyamuk tananyagához kapcsolódó izgalmas feladatokat. A gyakorlás tantárgyi
jegyekben is megmutatkozó hasznossága
mellett, a tervez´ók másik szándéka, a biztonságos számítógépes szokások kialakítása is megvalósult. Köszönet a szül´óknek
a kisgyermekeikkel együtt töltött sok-sok
óráért, s a tanító néniknek, érdekl´ód´ó biztatásukért.
A mostani 3. a és 3. b osztályok els´ós
korukban óriási lendülettel, nagyon gyorsan tekintélyes vagyont szereztek, s meg
sem álltak, míg a legszebb palotába nem
költözhettek. A föls´óbb évfolyamosok is
rengeteg ponttal gyarapították Rétságia
vagyonát. Hamarosan k´ófallal védett várossá válhattunk. Ekkor elérhetetlen vágyálom volt akár a régióközponti cím megszerzése is.
Az elmúlt tanévben azonban új osztályom tanulói, a mostani 2. b osztályosok
is megismerték a játékos versengés örömét. Ketten közülük, Kalocsai Zalán és
Pajor Márton ma a Gyémántsziget 7000
játékosa közül a 2. és 3. helyezést birtokolják. Szorgalmuknak köszönhet´ó óriási
vagyonuk lehet´óvé tette számunkra, hogy
megel´ózzük a Nomádok 5435 f´ós csapa-

tát, így f´óvárossá lehettünk! Az országos
els´ó helyet azonban nem könny´ú megtartani, hiszen a többi csapat is ennek megszerzésére törekszik.
Rétságia lakossága jelenleg: 94 f´ó.
A sziget 7000 játékosa közül a legsikeresebb rétságiak helyezései: 3. Kalocsai
Zalán 2.b Kzaza király, 4. Pajor Márton
2.b MarciP alkirály, 12. Luzsák Valentina
3.b Tina alkirályn´ó, 19. Sirkó Szonja Ildikó 6.b Sirszoa alkirályn´ó, 21. Zemeny
Zsófia Sophie hercegn´ó (feln´ótt), 25.
Dapsy Hanna Lujza 3.b Hannalujza hercegn´ó, 41. Siklósi Eszter 5.b Esther alkirályn´ó, 42. Zemeny Zsóka 3.b Zsóki hercegn´ó, 44. Zemeny Gréta 3.a Grétu hercegn´ó, 64. Lomen Anna 3.a Anna01 hercegn´ó, 143. Bárczy Lili 3.a Bárczy Lili
hercegn´ó, 158. Balga Krisztián 2.b Krisztián2006 herceg, 195. Temesvári Vivien
3.b Temesvári Vivien bárón´ó, 218. Pálinkás Dorina 5.b Viola bárón´ó, 314. Muhammad Selima Anna 3.a Seli bárón´ó.
Az ismeretek gyarapítása mellett a
gyerekek élvezetes és izgalmas játéknak
is részesei lehetnek. Óvodás korosztálytól
a középiskolásokon át a feln´óttekig, évfolyamonként megfelel´ó nehézség´ú feladatok közül válogathatnak a játékosok, de az
ügyesek más évfolyamok feladatait is
megoldhatják.
A játék iránt érdekl´ód´ók a MozaLand
ingyenesen letölthet´ó programot itt találják:
www.mozaik.info.hu További segítséghez
juthatnak: A MozaLand programjának telepítése - YouTube, valamint az iskolában,
Lami Annamária játékmesternél.
Szeretettet várunk mindenkit Gyémánt-sziget f´óvárosában, Rétságiában!
Lami Annamária

Betlehem Rétságon
Megszépülve ismét ragyogott Rétságon
- a Középiskola udvarán - Karácsony
tiszteletére a Betlehemi csillag.
Kicsik és nagyok, Rétság lakói, a Rétságon átmen´ók ismét megcsodálhatták a
fényesen ragyogó, Jézus születését idéz´ó
bibliai történetet megelevenít´ó makettet.
A város karácsonyi fényeit, karácsonyi
hangulatát emel´ó építmény, a bibliai alakok kivitelezésében az alábbi cégek-személyek vállaltak szerepet. Eszközökkel és
anyagokkal a ZSEMBER-KER KFT, a
MEGYERI VILL. KFT, a YI PAN EURO
KFT, a PALETTA-TRADE KFT, a LOMEN és TSA KFT, Szabó Miklós virágos
segített, a Rét-Ing Kft. (Zulu) vezet´óje
(Pál Gábor) ács szakemberrel (Gál Attila),
a Katolikus Karitasz ruhákkal, a Mikszáth
K. Középiskola vezet´óje (Mocsári Nóra)
anyagiakkal, Varga Jánosné takarító és
családja, valamint a 11. osztályosok
díszek készítésével vállaltak részt. Móricz
Tamásné a díszlet berendezésében segédkezett, az építmény Kurnász Attila és
Busai Gábor közmunkások segítettek öszszeállítani. Az építmény f´óvédnöke és
anyagi támogatója Heged´ús Ferenc polgármester úr volt.
Az igényes, szépen elkészített bábukat
tervezte, összeállította és berendezte
Oszolikné Bea Mária borsosberényi barátunk. A város minden lakója nevében is
köszönet a támogatóknak, az alkotónak, a
kivitelez´óknek.
Mocsári Gergely szervez´ó

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,
matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´óségi
munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 16.
Telefon: (35)351-155, (30)9-607-683
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Elbúcsúztak a középiskolások az iskolától...
2014. november 28-án tartotta a Mikszáth Kálmán Középiskola Rétsági Tagintézménye szalagavató bálját, a hagyományoknak megfelel´óen a rétsági Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár
színháztermében.
A teltházas m´úsort az iskola vezet´ósége és tantestülete mellett megtekintette
Dudás György úr, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétság Járási vezet´óje, valamint Mez´ófi Zoltán, alpolgármester úr. A
m´úsor hivatalos részében a végz´ós osztály
irodalmi összeállítását követ´óen Lavaj
Árpád igazgató úr beszéde következett,
majd ünnepélyes keretek között felt´úzték
a szalagot. Ezután vidám, táncos összeállítással szórakoztatták a vendégeket, illetve kivetített diasorozaton elevenítették fel
az elmúlt középiskolai évek vidám, felejthetetlen pillanatait.

Az estét a végz´ós diákok pompás kering´óje koronázta meg, mely igen nagy
tetszést aratott. Végül a diákok meghatódott szüleikkel kering´óztek az aulában,
majd állófogadással fejez´ódött be ez a
nagyszer´ú, megható pillanatokkal teli este.
Az iskola vezet´ósége minden résztvev´ónek
köszöni az együttm´úködést, reméljük ezt a
hagyományt még sokáig ápolhatjuk.

Felhívás!
55 éves a középfokú oktatás Rétságon
(Az 55 év alatt Romhányban vagy Rétságon, esti vagy nappali tagozaton
érettségizettek találkozója)
Az elmúlt 55 év alatt több százan végezték el a középiskolát és tettek sikeres
érettségi vizsgát Romhányban vagy Rétságon. Sokan további tanulmányokat folytattak, többen az ország más részén élnek
ma, a többség azonban a Rétsági járásban
él és dolgozik. Sokan találkoznak 5 évenként volt osztálytársaikkal, de ilyen nagy
találkozóra még nem került sor.
Még vagyunk tanárok, akik a kezdet
részesei voltunk - s a mai tanárok is szeretnénk, ha ez a nagy család együtt töltene néhány órát, s közösen emlékeznénk
a középiskolai évekre.
A találkozó id´ópontja és helye:
2015. május 9. (szombat) 11 órától
a Rétsági M´úvel´ódési Központ
Hívunk és várunk minden érintettet, az
esemény hírét add tovább, legyél további
szervez´ó; jelentkezz az eseményre!
Részletes program áprilisban.
Tisztelettel:
Mocsári Gergely szervez´ó
2651 Rétság, Búzavirág utca 10.
30/233 27 94
e-mail: mocsarigergely41@freemail.hu

Köszönet!

Köszönetnyilvánítás

Közérdek´ú közlemény

Nagy tisztelettel megköszönjük mindazoknak,
akik a 2013. évi SZJA adójuk 1 %-át a Rétsági
Templomért Alapítvány javára ajánlották fel.
A befolyt összeg 220.884,- Ft volt. Ezen
összeget az alapítvány számláján tartalékoljuk
a templombels´ó felújításáig. A harangok számítógépes vezérlése az alapítvány számlájáról
történt 1.043.303,- Ft összegben. Az alapítvány jelenlegi egyenlege 4.034.152,- Ft. Kérjük, hogy továbbra is támogassák az alapítványt, hogy a bels´ó felújítás is megvalósulhasson. Köszönünk minden támogatást és a 2014es év 1 % felajánlását. Köszönettel és tisztelettel: Drajkó Vilmosné, a kuratórium elnöke és
a kuratórium tagjai.

Rétság Hunyadi János Nyugállományúak klubja 2013-ban kapott NAV
1%-ot 37.995. Ft-ot, melyet Eger termálfürd´óben használt fel 2013-ban.
2014-ben kapott Rétság város önkormányzati támogatást 300.000. Ftot Agárd-termál, Zsóry-termál - Kiskunmajsa termál és Esztergom aqua
park termál és élmény fürd´ókben
használt fel.
Jávorka János képvisel´ó úr támogatását 63.500. Ft-ot Cserkesz´ól´ó termál és Esztergom aqua szigeten használtuk fel.
Hangyási Jen´óné /elnök/

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
Heged´ús Ferenc polgármester Úrnak,
hogy 2014. november 05-én a város autóbuszát rendelkezésünkre bocsájtotta, a
nagyoroszi esperes temetésére. Az elmúlt
években erre nem volt még példa. Kívánunk munkájához kitartást, er´ót, egészséget a Jó Isten Áldásával!
Evangélikus és Katolikus egyház tagjai

Apróhirdetések
Diósjen´ón a Camping felett 980 négyzetméter zárt kert sürg´ósen eladó. Érd:
+36704085015 vagy zshegely@gmail.com.
ELADÓ SZÁNTÓFÖLD 1,8 ha RÉTSÁGON Rétsághoz tartozó, Bánk és Rétság
között található 1,8 ha szántó eladó. A terület részben erd´ó mellett fekszik, 3% a
beépíthet´óség. Irányár: 2,5 M forint. Tel.:
06 30 456 2662

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.
Felel´ós vezet´ó: Pál György. Lapterv és tipográfia Girasek Károly munkája. ISSN 1216–2914.
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