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Magyar Kultúra Napja Rétságon
1823. január 22. A nap, amikor Kölcsey Fe-
renc befejezte a Himnusz megírását.

1989. óta ezt a napot a Magyar kultúra nap-
jaként tartjuk számon. Városunkban minden év-
ben - ahogyan sok másik településen is, kultu-
rális programmal emlékezünk, amely a város
könyvtárában kerül megrendezésre.

Ezévi programunk, az Ipolybalogról érkezett
L´́orincz Aranka Sarolta énekkel tarkított könyv-
bemutatója volt. Az est során megismerkedhet-
tünk a 2011-ben megjelent Hétköznapi hazasze-
retet cím´́u könyvével, de beszélt még nekünk a
másik három ez idáig megjelent kötetér´́ol is.

Aranka ipolybalogi népviseletben érkezett,
unokája kísérte el hozzánk. Kedvessége, köz-
vetlen stílusa és gyönyör´́u énekhangja már az
el´́oadás kezdetekor magával ragadott mindekit...

Több, mint két órán át hallgattuk a hol meg-
ható, hol megnevettet´́o történeteket és népdalo-
kat. El´́oször az Adventt´́ol Adventig cím´́u köny-

ve kapcsán mesélt nekünk szül´́ofaluja népszo-
kásairól, hagyományairól, hazaszeretetr´́ol és
azokról az értékekr´́ol amelyek a trianoni határok
ellenére is megtartották Ipolybalogot magyar fa-
lunak. Az el´́oadás második felében a Hétközna-
pi hazaszeretet c. könyvének keletkezésének
történetér´́ol, a gy´́ujtés folyamatáról mesélt ne-
künk a már nyugdíjazott óvón´́o. Majd a könyv-
ben szerepl´́o történetek közül hallgathattunk
meg néhányat, melyekben felelevenedtek a há-
ború viszontagságai, megtudhattuk azt is, hogy
hogyan élték meg a felvidéki családok a két
háború közti id´́oszakot, anyanyelvük korlátozá-
sát, a családf´́o bevonulását, majd visszatérését,
vagy elvesztését. A közönségb´́ol többen is Aran-
kával együtt énekelték az ismer´́osen hangzó régi
katonadalokat. Az el´́oadás után a szerz´́o szíve-
sen válaszolt a feltett kérdésekre, és végül a
miel´́obbi találkozásunkban bízva jó barátként
búcsúztunk Arankától.         Potyecz Enik´́o
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Városházi tudósítások

A januári képvisel´́o-testületi ülésen, mely-
re 2015. január 23-án pénteken 16.00 óra-
kor került sor a napirendi pontok egyez-
tetése után a képvisel´́o-testület többség-
ben megszavazta egy napirendi pont levé-
telét és két napirendi pont felvételét.

Az els´́o napirendi pont a 2015. évi költ-
ségvetés el´́okészítésének témája volt.
Elhangzott, hogy a költségvetés össze-
állítását költségvetési koncep-
ció kidolgozása nem el´́ozte
meg a tavalyi év jogszabály-
változásai miatt. Változott a
garantált bérminimum, változ-
tak a közétkeztetés szabályai,
ezen a területen további szigo-
rítások várhatóak az étkeztetés
összetételében (só, cukor tartam csök-
kentés, édesség korlátozása, húskészít-
mények zsírtartalmának korlátozása).
A napközis konyha (közétkeztetés)
vállalkozásba adásának el´́okészítését a
márciusi ülésre, a közösségi busz el-
adására meg kell tenni a szükséges el-
´́okészületeket. 2015. március 1. nappal
a foglalkoztatást helyettesít´́o támoga-
tás és rendszeres szociális segély a já-
rás hatáskörébe fog tartozni, ezért a he-
lyi szociális rendeletet mindenképp fe-
lül kell vizsgálni. A változtatások miatt
a költségvetést 2015. február 3-ig kell
benyújtani a Pénzügyi és Szolgáltatási
Csoporthoz.
A képvisel´́o-testület megtárgyalta He-
ged´́us Ferenc polgármester szabad-
ságolási ütemtervét, mely egyhangúlag
elfogadásra került.
A 2015. évi startmunkaprogram pályá-
zat benyújtásában a képvisel´́o-testület
úgy döntött, hogy a belvíz-elvezetési
programban 5 f´́o részvételével, az ille-
gális hulladéklerakó-helyek felszámo-
lásában pedig 15 f´́o részvételével ve-
gyen részt az önkormányzat, és felha-
talmazta Heged´́us Ferenc polgármes-
tert a pályázat beadására. A belvíz-el-
vezetési programban a ki nem épített
helyeken kellene a vízelvezet´́o árkokat
kiépíteni és a várost átszel´́o patak nyi-
tott részét kikövezni. Az illegális hul-
ladéklerakó helyeket városunk terüle-
tén meg kell szüntetni, csak ezek min-
dig újratermel´́odnek, ezért van szükség
erre a programra.
A Global Green Energy Kft. felajánlot-
ta közrem´́uködését egy közvilágítás
korszer´́usítési pályázat el´́okészítésére.
A képvisel´́o-testület úgy döntött, hogy
a kiírt pályázat tartalmának megisme-
rése után dönt a pályázat beadásáról.

Az elmúlt id´́oszakban sok bejelentés
érkezett közterületen lév´́o fák kivágá-
sának ügyében. A beadott kérelmek el-
bírálása ügyében a Kormányhivatal ál-
tal kijelölt jegyz´́o hiánypótlást kért eb-
ben az ügyben, mivel szükséges a tu-
lajdonosi hozzájárulás is (lakók, lakó-
közösségek véleménye), valamint
szakért´́oi vélemény kikérése ezen fák

kivágása ügyében. Termé-
szetesen a szakért´́oi vélemény
alapján derül ki, hogy melyik
fát lehet kivágni. A kivágott fák
helyére kötelez´́o újat telepíteni,
figyelembe véve a nem telepít-
het´́o fás szárú növények listá-
ját.

A 2008-2009. évben pályázati támoga-
tással megvalósult a Polgármesteri Hi-
vatal akadálymentesítése egy gépi haj-
tású berendezés, a ThyssenKrupp Lift
Kft. által beszerelt emel´́o telepítése. Ez
a berendezés ekkor még a hatályos jog-
szabályok szerint nem min´́osült felvo-
nónak. A szabályok id´́ovel módosításra
kerültek, így az önkormányzatnak biz-
tosítania kell a felvonó karbantartását,
ellen´́orzését, üzemeltetését és a vizsgá-
latok elvégzését. A képvisel´́o-testület
elfogadta, hogy a ThyssenKrupp Lift
Kft-vel ezt a szerz´́odést megkösse He-
ged´́us Ferenc polgármester. Az ügyben
a Járási Hivatal is részt vesz.
Rétság Város Önkormányzata 3 játszó-
térre játszótéri eszközöket telepített
2008-ban. Ezek ellen´́orzését négyé-
venként ellen´́oriztetni kell, ezért ezt
pótolni szükséges. 2014-ben a
KRESZ-parki játszótéren új kerítés
épült, valamint a táblák felújítása is
megtörtént. A képvisel´́o-testület úgy
döntött, hogy megrendeli az ÉMI-TÜV
SÜD Kft-nél a 3 db játszótér (KRESZ-
park, Korányi utca, Széchenyi utca)
id´́oszakos felülvizsgálatát.
Bacsa István kérelemmel fordult a kép-
visel´́o-testület felé, hogy a volt lakta-
nya területén lév´́o volt gépjárm´́ujavító
vagy a volt gépjárm´́umosó és hozzá
1000 m2-es terület megvásárlása tár-
gyában. A megjelölt területek Tolmács
közigazgatási területén helyezkednek
el. A képvisel´́o-testület a kérelmet
megtárgyalta, és a megjelölt ingat-
lanokat nem kívánja értékesíteni.
A Váci Naszály Közhasznú Motor SE
és RRT kérelemmel fordult a képvise-
l´́o-testület felé, hogy a 2015. március
8-án megrendezésre kerül´́o országos
Endurocross bajnokság sportesemé-

nyeire a volt laktanya területén lév´́o
l´́otér mögötti betonterületnek, a Hu-
nyadi-ligetnek, a 400-as futópálya
környékének és a felújított öltöz´́o fe-
letti terület bérleti díját a tavaly meg-
állapított 100eFt-ról 50eFt-ra csök-
kentse. A képvisel´́o-testület ezt elfo-
gadta azzal a feltétellel, hogy a kérel-
mez´́o által okozott esetleges károk fe-
dezetéül 150eFt kaució megfizetését
határozta meg.
A Rétsági Árpád Egylet 2014-ben ké-
relmet nyújtott be önkormányzati tá-
mogatásra, mely összeget meg is ka-
pott. A mostani kérelem arra irányul,
hogy a Labdarúgó öregfiúk szakosz-
tályra jutó összeg a felhasználási célok
esetében változik. A képvisel´́o-testület
úgy döntött, hogy a kérelmet támogat-
ja, így az íjász-lövész szakosztály cé-
lokra fordított összeg változatlan ma-
rad, a Labdarúgó öregfiúk pedig a mó-
dosított felhasználás alapján vehetik
igénybe a pénzösszeget.
Dr. Katona Ern´́o a 2015. évi képvisel´́oi
tiszteletdíját a Kölyöksziget Alapít-
vány javára kívánja felajánlani, mely
alapítvány a hátrányos és sérült gyer-
mekek, valamint civil szervezetek tá-
mogatását t´́uzte ki célul. 2014-ben a
választások miatt csak szeptember 30-
ig tudta ezt a gesztust megtenni, ezért
kérné a 2014. október 1-t´́ol az év vé-
géig tiszteletdíját az alapítvány nevére
átvezetni. A képvisel´́o-testület a kérel-
met elfogadta, felhatalmazta Heged´́us
Ferenc polgármestert, hogy ebben az
ügyben a megállapodást aláírja.
A 2-es számú f´́oúton a volt egész-
ségügyi központ el´́ott lév´́o sebesség-
jelz´́o nem m´́uködik. Ennek megjavítá-
sa érdekében a képvisel´́o-testület úgy
döntött, hogy radaros optikai ledes
megoldással kell ezt elvégeztetni.
A II. sz. Háziorvosi Szolgálatnál fel-
adat-ellátási szerz´́odés megkötését
kell megtenni, mivel jogszabály válto-
zások voltak, ez tette ezt szükségessé.
Dr. Katona Ern´́onek az önkormányzat
praxisjogot biztosít a II. sz. Háziorvosi
Szolgálatnál, a szerz´́odés elkészült.
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
igazgatóság kérelmet adott be, hogy
jelenleg van egy olyan m´́uszaki autó-
juk, melyet Balassagyarmatról szeret-
nének áthelyezni Rétságra. Ez a gép-
járm´́u olyan felszereléssel van ellátva,
amely képes a karambolozott gépko-
csik szétvágására is a mentés kapcsán.
Ehhez a szerkocsihoz 5 f´́o hivatásos
t´́uzoltó kerülne Balassagyarmatról
Rétságra. Az Önkéntes T´́uzoltó Egye-
sületnek van egy garázsa, amely meg-
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felelne ennek m´́uszaki ment´́o gépko-
csinak, de akkor ´́ok szorulnak önkor-
mányzati segítségre. A képvisel´́o-tes-
tület úgy döntött, hogy fel kell mérni
a helyzetet, meg kell tervezni és a költ-
ségvetésben ezt jelezni kell. Ezek után
a jelenlegi bérleti szerz´́odést felül-
vizsgálják, módosítják, így támogatják
az egyesületet.
A lejárt határidej´́u határozatok végre-
hajtásáról és a város érdekében végzett
polgármesteri munkáról Heged´́us Fe-
renc írásban leadta beszámolóját, me-
lyet a képvisel´́o-testület elfogadott.
Az egyebekben elhangzott Jávorka Já-
nos képvisel´́o úr tájékoztatója a szociális
t´́uzifa kiosztásáról. A város összesen 94
m3 t´́uzifa kiosztására kapott jogosultsá-
got. 97 f´́o jelentette be igényét, ebb´́ol 3
f´́o elutasításra került, így a kérelmez´́ok
1 - 1 m3 t´́uzifát kapnak, melynek kiszál-
lítása folyamatban van.
Heged´́us Ferenc polgármester úr tájé-
koztatta a képvisel´́oket, hogy a telepü-
lés fejlesztése érdekében csatlakozni
kellene az integrált városfejlesztéshez,
melynek 25 város a tagja. Annak érde-
kében, hogy ez létrejöhessen, a Bel-
ügyminisztériummal is tárgyalni kell.
A szerz´́odés megkötéséhez a projekt
megismerése után dönt a képvisel´́o-
testület.
Az iskola igazgatón´́oje felkereste az
önkormányzatot, hogy a használhatat-
lan számítógépeket szeretnék leselej-
tezni. Az iskolai könyvtár állományá-
ból a használhatatlan és elavult köny-
veket szeretnék kiselejtezni, vannak
olyan könyveik, melyeket felajánlaná-
nak a városi könyvtárnak.

Képvisel´́o-testületi ülés 
Rétság  Városi Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete munkatervben tervezett követke-
z´́o ülésére február 27-én, pénteken
16,00 órakor kerül sor.  Tervezett napi-
rendi pontok: 1) 2015. évi költségvetési
rendelet megalkotása El´́oterjeszt´́o: Heged´́us
Ferenc polgármester. 2) 2014. évi költség-
vetés módosítása El´́oterjeszt´́o: Heged´́us Fe-
renc polgármester. 3) 2015. évi közbeszer-
zési terv elfogadása El´́oterjeszt´́o: Heged´́us
Ferenc polgármester.  4) Rétság város Köz-
lekedési szabályainak felülvizsgálata El´́o-
terjeszt´́o: Heged´́us Ferenc polgármester. 5)
Beszámoló a Városi M´́uvel´́odési Központ
és Könyvtár 2014. évi tevékenységér´́ol, va-
lamint a 2015. évi munka és rendezvényter-

vér´́ol El´́oterjeszt´́o: Varga Nándorné igaz-
gatóhelyettes. 6) Pályázat kiírása a sport
és civil szervezetek 2015.évi támogatásá-
ra El´́oterjeszt´́o: jegyz´́o. 7) Beszámoló a
testület lejárt határidej´́u határozatainak
végrehajtásáról és az átruházott hatáskör-
ben hozott döntésekr´́ol. El´́oterjeszt´́o: He-
ged´́us Ferenc polgármester. 8) Tájékoztató
a két testületi ülés közötti id´́oszakban az ön-
kormányzat érdekében végzett polgármesteri
munkáról El´́oterjeszt´́o: Heged´́us Ferenc pol-
gármester. 9) Tájékoztató a kiemelt feladatok
ellátásáról El´́oterjeszt´́o: Heged´́us Ferenc pol-
gármester. ZÁRT ÜLÉS 1) Városi kitünteté-
sek és elismerések adományozása El´́oterjesz-
t´́o: Heged´́us Ferenc polgármester 

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 ér-
het´́ok el. A képvisel´́o-testület nyílt ülései-
nek jegyz´́okönyvei az ülést követ´́o 15 na-
pon belül elérhet´́ok a www.retsag.hu web-
lapon, az Önkormányzat fejezetben.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái
2015. Február

Heged´́us Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Februárban 9-én hétf´́on

Mez´́ofi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 16.30-17.30
óráig. Februárban 25-én

Dr. Varga Tibor jegyz´́o: Minden hétf´́on
14-17 óráig. Februárban 2., 9., 16., 23.

Erzsébet program - Felhívás

Tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy ismé-
telten kiírásra kerültek
az Erzsébet program
keretében zajló gyermekeknek szóló ál-
talános és tematikus táborok, valamint
a tavaszi és ´́oszi táborok pályázatai is. 

A kiírás és egyéb információk az aláb-
bi linken érhet´́ok el: https://palyazat.er-
zsebetprogram.hu/?kiiras=169 Fontos ha-
tárid´́ok és információk e programmal kap-
csolatosan:

Az Erzsébet-program keretében meg-
hirdetett 2015. évi pályázatokra történ´́o
jelentkezés folyamata
1) A pályázatok kizárólag a www.erzsebet-

program.hu honlapon elérhet´́o elektro-
nikus adatlap kitöltésével nyújtható be.

2) Az egyes pályázatok az alábbi napoktól
pályázhatóak:

— Nyugdíjasok üdülési pályázata: 2015.
január 9.

— Nyugdíjasok fürd´́obelép´́o pályázata:

2015. január 9.
— Nagycsaládosok pá-

lyázata: 2015. február
12.

— Fogyatékossággal él´́ok pályázata:
2015. március 16.

— Postai tevékenység szakágazatban
foglalkoztatottak pályázata: 2015. áp-
rilis 13.

— Közlekedés területén foglalkoztatottak
pályázata: 2015. április 13.

— Köznevelési intézményben foglalkoz-
tatottak pályázata: 2015. május 20.

3. Gyermekpályázatok:
— Jégkorcsolya program pályázata:

2014. december 22.
— Tavaszi kirándulás pályázata: 2015.

január 19.
— Nyári táborok pályázatai: 2015. január 19.
— ´́Oszi kirándulás pályázata: 2015. janu-

ár 19.
— Napközi Erzsébet-tábor pályázatai:

2015.  március 2.

Háziorvosok

Dr. Katona Ern´́o  Tel.: 30/219-5446; 35/350-687; 35/550-570 (36-os mellék)
Kovács Anna Tel.: 70/422-1639

HÉTF ´́O 13-15   
KEDD 9.15-10.15 10.15-11.15 EL ´́OJEGYZETT 8.00-9.00 Bánk
SZERDA 13-15 15-16 EL ´́OJEGYZETT 8.00-9.00 Bánk
CSÜTÖRTÖK 8.15-10.15 10.15-11.15 EL ´́OJEGYZETT  
PÉNTEK 9.15-12.15  8.00-9.00 Bánk

 
 Dr. Szabó Marianna Alice

Tel.: 35/350-686; 30/617-2479

HÉTF ´́O 9.00-12.00  13.00-15.00 Tolmács
KEDD 11.00-14.00 14.00-15.00 EL ´́OJEGYZETT  
SZERDA 8.30-11.30 11.30-12.30. EL ´́OJEGYZETT  
CSÜTÖRTÖK 12.00-14.00  8.00-10.00 Tolmács
PÉNTEK 8.30-11.30 11.30-12.30 EL ´́OJEGYZETT  
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Rétsági kalauz

Programajánló
Február 7. szombat, 13.30 órától

a m´́uvel´́odési központban
a Kerepl´́o Néptánc Egyesület
Farsangi mulatsága

Február 13. péntek, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központban
az általános iskola fels´́o tagozatának
Farsangi rendezvénye

Február 14. szombat, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központban
a Vöröskereszt Rétsági Csoportjának
Jótékonysági Bálja

Február 19. csütörtök, 18.00 órától 
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Hetven perc a mesék világában
él´́o bábel´́oadás

Február 26. csütörtök
a m´́uvel´́odési központ
Nyugdíjas klubnap
16.00 órától: Egészségügyi sz´́urés
17.00 órától: El´́oadás. Téma: Járási hi-
vatalok, kormányhivatalok szerepe

El´́ozetes:

Március 4. szerda, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Gyermekszínházi el´́oadás:
Nektár Színpad: Jégkirályn´́o
Belép´́odíj: 600 Ft

Március 4. szerda, 16.30 órától
a m´́uvel´́odési központ nagytermében
a Starlight Dance Company
hip hop és popping dance csoportja-
inak els´́o összejövetele.
Beiratkozás: február 17-t´́ol szerdán-
ként 16.30-tól 18.30 óráig a m´́uvel´́o-
dési központban.
Minden táncolni, mozogni vágyót sze-
retettel várnak!

Március 15. vasárnap, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
VÁROSI MEGEMLÉKEZÉS
NEMZETI ÜNNEPÜNK 
ALKALMÁBÓL

Március 20. péntek
a m´́uvel´́odési központ színháztermé-
ben és aulájában
Óvodai jótékonysági gála

Március 21. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Hunyadi Nyugállományúak klubja
Tavaszköszönt´́o n´́onapi rendezvénye

Március 23. hétf´́o 
a Víz Világnapja
a m´́uvel´́odési központ kistermében
el´́oadás és el´́otéri kiállítás

Március 26. csütörtök, 16.30 órától
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Húsvétváró kézm´́uveskedés

Március 25. szerda
a m´́uvel´́odési központban
Nyugdíjas klubnap
16.00 órától: Egészségügyi sz´́urés
17.00 órától: El´́oadás. Téma: Szociális
helyzet és nyugdíj

Állandó foglalkozások

kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Hétf´́o:
Motorf´́urész-kezel´́o tanfolyam (Munkaü-

gyi központ által támogatott hallgatók
részére) Hétf´́ot´́ol péntekig minden nap
8.00 órától 13.00 óráig

Parképít´́o tanfolyam (Munkaügyi központ
által támogatott hallgatók részére)
Hétf´́ot´́ol péntekig minden nap 14.00
órától 17.00 óráig

Kedd:
Falusi vendéglátó tanfolyam (Munkaügyi

központ által támogatott hallgatók ré-
szére) Minden kedden és csütörtökön
8.00-13.00 óráig

High Voltage Crew (Popping/Dubstep)
Minden kedden és szerdán 17.30 órá-
tól Vezeti: Szeri György

Zubaidah Hastánccsoport Minden kedden
és csütörtökön 18.00 órától Vezeti:
Sz´́oke Johanna

Szerda:
High Voltage Crew (Popping/Dubstep)

Minden kedden és szerdán 17.30 órá-
tól Vezeti: Szeri György

Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport Minden csütörtö-

kön, 14.00 órától 
T´́uzzománc Kör Minden csütörtökön

16.30 órától Vezeti: F. Nógrádi Ildikó
Zubaidah Hastánccsoport Minden kedden

és csütörtökön 18.00 órától Vezeti:
Sz´́oke Johanna

Péntek:
Zúgófa  Néptánc  Együttes  Minden pén-

teken 19.00 órától  Vezeti: Simon Ka-
talin

Február 24. kedd 
18:00 Híradó
18:30 Hoppedré Professzor 3., 4. rész
Ismétlések: 
Feb. 24. 21:00 órától
Feb. 25-26. 18:00 és 21:00 órától
Feb. 28. és márc. 1.: 10:00 és 16:00 órától

Február 27. 15:55 
Él´́o közvetítés a képvisel´́o-testületi
ülésr´́ol

Március 10. kedd 18:00 
Kistérségi Krónika
Ismétlés szokás szerint.

rtv.retsag.net

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

Nyitva tartás
Könyvtár:

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

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

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

Központban, a Könyvtárban
A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig

kicsinyítéssel, nagyítással.
A/4-as oldal 30 Ft (ÁFA-val)

Legyen a munkatársunk!
Tisztelt Olvasóink! 
Újságunkat színesítend´́o azt szeretnénk,
ha minél többen vállalkoznának arra,
hogy kisebb-nagyobb írásaikkal jelent-
keznének a Hangadó hasábjain. A szer-
kesztés során egyetlen rendez´́oelvet tar-
tunk fontosnak magunk számára, mégpe-
dig azt, hogy az írások Rétságról szólja-
nak, az itt él´́ok számára íródjanak. Tájé-
koztatásul közöljük: lapzárta minden hó-
nap 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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Könyvajánló

A család ereje
Dr. Máté Gábor és

a Gordon Neufeld
pszichiáter egyesült
er´́ovel elemzik korunk
egyik legéget´́obb prob-
lémáját: a kortársak
egyre inkább átveszik
a szül´́ok szerepét gyer-
mekeink életében. 

A gyerekek társaik-
tól tanulják meg, mi a jó és mi a rossz,
milyenek legyenek, hogyan viselkedje-
nek, ez azonban aláássa a családokat,
megmérgezi az iskola leveg´́ojét, agresszi-
vitással és korai szexualitással teli ifjúság-
hoz, a kamaszbandák, az iskolai lövöldö-
zések, a kamaszkori öngyilkosságok szá-
mának drasztikus emelkedéséhez vezet.
Ne hagyjuk! A család ereje visszahelyezi
jogaiba a szül´́ot, az elméleti háttér megis-
mertetésén túl pedig tanácsokkal szolgál,
hogy visszataláljunk ´́osi szerepünkbe. Segít,
hogy gyermekeinknek irányt mutassunk,
hogy megtapasztalhassák a család erejét.

Dr. Máté Gábor 1944-ben született
Budapesten. Családjával 1957-ben vándo-
rolt ki Kanadába. Több mint húsz évig
családorvosként dolgozott, hét évig volt a
Vancouveri Kórház orvosi koordinátora,
jelenleg ír és el´́oadásokat tart szerte a vi-
lágon. Célkit´́uzése, hogy felhívja a figyel-
met a betegségek tágabb összefüggéseire.

Dr. Gordon Neufeld pszichiáter, a fej-
l´́odéslélektan neves szakért´́oje. Az általa
alapított, kilenc országban m´́uköd´́o Neu-
feld Intézetben szül´́oknek és pedagógu-
soknak tartanak gyermekneveléssel kap-
csolatos tanfolyamokat és tréningeket.
Számos DVD-t adott ki a témakörben.

A kisgyerekkor nagy kérdései
Ha kizárólag az za-

katol a fejedben: “Nem
tudom, mit csináljak!
Áááá!”, akkor jó helyen
jársz. Nem lesz semmi
gond. Nem vagy egye-
dül. Ígértem én már
olyat, amit ne tartottam
volna be? Fogom a ke-
zed. Tudom, hogy ezzel
a könyvvel fölszerel-
kezve élvezni fogod gyermeked életének
legvarázsosabb éveit. Mérget vennék rá. 

-Jo Frost
Jo Frost, az Egyesült Királyság leg-

megbízhatóbb és legelismertebb gyerek-
nevelési szakért´́oje a magyar szül´́ok köré-
ben is népszer´́u Szuperdada 1-2. után
olyan könyvet írt, amely kizárólag a kis-
gyerekkorra (14 hónap-5 év) koncentrál.

Új eszközöket és módszereket tanít,
hogy szül´́oként jobban megértsük gyer-
mekeink érzelmeit és gondolkodásmódját,
miközben rólunk sem feledkezik meg.
Számos jó tanáccsal szolgál arra nézvést,
hogyan érezhetjük magunkat egy kicsit
jobban a b´́orünkben ebben a gyermekünk
fejl´́odése szempontjából oly fontos id´́o-
szakban, amely néha meglehet´́osen fruszt-
rálónak és idegtép´́onek t´́unik. 

A konkrét tanácsok és ötletek mellett
ezúttal mesekönyveket, játékokat és mon-
dókákat is ajánl, amelyek még színesebbé
és hasznosabbá, már-már nélkülözhetetlen
kézikönyvszer´́uvé teszik munkáját.

“Jo Frost tanácsai és javaslatai már-
már receptszer´́uek  - pontosan adagolt
utasításokkal operálnak. És m´́uködnek.” 

- Dr. Nemes János

“Örömöt szerezni öröm”

Karácsony közeledtével izgalommal teli
várakozással készültünk az ünnepre. A
szeretteink körében eltöltött napok, az ott-
hon melege és az együtt megélt szép pil-
lanatok tették teljessé az ünnepet.

Sokak számára azonban a karácsony
csak egy a magányosan eltöltött hétközna-
pok közt, küzdelem a hideg és az éhség
ellen. Családok, gyermekek, id´́osek és be-
tegek, akiknek az adventi készül´́odés nem
szépíti meg az életét.

Karitász csoportunk gondolt rájuk és
elvittük a karácsony örömét mindazok-
hoz, akikre más nem gondolt. Megleptük
a nehéz sorban él´́o családokat, ünneppé
tettük a karácsonyt Valamennyiüknek.
Mindez egyedül nem valósulhatott volna
meg csakis az önzetlen, segtít´́okész embe-
rek támogatásával.Templomunkban tar-
tósélelmiszergy´́ujtést kezdeményeztünk,
illetve egyéni adakozók támogatását él-
veztük. Ennek köszönhet´́oen harminc csa-
ládot támogattunk, húsz id´́os, beteg, ma-
gányos embert látogattunk meg az ottho-
nában.Polgármesterünk jóvoltából tizen-
három családot leptünk meg gyönyör´́u fe-
ny´́ofával, ezzel is meghittebbé téve az ün-
nepeket. Élelmiszerboltjaink sem feledke-
ztek meg rólunk, rengeteg szaloncukorral
édesítették meg a gyermekek ünnepét.

Köszönetet szeretnénk mondani Hege-
d´́us Ferenc Polgármester Úrnak az aktív
közrem´́uködéséért a raktárhelyiségünk ki-
alakításában. Ez tette lehet´́ové számunkra,
hogy az adományokat tudjuk fogadni, tárol-
ni és elosztani, megkönnyítve ezzel is a
munkánkat. (Az elosztó helység ezután is
folyamatosan m´́uködik a volt laktanya terü-
letén minden kedden 16.00-tól 18.00-óráig
és csütörtökön 10.00-t´́ol 12.00-óráig.)

Tisztelettel köszönjük azt a sok támoga-
tást, segtítséget amellyel a Katolikus Kari-
tász csoport több családnak segített ünneppé
tenni a karácsonyt és könnyebbé tenni a hét-
köznapok terheit: élelemmel, meleg ruhá-
val, használati tárgyakkal és játékokkal.

Kérjük továbbra is támogassák mun-
kánkat, hogy minél többen érezhessék a
gondoskodó szeretetet!

 Pénzes Istvánné 
Rétsági Katolikus Karitász csoportvezet´́o

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

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

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

Telefon: (35)351-155, (30)9-607-683

“Utazó vagyonvédelem”

A Nógrád Megyei Rend´́or-f´́okapitány-
ság “Utazó Vagyonvédelem” nevezet´́u
program keretében 12 nógrádi telepü-
lésen tart vagyonvédelemmel kapcsola-
tos b´́unmegel´́ozési programot.

A Nógrád Megyei Rend´́or-f´́okapitány-
ság B´́unmegel´́ozési Alosztálya 2014. de-
cember 16-án Rétságon nyitotta meg a la-
kosság részére az “Utazó vagyonvéde-
lem” elnevezés´́u rendezvény következ´́o
programsorozatát.

Az egy héten át tartó rendezvényt He-
ged´́us Ferenc, Rétság város polgármestere
nyitotta meg, majd Belovai Róbert r. ´́or-
nagy, rend´́orkapitány köszöntötte a részt-
vev´́oket. Elmondta, hogy az “Utazó va-
gyonvédelem” elnevezés´́u program célja a
vagyon elleni jogsértések megel´́ozése,
visszaszorítása, a különböz´́o vagyonvé-
delmi eszközök alkalmazásának ismerte-

tése, a lakosság “önvédelmi képességé-
nek” el´́osegítése, az áldozattá válás elke-
rüléséhez szükséges ismeretek és képessé-
gek fokozása.

A program keretében a kiválasztott 12
Nógrád megyei településen, így Rétságon
is, különböz´́o b´́unmegel´́ozési módszerek-
kel, mechanikus és elektronikus vagyon-
védelmi eszközökkel ismerkedhettek meg
az érdekl´́odök. A rend´́orség szakemberei
az - óvodás korosztálytól, az iskolás gyer-
mekeken keresztül, az id´́osekig - szabály-
követésre neveléssel kapcsolatos, vala-
mint áldozat- és vagyonvédelmi el´́oadáso-
kat tartottak. A településen segít´́o tevé-
kenységet ellátó és a szociális szférában dol-
gozók részére tájékoztatást nyújtottak. A
program keretében vagyonvédelmi szóró-
anyaggal látták el a lakosságot a betöréses,
és alkalmi lopások megel´́ozése érdekében.
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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. 
 Felel´́os vezet´́o: Pál György. Lapterv és tipográfia Girasek Károly munkája. ISSN 1216–2914. 

Látogatás a rétsági könyvtárban
Nemrégiben zajlott könyvtárunkban a
Romhányi II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola Könyvmoly Szakkörének immár
hagyományosnak mondható látogatása.
Az ifjú romhányi könyvbarátok kelle-
mes élményeir´́ol Baranyi Magdolna
nyolcadikos diák írt beszámolót.

Romhányban második éve m´́uködik a
Könyvmoly Szakkör, melynek lelkes tag-
jai újra ellátogattak a városi könyvtárba.
December 1-én, hétf´́o délután busszal
utaztunk Rétságra. Alig ismertünk rá a fel-
újított m´́uvel´́odési házra, a könyvtáron be-
lül már rend volt, csak néhány köteg újság
árulkodott az átalakításról.

Julika néni szeretettel várt minket,
kedves ismer´́osként fogadott. Mivel a
könyvtár elrendezését már ismertük, ez al-
kalommal részletesen a kézikönyvekr´́ol

beszéltünk. Jó volt újra tisztázni a lexikon
és enciklopédia fogalmát, rácsodálkoz-
tunk a Révai lexikon óriási mennyiségére.
Gyakoroltuk használatukat, néhány példát
kerestünk. A sok tudnivaló után egy kis
nyelvtani fejtör´́o következett. Feladatlapot
töltöttünk ki, mely névpárosításokat, szino-
nimákat, ellentétpárokat, szómagyarázatot
tartalmazott. Sokan hibátlanul dolgoztak,
büszkék voltunk, hogy mindenki “józan pa-
raszti ésszel” gondolkodott. A látogatás után
sietnünk kellett, hazafelé, mert már többen
utaztak a buszon. Kellemes élményekkel
értünk haza, szívesen részt veszünk majd
más programokon is. Köszönjük Julika
néninek és segít´́oinek a szíves fogadtatást,
tájékoztatást, vidám fejtör´́ot.

A Könyvmoly Szakkör nevében:
Baranyi Magdolna 8. osztályos tanuló

 Tájékoztatás - Els´́o házasok kedvezménye
2015. január 1-jét´́ol csökkenthet´́o az adó-
alap az els´́o házasok kedvezményével. A
kedvezményt igénybe veheti minden
olyan házaspár, akik 2014. december 31.
után kötöttek házasságot és legalább az
egyik fél els´́o házasságát köti. A kedvez-
mény összege jogosultsági hónaponként
31 250 forint. 

Jogosultsági hónapként legfeljebb 24 hó-
nap vehet´́o figyelembe a házasság fennállása
alatt. Els´́o jogosultsági hónapnak a házasság-
kötést követ´́o hónapot kell tekintetni. 

A kedvezményt a házastársak - dönté-
sük szerint - az összeg megosztásával akár
közösen is igénybe vehetik. Ennek felté-
tele, hogy a házastársak adóbevallásukban
(munkáltatói adó megállapításukban) kö-
zös nyilatkozatot tegyenek, melyben fel-
tüntetik egymás adóazonosító jelét és azt,
hogy a kedvezményt melyikük veszi
igénybe. Nyilatkozni kell arról is, hogy a
kedvezményt hogyan osztják meg. 

A kedvezményt igénybe vehetik akkor
is, ha a házasság megkötésekor a házastár-
sak bármelyike már jogosult családi ked-
vezményre. 

A családi kedvezményre való új jogo-
sultság (magzatra tekintettel vagy gyer-
mek örökbefogadása esetén) megnyílta
esetén a kedvezmény tovább már nem ér-
vényesíthet´́o. Szintén nem érvényesíthet´́o
a kedvezmény, ha a házasság felbomlik 24
hónapon belül. 

A kedvezmény - a családi kedvez-
ményhez hasonlóan - az adóel´́oleg-nyilat-
kozat megtétele esetén már az adóel´́oleg
levonásánál figyelembe vehet´́o. 

Amennyiben a kedvezménnyel kap-
csolatban további kérdése merülne fel, a
40/42-42-42-es telefonszámon ügyintéz´́o-
ink készséggel állnak rendelkezésére. 

Dr. Körtvélyesi Zsuzsanna sajtórefe-
rens, f´́oosztályvezet´́o Tel.: 06/30 518-
6097 

Nemzeti Adó-és Vámhivatal Észak-
magyarországi Regionális Adó F´́oigazga-
tósága Telefon:46/514-200, 46/515-400
Telefax: 46/514-285 E-mail: s.emra-
fig.sajto@nav.gov.hu Honlap:
http://nav.gov.hu Video FTP server:
http://media.nav.gov.hu/media Keressen
minket a Facebookon is! https://www.fa-
cebook.com/NAVprofil 

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 osztály-
társaikkal, 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´́opontja és helye: 2015.
május 9. (szombat) 11 órától a Rétsági
M´́uvel´́odési Központ. Hívunk és várunk
minden érintettet, az esemény hírét add
tovább, legyél további szervez´́o; jelent-
kezz az eseményre! Részletes program
áprilisban. Tisztelettel:   

 Mocsári Gergely szervez´́o
2651 Rétság, Búzavirág utca 10.

30/233 27 94
e-mail: mocsarigergely41@freemail.hu

Diósjen´́on a Camping felett 980 négyzet-
méter zárt kert sürg´́osen eladó. Érd:
+36704085015 vagy zshegely@gmail.com.

Apróhirdetések

ELADÓ SZÁNTÓFÖLD 1,8 ha RÉTSÁ-
GON Rétsághoz tartozó, Bánk és Rétság
között található szántó eladó. A terület
részben erd´́o mellett fekszik, 3% a beépít-
het´́oség. Irányár: 2,5 M forint. Tel.: 06 30
456 2662  E-mail: fiff@freemail.hu
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