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Úgy t´únik a télb´ól egyb´ól a legforróbb
nyárba érkeztünk. Míg a közelmúlt nemzeti ünnepén a hótorlaszok nehezítették
sok helyütt a megemlékezést, addig a rétsági majális közönsége a fák árnyait kereste a perzsel´ó nap el´ól. Szerencsére a
Hunyadi-liget kiválóan alkalmas erre.
A program a megszokott menetrend
szerint zajlott. Már délel´ótt szorgoskodtak
a f´óz´óversenyre jelentkez´ó csapatok, nem
maradt el a gyermekek vidám szórakoztatása, tanácsokkal szolgált az egészségsátor, majd délután kezd´ódtek a színpadi produkciók. A fellép´ók valamennyien rétságiak voltak. Volt látványos TRXbemutató, különböz´ó stílust követ´ó táncosok, énekszó. A programsorozatot a Harry
Potters trió koncertje zárta.
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Városházi tudósítások
Április 17- egy rendkívüli ülést tartott
Rétság Város Képvisel´ó-testülete. Az els´ó napirendi pontban a hivatásos t´úzoltó ´órs létrehozása kivitelez´ó kiválasztása volt a testület feladata.
A Laktanya u. 9. szám alatti t´úzoltó ´órs
kialakításához szükséges kivitelezési munkák elkészítésére vonatkozó árajánlatokat megtárgyalva a testület úgy határozott
hogy a t´úzoltó ´órs kialakítására
megállapított el´óirányzat terhére, a kivitelezési munkák elvégzése a Ságron Épít´óipari Kft-nél
(2651 Rétság, Rózsavölgy u. 38.)
3.600.322 Ft+áfa összegért megrendelésre kerüljön.
A képvisel´ó-testület megtárgyalta a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár
2013. május 1-i rendezvény tervezetér´ól
szóló el´óterjesztést. Az intézmény három változatot készített az ünnepség lebonyolítása érdekében. A határozat értelmében a program megvalósításához
szükséges 250.000 Ft összeget a 2013.
évi általános tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza Végh József intézményvezet´ót a program lebonyolításához
szükséges szerz´ódések megkötésére.
A Magyar Labdarúgó Szövetség pályázatot hirdetetett amat´ór labdarúgólétesítmények felújítására a látványcsapatsportok támogatásának adókedvezménye program (TAO) keretében.
Az elnyerhet´ó támogatási összeg 700
ezer és 7 millió forint között mozgott.
A Rétsági Városi Sportegyesület a pályázati kiírásban megjelölt határid´óig
benyújtotta pályázatát. Az elnyert pályázati összeg korlát, kerítés építésére,
felújítására, a focikapuk szabványosítására, a pálya talajának kiegyenlítésére, pályakarbantartó gépek beszerzésére, valamint az adminisztratív feladatok ellátásának megkönnyítésére, informatikai fejlesztésre fordítható. Rétság Városi Sportegyesület sikeres pályázatot nyújtott be és az elnyerhet´ó
maximális összeg´ú támogatást kapta
meg. A mintegy 3 millió forintos pályázati önrész biztosítása az egyesületre nagy terhet róna, ezért kérelemmel
fordult a képvisel´ó-testülethez, hogy
az önrész biztosításához támogatást
nyújtson az egyesület számára. A határozat értelmében az önkormányzat a
Városi Sportegyesület által - a Magyar
Labdarúgó Szövetség “amat´ór labdarúgó-létesítmények felújítására a látvány-csapatsportok
támogatásának
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adókedvezménye program” 6.971.580
Ft-os pályázati támogatásával - megvalósítandó 9.959.400 Ft összeg´ú felújítási program önrészéhez a Képvisel´ó-testület elszámolási kötelezettséggel, 1.400.000 Ft vissza nem térítend´ó
támogatást biztosít.
Az Országos Ment´ószolgálat
kérelemmel fordult a Tisztelt
Képvisel´ó-testület felé. Minden ment´óállomást kapnográf
készülékkel szeretné felszerelni. A készülék egy könny´ú,
hordozható monitor, amely
méri és kijelzi feln´ótt, gyermek és újszülött betegek kilélegzett leveg´ójének széndioxid-tartalmát, légzésszámát, artériás hemoglobinjának funkcionális oxigéntelítettségét és pulzusszámát. Hallható és látható vészjelzéssel jelzi, ha a mért értékek az el´óre
meghatározott határértékek bármelyikét túllépik. A készülék ára igen magas,
ezért kértek a megvásárlásához támogatást. A testület a készülék beszerzését
50.000 Ft összeggel támogatta.
A testület megtárgyalta a Zöld Híd Régió Kft-vel kötend´ó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerz´ódés jóváhagyásáról készített el´óterjesztést. A lakosság részére nyújtott kedvezményt továbbra is a szolgáltató által kibocsátott
számlába építve kívánja biztosítani.
A következ´ó napirendi pont tárgyalása
során a napközis konyha megüresed´ó
álláshely bérének zárolását a feladat
biztonságos és folyamatos ellátása érdekében feloldotta és hozzájárult 1 f´ó
szakács végzettség´ú alkalmazott határozatlan idej´ú alkalmazásához.
A képvisel´ók megtárgyalták a Rétság
Kistérség Többcélú Társulással a munkaszervezeti feladatok ellátására kötött megállapodás felülvizsgálatáról
szóló el´óterjesztést. Tudomásul vették,
hogy a társulási tanács döntése szerint,
megállapodás alapján a munkaszervezeti feladatokat Borsosberény Közös
Önkormányzati Hivatala látja el.
A 2013. évi költségvetés tervezése során többször felmerült az a kérdés,
hogy a feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó normatívákkal hogyan kell év
végén elszámolni, a feladatok között
az állami támogatás átcsoportosíthatóe. A hatályos törvények konkrét választ a feltett kérdésekre nem adnak,
összesen az új önkormányzati törvény
tartalmaz egy mondatot a felhasználásra, mely szerint felhasználási kötött-

séggel kapjuk a támogatást. A probléma országos volt. A tervezés id´ószakában sem a MÁK, sem az NGM nem
tudott egyértelm´ú választ adni a kérdésekre (számukra is ugyanazok a jogszabályok álltak rendelkezésre, amelyek nekünk is). Március 27-én, a
2013. évi költségvetési törvény módosítását követ´óen fogalmazódott meg
egy állásfoglalás, mely részleteiben leírja az elszámolásokat. A tájékoztatást
a testület tudomásul vette.
Dr. Katona Ern´ó alpolgármester úr
2013. évben is felajánlotta tiszteletdíját és költségtérítését a Kölyöksziget
Alapítványnak. A felajánlás a költségvetés kiemelt el´óirányzatait érinti,
ezért szükséges a testületi jóváhagyás.
Alpolgármester Úr havi tiszteletdíja
havi 55.000 Ft, járulékköltsége 14.850
Ft, költségátalánya 5.500 Ft/hó.
Végh József, a Városi M´úvel´ódési
Központ és Könyvtár igazgatója február 19-én lemondott igazgatói megbízásról, kérve azt, hogy a továbbiakban
beosztott népm´úvel´óként dolgozhasson tovább. Lemondását március 10én visszavonta. A testület április 17-én
az alábbi határozatot hozta: “A képvisel´ó-testület Végh József részére - tekintettel arra, hogy kinevezése szerint
igazgató - népm´úvel´ói, vagy egyéb,
képesítésének megfelel´ó álláshelyet
biztosítani nem tud, ezért közalkalmazotti jogviszonyának 2013. április 20.
nappal történ´ó megsz´únésénél a közalkalmazotti jogviszony lemondással
történ´ó megszüntetés szabályait kell
alkalmazni. A dolgozó részére a ki
nem vett szabadságok megváltására
szükséges fedezetet a költségvetés általános tartalék terhére biztosítja. A
szabadságmegváltás bér és járulék
költségeinek átvezetésére a 2013. évi
költségvetés soron következ´ó módosításakor javaslatot kell tenni. A képvisel´ó-testület a megüresedett igazgató
posztra pályázatot ír ki. A pályázati
kiírásról kés´óbb dönt."
Az április havi tanácskozásra 26-án került sor. Ennek menetében els´óként az
önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelete került elfogadásra.
A képvisel´ó-testület a 2012. évi költségvetés végrehajtását önkormányzati
szinten 1.107.254 eFt bevételi f´óöszszeggel 1.000.824 eFt kiadási f´óöszszeggel 124.704. eFt módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyta. (A rendelet
kivonatát a 3. oldalon közüljük, részletes táblázatokkal a www.retsag.hu
oldalon található meg.)
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A következ´ókben egy beszámoló hangzott el az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásáról. Ennek során a testület a beszámolót 134.115 eFt költséggel és 79.709 eFt bevétellel, és 54.406
Ft önkormányzati támogatással jóváhagyta az alábbi feladatok megjelölésével: A bánki napközis tanulókra jutó
önkormányzati támogatás 554.945 Ft,
melyb´ól a Bánk Község Önkormányzata 2012. évben 282.000 Ft-ot megfizetett. A különbözetként jelentkez´ó
272.945 Ft társulási megállapodás szerinti megfizetésére intézkedni kell. A
tolmácsi tagintézmény 2012. évi 9.727
eFt-os elszámolt költségéb´ól a központi és kistérségi támogatás 8.054
eFt-ot, Tolmács Községi Önkormányzat hozzájárulása 1.600 eFt-ot fedezett. A különbözetként jelentkez´ó öszszeg 72.779 Ft. A testület felkérte Mez´ófi Zoltán polgármestert, hogy a rétsági önkormányzat bánki, illetve tolmácsi gyermekekre jutó támogatásának megtérítése céljából kezdeményezzen tárgyalásokat az érintett önkormányzatok polgármestereivel.
A képvisel´ók feladatai közé tartozott
ezen az ülésen a 2014. évi költségvetési koncepcióról készített el´óterjesztés elfogadása. A költségvetési hiány
csökkentése és a hatékonyabb munkavégzés érdekében az alábbi f´óbb
szempontokat határozták meg:
A bevételek növelése érdekében a polgármester és valamennyi intézményvezet´ó köteles mindent megtenni.
Valamennyi intézményvezet´ó köteles
követni a pályázati lehet´óségeket. A
pályázatok benyújtásáról a képvisel´ótestület dönt.
A felhalmozási kiadásokat a képvisel´ó-testület rangsorolni kívánja és a
rendelkezésre álló források arányában,
a kialakított rangsorban biztosítja a fedezetet az intézményeknek.
A béreket és a pótlékokat a vonatkozó
munkaügyi törvényben meghatározott
minimum szinten szabad tervezni.
A költségvetési f´ószámok ismeretében
azonnal meg kell kezdeni az intézményi költségvetések tervezését. Az intézményvezet´óknek pontosan ki kell
mutatni, hogy a tervezett költségek
közül melyek a nem kötelez´ó feladathoz tartozó kiadások.
A Magyar Államkincstár adatközlését
követ´óen azonnal el kell készíteni az
állami támogatást bemutató költségvetési mellékletet. Amennyiben a költségvetési koncepcióban kimutatott hiány bármely mértékben megmarad, el
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kell készíteni a nem kötelez´ó feladatok
bemutatását. A feladatok 2014. évi ellátásáról a képvisel´ó-testület dönt.
— A m´úködési bevételek tervezési alapjaként az el´óz´ó évi ténylegesen befolyt
összegeket, átvett pénzeszközként a
már megkötött megállapodásokban,
szerz´ódésekben ütemezett tételeket lehet szerepeltetni.
A testület megtárgyalta és elfogadta az
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról szóló beszámolót.
A Hercules Films Kft kérelemmel fordult a Tisztelt Képvisel´ó-testület felé a
volt laktanya területén a l´ótér melletti
betonozott terület, valamint a futópálya terület tárgyában. Filmet szeretnének forgatni Tolmács területén. A kiszolgáló járm´úvek tárolására, valamint
a stáb lakóautóinak és sátrainak elhelyezésére keresnek megfelel´ó területet, mely mintegy 23000 m2-t tesz ki.
A határozat támogatása értelmében
50.000 Ft/nap bérleti díj került megállapításra.
2013. január 1. nappal alakult meg Rétság Város Önkormányzat tulajdonában
lév´ó épületben a Járási Hivatal. A február közepén megkapott megállapodás
tervezet azonban semmilyen szempontból sem felelt meg az önkormányzat
épületében meglév´ó villamos áram-,
gáz- és vízszolgáltatásoknak, valamint a
kiépített informatikai hálózatnak. A bizottsági tagokkal történt egyeztetés után
elkészült az ingatlan terület és légköbméter kimutatása, felmérésre került az
informatikai eszközök áramfelvétele,
az épületben dolgozó alkalmazottak
száma, a várható ügyfélforgalma a
költségek megosztásának kiszámításához. Ezek alapján készült el a szerz´ódéstervezet, melyet a testület megtárgyalt és elfogadásra javasolt.
Határozat született arra nézve, hogy a
Templom u. 11. szám alatti ingatlan és
a volt laktanyában lév´ó acélszerkezet´ú
ingatlanok értékesítését meg kell kezdeni. A hirdetéseket az önkormányzat
hivatalos honlapján, az önkormányzat
hivatalos újságjában, hivatalos hirdet´ótábláján, az Ipoly TV-ben és a Váci
Kábel TV-ben kell közzétenni.
Már a 2013. évi költségvetés összeállításakor felmerült, hogy jelent´ós részt
a járások kialakítása miatt, szerény
mértékben pedig az amortizáció miatt
a polgármesteri hivatalban eszközpótlások szükségesek. A pótlásokra
800.000 Ft +áfa összeg került a jóváhagyott költségvetésbe.
A szerz´ódések jóváhagyása elnevezé-

s´ú napirendi pont során a konyha telefonos, valamint az önkéntes t´úzoltó
szervezet víz-és csatorna használati
szerz´ódését tekintette át és fogadta el
a testület.
A testület megtárgyalta és jóváhagyta,
Szikora Szabolcs földbérleti kérelmét.
Hozzájárult, hogy a kérelmez´óvel
2013. május 1. naptól 3 évre a Rétság
046 hrsz-ú. 82072 m2-´ú területre a jelenleg érvényben lév´ó 3,3 Ft/m2/év
díjtételért földhaszonbérleti szerz´ódés
kerüljön megkötésre.
A Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtár a könyvtárban megüresed´ó
takarítón´ói álláshely bérének feloldásáról készített el´óterjesztést. A képvisel´ó-testület a 2013. 07.01. naptól
megüresed´ó álláshely bér-és járulékköltség zárolását a feladat biztonságos
és folyamatos ellátása érdekében feloldja és hozzájárul 1 f´ó napi 5,5 óra
részfoglalkozású takarító határozatlan
idej´ú alkalmazásához.
A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
kérelemmel fordult a Tisztelt Képvisel´ó-testület felé Roma folklór fesztivált
szeretnének rendezni, melyhez a Tisztelt Képvisel´ó-testület anyagi támogatását kérik. A 2013. évi költségvetésben az összes pályázatra tervezett öszszeg civil szervezetek támogatása
szakfeladat nonprofit szervezetek támogatása kiadási tételen 400 eFt volt,
mely összeget a testület a 2013. évben
meghirdetett pályázat során már az érvényes pályázatot benyújtóknak odaítélt. A 2013. évi költségvetésben további összeg civil szervezetek támogatására nem áll rendelkezésre.
Gáspár Csaba kérelemmel fordult a
Tisztelt Képvisel´ó-testület felé a volt
Laktanya területén 356/31 helyrajzi
számon nyilvántartott, általa bérelt garázs és udvar megjelölés´ú ingatlan
megvásárlása tárgyában. A testület az
ingatlant értékesítésre kijelölte, s úgy
határozott, hogy az értékbecslést az
OTP Bank Nyrt-t´ól meg kell rendelni.
Balla Balázs, Balla Bianka és Jobbágyi Péter kérelmet nyújtott be, annak
érdekében, hogy 2013. május 18-án
extrém sportnapot szeretnének rendezni, melyhez a volt laktanya területén a
l´ótér melletti terület, valamint a hangárok ingyenes használatának biztosítását kérik. A testület a két hangár ingyenes használatát megállapodás szerint biztosítja.
A testület jóváhagyta a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár 2013. évi
könyvtárellátási szerz´ódés megkötésér´ól készített el´óterjesztését.
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A Rétsági T´úzoltó Egyesülettel évek
óta a város együttm´úködik. Az önkormányzat minden évben pénzbeni támogatással segítette az Egyesület m´úködését. Ezen felül térítésmentesen ingatlant biztosít a tevékenységhez. Az
Egyesület társadalmi munkavégzéssel
és pályázati forrásból származó anyagi
forrásból felújította az ingyenesen
használatba kapott épületet. Részt
vesz a településen keletkezett tüzek oltásában, vis major helyzetek elhárításában. Az együttm´úködést most írásban rögzítették.
A központi háziorvosi ügyeletet április
2. naptól vállalkozás látja el. Korábban a balassagyarmati kórház látta el
ezt a feladatot. A testület megtárgyalta
a háziorvosi ügyeleti ellátástól visszavett tárgyi eszközökr´ól készített tájékoztatót. Egyetértett azzal, hogy a
KCW 530 forgalmi rendszámú gépjárm´úvet els´ódlegesen értékesítésre kell
felajánlani az autókeresked´ó vállalkozásoknak. A testület tudomásul vette,
hogy a járóbetegellátó központ a gépjárm´úre m´úszaki állapota miatt nem

tart igényt. Az AR 600 CARDIOLINE
típusú EKG készüléket a II. számú háziorvosi szolgálat használatába adta.
Március 22-én döntött a Képvisel´ótestület arról, hogy a Laktanya út 9.
szám alatt lév´ó, jelenleg a Rétsági Önkéntes T´úzoltó Egyesület használatában lév´ó épületb´ól 162 m2 területet
felújítva a Hivatásos T´úzoltó ´Órs részére használatba kívánja adni. A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság csak akkor biztosítja a T´úzoltó
´Órs személyi és tárgyi feltételeit, ha az
épületrész kérésük szerint átalakításra,
felújításra kerül. Az akkor becsült maximum költség és fedezet 5 millió forintban lett meghatározva. A megkötött szerz´ódések, rendezett szolgáltatási és igazgatási díjak alapján a jelenleg
várható tényleges bekerülési költség
5.125.399 Ft. A testület a többlet fedezetét biztosította.
Az elmúlt két évben az önkormányzat
gépjárm´úállományunk két darab fizikálisan nagyméret´ú eszközzel gyarapodott. Üzemben tartjuk az iskolabuszt
és megvásároltuk a kommunális gépet.

Helyi rendelet
Rétság Város Önkormányzat
Képvisel´ó-testületének
9/2013. (IV.26.) rendelete A 2012. évi
költségvetés végrehajtásáról
(kivonat)
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 89. § (1)-(2) bekezdése alapján a 2012. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.
1 .§ (1) A képvisel´ó-testület a 2012. évi
költségvetés végrehajtását önkormányzati szinten
1.107.254 eFt bevételi f´óösszeggel
1.000.824 eFt kiadási f´óösszeggel
124.704. eFt módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
(2) Az átfutó bevétel összege 54 eFt, az
átfutó kiadás összege -13.619 eFt.
2. § A 2012. évi költségvetési bevételek
teljesítésének
a) forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 7. számú,
b) szakfeladatonkénti és forrásonkénti
megoszlását a 2. számú,
c) központi támogatások elszámolását a 5.
számú, melléklet részletezésének
megfelel´óen jóváhagyja.
3. §. A 2012. évi költségvetési kiadások
teljesítésének
a) kiadás nemenkénti és intézményenkénti
megoszlását az 1., és a 7. számú,
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b) szakfeladatonkénti és kiemelt el´óirányzatonkénti megoszlását a 3. melléklet,
c) felhalmozási kiadások feladatonkénti
felhasználását az 6. számú melléklet
részletezésének megfelel´óen jóváhagyja.
d.) az önkormányzat 2012. évi közvetett
támogatásait a 14. számú melléklet
tartalmazza
4. §. (1) A költségvetési kiadások
1.000.824 eFt-os f´óösszegéb´ól :
(1000 Ft-ban)
M´úködési célú kiadás:
Összesen
a) Személyi jelleg´ú juttatás
229.293
b) Munkaadót terhel´ó járulék
57.983
c) Dologi és egyéb kiadás
191.828
d) Szociálpolitikai juttatás
70.151
e) M´úködési célú pénzeszköz átadások 344.010
el´óz´ób´ól intézményfinanszírozás
331.724
M´úködési jelleg´ú kiadás összesen
893.265
Fejlesztési célú kiadás
a) Intézmények felhalmozási kiadása
b) Beruházás
8.301
c) Felújítás
0
d) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
23
Fejlesztési célú kiadás összesen
8.324
e) Fejlesztési célú hitel törlesztés
99.235
f.) M´úködési célú hiteltörlesztés
0
Kiadás összesen:
1.000.824

(2) Az önkormányzat és az intézmények
2012. évi tényleges átlaglétszámát a 4.
számú melléklet szerint elfogadja.
5. § Az önkormányzat intézményekkel
összevont mérleg szerinti vagyonának
2.514.412 eFt-os nettó értékét a 10.

Az eszközök tisztítása nagynyomású
mosókészülék hiányában problémás.
Amennyiben vállalkozás által nyújtott
szolgáltatás igénybevételével kívánjuk tisztán tartani eszközeinket, az
igen költséges. Jávorka János tanácsnok javasolta 1 db nagynyomású tisztítókészülék beszerzését, melynek beszerzése ára várhatóan bruttó 30.000 Ft.
Jávorka János képvisel´ó felajánlotta a
2013. április havi tiszteletdíját a Hunyadi János Nyugállományúak Klubja
részére, kirándulás útiköltségére és belép´ójegyek vásárlására. A képvisel´ói
tiszteletdíjról történ´ó lemondását tudomásul vette, a felajánlásból biztosított
63.500 Ft átirányításáról gondoskodik.
A testület megtárgyalta a házi segítségnyújtás és a jelz´órendszeres házi
segítségnyújtás feladatok ellátásainak
lehet´óségér´ól készített el´óterjesztést.
Úgy határozott, hogy a jelz´órendszeres házi segítségnyújtást 2013. július
1. naptól nem kívánja fenntartani. A
házi segítségnyújtást, mint kötelez´ó
önkormányzati feladatot 2013. július
1. naptól önállóan kívánja ellátni.
számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 11. számú melléklet szerinti
részletezéssel elfogadja.
6. § Az önkormányzat intézményekkel
összevont 2012. évi
a) egyszer´úsített mérlegét a 8. számú,
b) egyszer´úsített pénzforgalmi jelentést a
7. számú,
c) egyszer´úsített pénzmaradvány-kimutatását a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.
7. § A 2012. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt
77.555 eFt-tal együtt, - 124.704 eFt-tal
a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.
8.§ Az önkormányzat intézményekkel
összevont 2012. évi
a.) egyszer´úsített összevont mérlegét a 12.
számú,
b.) a pénzeszköz átadásokat, átvételeket a
13. számú,
c.) az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekt több éves kihatással járó bevételét és kiadását a 15. számú,
d.) az adósságot keletkeztet´ó ügyleteket a
16. számú melléklet szerint jóváhagyja.
9.§ A képvisel´ó-testület megállapítja,
hogy a módosított költségvetés szerinti alapvet´ó önkormányzati feladatok
ellátása, az intézmények m´úködtetése,
a módosított költségvetésben ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása biztosított volt.
(...)
(Továbbiak a www.retsag.hu honlapon)
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Tisztségvisel´ók fogadó órái
2013. MÁJUS
Mez´ófi Zoltán polgármester: Minden
hónap második hétf´ójén 13.00-17.00
óráig. Májusban 13-án hétf´ón.
Dr. Katona Ern´ó alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától 17.30
óráig. Májusban 29-én szerdán.
Tömör Józsefné jegyz´ó: Minden hétf´ón
14-17 óráig. Májusban 6. 13. 27.

Képvisel´ó-testületi ülés
Rétság Városi Önkormányzat Képvisel´ó-testülete munkatervben tervezett következ´ó ülésére május 24. péntek 16.00
órakor kerül sor. (PVB. ülés id´ópontja:
május 21. kedd 16.00 óra). Éves munkatervben tervezett napirendek: 1) Önkormányzati
ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról,
2) Beszámoló a közérdek´ú adatok közzétételének és megjelentetésének tapasztalatairól,
3) Rétság város közlekedési szabályainak felülvizsgálata, 4) Beszámoló a testület lejárt
határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és
az, 5) Tájékoztató Rétság városközpont funkciób´óvít´ó rehabilitációjáról, 6) Tájékoztató a
két testületi ülés közötti id´ószakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról, 7) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról.
Az ülés részletes napirendje és anyagai május 21-t´ól a www.retsag.hu oldalon az Önkormányzat menüpontnál
lesznek elérhet´ók.

Óvodai beiratkozás
A 2013/2014 nevelési évre
a rétsági Napközi Otthonos Óvoda
beiratkozást hirdet
A 2013/2014-es nevelési évre azok a gyermekek iratkozhatnak be az óvodába, akik
2013. június 01. és 2014. augusztus 31.
között töltik be a 3. életévüket.
Azoknak a gyermekeknek is be kell iratkozniuk, akik 2013. június 01-ig 3. 4. vagy 5.
évüket betöltötték, és eddig nem iratkoztak be.
A beiratkozáshoz szükséges: – a gyermek hatósági bizonyítványa – TAJ kártya
– a szül´ó személyi igazolványa, lakcímkártyája. Balesetbiztosítást lehet kötni,
melynek díját beiratkozáskor kell fizetni
A beiratkozás ideje: 2013. május 14,
15., 16. 8.00-16 óráig.
A beiratkozás helye: Napközi Otthonos Óvoda Rétság, Mikszáth út 6. Kérjük
az id´ópontok pontos betartását!
Tömör Józsefné jegyz´ó

Fénymásolási lehet´óség
A Városi M´úvel´ódési
Központban, a Könyvtárban

2013. MÁJUS

Felhívás ingatlan értékesítésér´ól
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete a 91/2013. (IV.26.) számú
határozatával értékesítésre hirdeti meg
az alábbi ingatlant:
Az ingatlan címe: Rétság, Templom
utca 11. szám, 384 hrsz. Rendeltetése: Kivett lakóház és udvar Telek területe: 812
m2, Épület területe: 225 m2
Minimum ár: 16.400.000 Ft. Ajánlatok
benyújtása: postai úton vagy zárt borítékban Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal titkárságán.
Benyújtási határid´ó:
2013. június 10. 10.00 óra.
Részvételi feltételek:
— nem magánszemély vásárló esetén az
átláthatóság bemutatása, igazolása

— vételi szándék közlésekor a vételár 10%ának megfelel´ó foglaló megfizetése
— adóigazolás benyújtása az állami és
önkormányzati adóhatóságtól arra vonatkozóan, hogy az ajánlattev´ónek
nincs lejárt esedékesség´ú adótartozása
Egyéb feltételek:
— a vételár a szerz´ódés megkötésekor
egy összegben fizetend´ó
— birtokba adásra az adásvételi szerz´ódés
maradéktalan teljesítése esetében kerül sor
— több jelentkez´ó esetében licit dönt a
vev´ó személyér´ól
Az ingatlan el´ózetes id´ópont egyeztetés alapján
a benyújtási határid´óig megtekinthet´ó. Id´ópont
egyeztetés a 35/550-100 telefonszámon, vagy
e-mailben a hivatal@retsag.hu címen.

Új vállalkozások a rétsági munkaer´ópiacon
A
munkahelyteremtés mindig a
legfontosabb szempont egy önkormányzat munkája
során. A lakossági
fórumon említette
Mez´ófi Zoltán polgármester az e téren jelentkez´ó új lehet´óségeket. Ezért
kértük ´ót arra, hogy tájékoztassa részletesebben lapunk olvasóit.
Jelen pillanatban három magánberuházás is folyik, amely munkahelyeket is
teremt Rétság városában. A megvalósulás
id´ópontját pillanatnyilag nem tudjuk pontosan, hiszen többnyire a szakhatósági eljárások függvénye ez.
A volt Mitsubishi autószalon helyén
egy Mercedesz alkatrész-fest´óüzem készül. A beruházás jelenleg mintegy kilencven százalékos készültségben van, a fest´ókamra már be van szerelve. A tulajdonos
elmondása szerint induláskor egy - de látva a várható megrendeléseket - elképzelhet´ó, hogy a továbbiakban két, vagy akár
három m´úszakban is fog m´úködni a kis
üzem. A festés maga egy er´ósen automatizált m´úvelet, de miután az elkészült terméket csomagolni is kell, várhatóan létesülhet ott tíz-húsz munkahely is. A tervek
szerint elképzelhet´ó, hogy május végére
megszervezhet´ó az ünnepélyes átadás.
A másik új munkahely egy háztartási
papírgyár lesz. Mindent fognak itt gyártani, ami csak papírból készül egy háztartás
számára: kéztörl´ó, szalvéta, zsebkend´ó és
vécépapír. A gyártógépsort már beszerelték. A tényleges termelés megkezdése itt
is a szakhatóságoktól függ. Az üzem a volt

Hidromechanika – közismertebb nevén
Szivattyú – telephelyén valósul meg. Itt
három m´úszakos termelést terveznek,
mely ötven-hetven új munkahelyet is jelenthet az üzem teljes beállása után. A
megvalósító egyébként egy Pest megyei
magyar vállalkozó.
A harmadik új lehet´óség az Urbán &
Urbán cég ostyasüt´ó édességüzeme lesz.
Eredetileg a volt Globus üzemben tervezte a cég megvalósítani a termelést, mostanra azonban változott a helyzet: a TDK
területén indul meg a tervek szerint a
gyártás. A tulajdonos tájékoztatása szerint
a TDK nagyobb részét - a három épületb´ól
kett´ót - vesz igénybe az új cég. Szintén
magyar vállalkozásról van szó, mely f´ó
tevékenységét Dunakeszin fejti ki. A telephely megvásárlása is egyeztetés alatt
áll a TDK-val, a tárgyalásokat május végéig tervezik lefolytatni. Itt várhatóan
nem lesz olyan hosszas folyamat a szakhatóságokkal való engedélyeztetés, mert
az üzem jórészt beköltözhet´ó állapotban
van. Ami mégis nehezíti a megvalósulást,
az az, hogy a cégnek két jelent´ós nagyságrend´ú pályázata is folyamatban van a termelés megindulása érdekében. Most még
nem lehet tudni, hogy nyernek-e, ám ett´ól
függ´óen gyorsulhat fel, vagy húzódhat annak kezd´ópontja. Itt is mintegy tizenöt húsz f´ó foglalkoztatására lesz lehet´óség. A
termelésnek ugyanis nagy a helyigénye,
de a gyártás szinte teljes mértékben automatizált lesz.
Mindhárom beruházás magáner´ób´ól
valósul meg. Az el´ókészít´ó munka során a
polgármesteri hivatalnak egy koordinációs szerep jutott, annak érdekében, hogy
minél gördülékenyebben valósuljon meg
a beruházás.
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Lakossági fórum
Talán helyesebb lett volna a lakossági fórum lakosság nélkül címet használni, hiszen egy b´ó tucatnyi érdekl´ód´ó jelent meg
mindössze az önkormányzati eseményen.
Sietve hozzá kell tennünk, hogy azért bizonyára nem ennyien voltak kíváncsiak az
ott elhangzottakra, hiszen a Rétsági Televízió adáskörzetében él´óben volt követhet´ó a program, s´ót annak internetes megjelenése révén bárhol a világban végigkísérhet´ó volt a fórum menete. Az alábbiakban
részleteket emelünk ki Mez´ófi Zoltán polgármester által elmondott beszámolóból.
Els´óként egy tájékoztató hangzott el
a 2012. évi költségvetés teljesítésér´ól.
A 2012. évi költségvetési rendeletben
megfogalmazott kiemelt feladataink sorában fontosnak tartottuk az intézmények és
a város biztonságos m´úködtetését. E célnak maximálisan eleget tettünk. Valamennyi intézmény m´úködése stabil volt
az egész év folyamán. Ez a mondat Rétságon elcsépeltnek t´únik. Ugyanakkor
igen kevés azoknak az önkormányzatoknak a száma, ahol ezt a mondatot el tudják
mondani nyugodt szívvel. Több szomszédos önkormányzatnál a havi bérek, segélyek kifizetése is rendszeres gondot jelent.
A városközpont rehabilitációs pályázat
II. fordulós anyagának benyújtása, megnyerése esetén végrehajtása terén a pályázat átdolgozást követ´óen benyújtásra került. A támogatási szerz´ódést augusztus 31-én írtuk
alá. Jelenleg már a munkák folynak.
A településen folytatni kell a közterületek karbantartását (vízelfolyók, árkok tisztítását, közutak karbantartását) gondoskodni
kell a városkép javításáról. A feladat felmérésre, rangsorolásra került, a munkákat a város több pontján (Rózsavölgy út, Iskola tér,
Nyárfa út, Pet´ófi út) elvégeztük. 2013. évben folytatni kívánjuk a karbantartásokat.
Közterületek karbantartására, f´únyírásokra,
padok festésére stb. 4.041 eFt-ot költöttünk.
B´óvítettük a 2011. évben megvásárolt kommunális gép felszereltségét. A kommunális
gép felszereltségének növelése (pótkocsi
vásárlása, f´únyírásra, locsolásra tettük alkalmassá) 3.110 eFt-ba került.
Itt említeném meg, hogy a közutak
karbantartására - az el´óz´óekben felsorolt
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feladatok is ebben az összegben lesznek-,
jelz´ótáblák cseréjére, útszóró sóra stb.
11.072 eFt-ot költöttünk.
Néhány mondatban amit felsoroltam,
mint városképet, komfortérzetet javító feladat, már közel 20 millió Ft.
Az üresen álló ingatlanok, a város számára felesleges ingatlanok értékesítése, a
Sz´ól´ó utcai telkek értékesítése.
Ezek a feladatok kiemelt feladatok
voltak. Végrehajtásuk eredménye azonban nem a befektetett munkától, megfogalmazott szándéktól függ. Jelen makrogazdasági környezetben igen nehéz ingatlant eladni. Ett´ól függetlenül a szükséges
el´ókészít´ó lépéseket megtettük. A hirdetmények a napokban megjelennek két ingatlan tekintetében.
A külterület 0148/1;3;7 hrsz-on lév´ó, 34
ha-os terület tulajdonjogának megszerzése.
Ez a feladat kihívás. Els´ó körben azt
kellett kideríteni, hogy jelenleg ki a vagyon
kezel´óje. A tárgyalások a tulajdonjog megszerzésével kapcsolatban elakadtak.
A volt honvédségi laktanya árverésen
megszerzett része utáni kártérítés azonnali
benyújtása. Az anyag összeállításra került,
jelenleg az önkormányzat ügyvédje dolgozik rajta. Több levélváltás volt az MNV
Zrt-vel, ´ók elzárkóznak a tárgyalásos
megegyezés el´ól.
Összességében a 2012. évi költségvetés
összeállításakor 64.381 eFt m´úködési hiánnyal számoltunk. Akkor még úgy látszódott, hogy a városközpont rehabilitációs pályázat megvalósításához is fel kell vennünk
10.000 eFt fejlesztési hitelt. A képvisel´ó-testület a hiány csökkentése érdekében következetes gazdálkodást követelt minden érintett´ól. A városközpont rehabilitációs pályázat anyagaiban egyre inkább elmélyülve látszódott, hogy vannak olyan tételek, melyek
a pályázatba nem fértek be, de megvalósításuk indokolt lesz. A jelenlegi tervekben vannak olyan projektelemek, melyek kiegészítésért kiáltanak.
2012. évi költségvetési gazdálkodásunk során szintén igyekeztünk tartalékot
képezni a 2013. évi egyéb kiadásokra is.
Már ismert volt, hogy az önkormányzatok
2013. évi költségvetéseiket nem fogadhat-

ják el hiánnyal, a megszokott finanszírozást pedig felváltja a feladatfinanszírozás
rendszere. Ember nem volt, aki meg tudta
volna mondani, hogy ez konkrétan mit jelent. Települések nagysága szerinti kategóriák kialakításáról hallottunk és a kategórián
belüli átlagkiadások fedezetének biztosítását tudtuk mellé. Rétság az 1.000 - 3.000
f´ós települések kategóriájába tartozik.
Funkciója szerint város, tele önként vállalt
feladatokkal. Aki egy picit végig gondolja
el´óz´ó szavaimat, az tudja, hogy nem lehet
összehasonlítani városunk kiadásait például
egy N´ótincs nagyságú település kiadásaival.
Ugye, hogy a felsorolt indokok valamennyi
felel´ósen gazdálkodó önkormányzatot tartalékképzésre ösztönöz? Sikerült!
Amit Önöknek, lakosságnak tudtunk
nyújtani a tartalékképzés mellett is:
— háztartásonként 15.000 Ft-tal támogattuk a szemétszállítást, ez az önkormányzatnak 13 millió forintnyi önként
vállalt feladatot jelentett,
— civil kezdeményezéseket (nyugdíjas klubokat, sportegyesületeket, civil szervezeteket) közel 8 millió forinttal támogattuk,
— lakosság terheit nem emeltük (nem
emeltünk helyi adót, nem emeltünk étkezési térítési díjat),
— önkormányzati rendezvények költségeihez (Május 1., Mindenki Karácsonya,
költségeihez a M´úvel´ódési Központ kiadásain felül) közel 2 millió forintot biztosítottunk,
— fenntartottuk a néptánc oktatást, mely
1 millió forint fölötti összegbe kerül
éves szinten, szintén 1 millió forint
fölötti összeggel támogattuk a zeneiskolai oktatást,
— szociális kiadásokra a szemétszállítás
támogatásán felül 73 millió forintot
költöttünk.
— Önként vállalt feladataink között kell
megemlítenem, hogy fenntartottuk a
középiskolát, ez közel 4 millió forint
többletkiadást jelentett.
— Kitérek a Járóbetegellátó-központra is.
Az intézmény m´úködése finanszírozás
szempontjából kimagasló a hasonló korú és funkciójú intézmények között.
2012. január els´ó napjaiban 1.144 eFt-ot
utaltunk át a 2011. december havi bérekre. 2012. évre az intézmény támogatást
nem kért az önkormányzattól. A nehézkes beruházás után az intézmény m´úködése már sikertörténetnek min´ósíthet´ó.
Szintén jelent´ós dátum volt a 2012. évben
a december 12-e. A hitelkonszolidáció keretében városunk 97.847 eFt támogatást
kapott. Fejlesztési hiteleink kerültek kifizetésre az összegb´ól. Azon kevés önkormányzat közé tartoztunk, akiknek m´úködési hitelük nem volt, tehát az államnak
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ezt nem kellett finanszíroznia.
Összességében a 2012. évet 1.107.254
e Ft bevétellel és 1.000.825 eFt kiadási
f´óösszeggel zártuk. Tárgyévben fejlesztési hitelt nem vettünk fel, a korábban felvett hitelfizetési kötelezettségünknek eleget tettünk. Az éves gazdálkodásunkat
mindenképp az elmúlt évtizedek legsikeresebbjeként tudom említeni. Folyószámlahitelünk gyakorlatilag néhány napig
volt. Kamatmegtakarításainkat, illetve kamatbevételeinket a város lakói számára
visszaforgattuk, hiszen a közterületek karbantartására - ugyan kiegészítve - e két
forrás nyújtott fedezetet.
Az önkormányzati fejlesztések mellett
szeretném kiemelni, hogy civil szervezetek is részt vettek a város fejlesztésben. A
Rétsági Polgár´ór Egyesület térfigyel´ó kamerarendszert telepített városunkba, a fejlesztés 2013. évben folytatódik.
Az Árpád Sportegyesület l´ótér építését
folytatta. Az Egyesület használatában lév´ó
épület a város tulajdona. A mai követelményeknek Nógrád megyében 4 l´ótér felel meg, ebb´ól egy városunkban van.
A Városi Sport Egyesület a közelmúltban nyert 7 millió forint támogatást a pálya felújítására, biztonságossá tételére. Az
Egyesület tagjai az önrészt részben társadalmi munkával kívánják biztosítani. Az
önkormányzattól 1,4 millió Ft támogatást
kérnek. A támogatás fejében a város vagyona 10 millió forinttal fog gyarapodni.
A második napirendi pontban egy
tájékoztató hangzott el a 2013. évi költségvetésr´ól.
Jelent´ós változások következtek be a
költségvetés területén. Új szemléletben támogatja az állam az önkormányzatokat,
megjelent a feladatfinanszírozás. Ez - ma
már tudjuk - azt jelenti, hogy különböz´ó
mutatók alapján kapunk állami támogatást
feladataink végrehajtására. A biztosított állami támogatás csökkentésre került az úgynevezett elvárt bevétellel. Az elvárt kötelez´ó
településüzemeltetési feladataink ellátására
éves szinten 52.850 eFt-ot kapunk az államtól. A 2012. évi tájékoztató alapján jól látszik, hogy ez az összeg “csepp a tengerben”.
A település üzemeltetésen felül szociális kiadásainkhoz 12.320 eFt, óvodai feladatok
ellátására 36.148 eFt-ot, kedvezményes
gyermekétkeztetésre 14.076 eFt, m´úvel´ódési feladatainkhoz 3.285 eFt támogatást
kapunk. Összes várható központi támogatásunk 118.680 eFt.
A 2013. évi költségvetés összeállítása
során továbbra is a következ´ó szempontokat vettük figyelembe:
— az intézményhálózat biztonságos m´úködtetést,
— a lakosság teherbíró képességének fi-
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gyelembe vétele mellett a terhek tovább nem növekedhetnek, továbbá
— a már kialakított szociális háló önként
vállalt feladatainak biztosítását (HPV
véd´óoltás ingyenes biztosítása, születési támogatás biztosítása, lakossági
szemétszállítás támogatása)
— a város szolgáltatási színvonalának megtartása (középiskola m´úködtetése, járóbeteg-ellátó központ m´úködésének biztosítása, néptánc oktatás, zeneoktatás)
Jelent´ós változás, hogy az általános iskola
m´úködését átvette az állam. 2012. évben
kérhettük volna az iskola m´úködésének
átvállalását. Ez azt jelentette volna, hogy
a fenntartó és a m´úködet´ó személye kettévált volna. Tehát a munkáltatói jogokat az
új fenntartó gyakorolta volna, az önkormányzat pedig biztosította volna az oktatáshoz például a krétát. Ez igen megosztotta volna az intézményt. Az állam igen
nehezen engedte át a m´úködtetést az önkormányzatoknak. Nagyon kevés önkormányzat kapta meg a m´úködtetés jogát
azok közül is akik kérték.
2013. évi kiemelt feladataink azonosak a 2012. évi kiemelt feladatokkal.
Költségvetési f´óösszegünk 990.446 eFt.
Ebb´ól:
Település fenntartási feladatok 786 754
Önkormányzati Igazgatási tevékenység
89 863
Óvodai ellátás összesen
40 030
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény összesen
38 974
Közm´úvel´ódési Intézmény
34 825
Részletes számokkal nem terhelem
Önöket, mindenkinek lehet´ósége volt a
honlapokon áttekinteni a költségvetést.
Könnyebbséget jelent az állam által átvállalt, 2013. évre korábban tervezett 14,5
mFt hitelállomány. Ugyanakkor az állam
finanszírozási módja megváltozott. A személyi jövedelemadóból nem kap vissza
semmit már az önkormányzat. A gépjárm´úadó 60 %-át is elvonja az állam. Az
egyenleget még nem igazán lehet megvonni. Hiánnyal nem lehetett elfogadni
költségvetést. A több mint 12 milliós hiányunkat ingatlanértékesítéssel tudtuk kiváltani. Ennek van realitása, hisz két
olyan ingatlanunk is van, amiknek az esetében az értékbecslés már megtörtént. Örvendetes, hogy a saját bevételeink lehet´óvé teszik azt, hogy sikerült ebben a költségvetésben meg´óriznünk azokat a szociális jelleg´ú támogatásokat, amelyeket az
önkormányzat évr´ól – évre biztosít a lakosság számára. Hogy csak néhányat említsek: szemétszállítás támogatása, 16
mFt-ot az idén is tartalmazza a költségvetésünk. Ilyen még a beiskolázási, valamint
HPV véd´óoltás, ilyen a születési támoga-

tás. Ezek nem kötelez´ó feladatok, de lehet´óvé teszi a költségvetésünk, hogy ezeket
betervezhessük. Idesorolható a sporttámogatás, aminek az összege ugyan nem n´ótt,
de nem is csökkent. Idesorolhatom még a
civil szervezeteink támogatását, amir´ól
többször elhangzott, hogy Nógrádi viszonylatban is elismerésre méltó, többször
kiemelték nyugdíjas találkozók esetében,
hogy kiemelked´ó támogatást kapnak a rétsági klubok. Idesorolható még a néptánc
oktatás támogatása, ez szintén közel másfél millió forint. Nagyon sok ellátást sikerült meg´órizni, ezekr´ól le kellett volna
mondanunk, ha a tavalyi évet nem sikerült
volna úgy zárnunk, ahogy sikerült, illetve
nem állnának rendelkezésre az önkormányzatnak a helyi adóbevételei. Több
feladat is lesz valószín´úleg, amit most
még nem látunk. A városközpont rehabilitációval kapcsolatban is lehetnek váratlan kiadások. Szeretnénk a városkép javítását folytatni. Természetesen a takarékosságot most is szem el´ótt kell tartani. Ebben az évben is kell már a jöv´ó évre is
gondolnunk. Ami most tartalékba került,
nem biztos, hogy mindent el kell költeni.
Nem mindegy, hogy a jöv´ó évet milyen
kondícióval fogjuk kezdeni.
A harmadik napirendi pontban a
városrehabilitációs program állásáról
adott számot a polgármester.
Anyagi helyzetünk stabil, nyugodt
szívvel vágunk bele a városközpont rehabilitációs pályázat végrehajtásába. A pályázat megvalósítása nem veszélyeztetheti
alapfeladataink ellátását. A stabilitás biztosítása érdekében igen magas hányadban
szállítói finanszírozási formát választottunk, ami azt jelenti, hogy a közrem´úköd´ó
szervezet fizeti ki a vállalkozók számlájának pályázati forrásból biztosított részét,
az önkormányzatnak csak az önrészt kell
kifizetnie. Ismétlem, biztosak vagyunk
benne, hogy a kivitelezés során merülnek
fel olyan kiadások, melyek el´óre nem voltak láthatóak, de a pályázat nem ad anyagi
lehet´óséget a megoldásra.
E tételek lecsökkentése érdekében heti
konzultációk vannak projektszakemberek
és a kivitelez´ó bevonásával. Itt szeretném
megköszönni a polgármesteri hivatal minden dolgozójának a munkáját. Összefoglalva 2013. évben ésszer´ú gazdálkodással
kívánjuk üzemeltetni a várost, az intézményeket, végrehajtani a városközpont rehabilitációs pályázatot.
A lakossági fórum kérdésekkel és az
azokra adott válaszokkal zárult. A legtöbb
kérdés a városrehabilitációs programmal
kapcsolatosan merült fel. A kérdésekre a jelen lév´ó Kovács Miklós tervez´ó és Bózvári
József projekt menedzser adott választ.
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Elindult a városrehabilitációs program
Megkezd´ódtek a munkálatok annál a
nagyszabású beruházásánál, mely több
téren is megváltoztatja Rétság város arculatát. A fontos program menetér´ól folyamatosan tervezünk hírt adni.
A projekt rövid összefoglalása:
Rétság Város Önkormányzata két fordulót
követ´óen nyert el támogatást a “Rétság
város központi településrészének funkciób´óvít´ó rehabilitációja” cím´ú, ÉMOP3.1.2/A-09-2f-2011-0003 azonosító számú pályázatához, mely az Észak Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetésre került “Funkciób´óvít´ó településrehabilitáció (Kistérségek központi te-

lepüléseinek fejlesztése)” cím´ú, ÉMOP3.1.2/A kódszámú pályázati konstrukcióra
került benyújtásra.
A támogató döntés kézhezvételét követ´óen a Támogatási Szerz´ódés megkötésére
2012. augusztus 31-én került sor. A projektbe konzorciumi partnerként került bevonásra a Paletta Trade Kft. valamint a Lomen és
Társa Kereskedelmi Kft. A projektmegvalósítás 2010. november 5-én kezd´ódött a Paletta Trade Kft. projektelemének megvalósításával. A projektzárásra 2013. november
4-én kerül sor. A teljes projekt költség
342 353 575 Ft, melyb´ól a támogatás összege
277 809 024 Ft. A fennmaradó összeget Rétság Város Önkormányzata és a konzorciumi
partnerek saját forrásból finanszírozzák.

A projekt elemei:
Rétság Város Önkormányzata részér´ól: a
pályázat a város központi részét érint´ó
projekt elemek megvalósítását célozza.
1) Autóbusz forduló, autóbusz parkolóval
és gyalogoshíd építése a város központi belterületén, a Kossuth Lajos u.,
Zrínyi u. és a Rákóczi Ferenc út által
határolt területen
2) A Rákóczi úti Általános Iskola nyílászáróinak cseréje, küls´ó homlokzatának h´ószigetelése, az iskola el´ótti park
kialakítása, kerítés építése
3) A Kossuth utca útburkolatának felújítása, vízelvezet´ó árok építése
4) A Zrínyi utca útburkolatának felújítása,
vízelvezet´ó árok kiépítése, parkolók
kialakítása
5) A Piactér területén lév´ó közm´úvek felújítása, vízelvezetés megoldása, parkoló
felújítása, zöldfelületek fejlesztése
6) A M´úvel´ódési Központ bels´ó felújítása
7) M´úvel´ódési Központ el´ótti park felújítása
8) Iskola el´ótti park felújítása

A Paletta Trade Kft. konzorciumi partner
támogatott tevékenysége:
1) Festéküzletként m´úköd´ó épület egységes, modern városképbe illeszked´ó módon történ´ó küls´ó és bels´ó felújítása
A Lomen és Társa Kereskedelmi Kft.,
mint konzorciumi partner támogatott tevékenysége:
1) A vállalkozást személygépjárm´úvel felkeres´ó vev´ók, üzletfelek részére parkoló kialakítása egységes, kulturált
városkép kialakítása
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Hirdetmény
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete a 91/2013. (IV.26.) számú határozatával értékesítésre hirdeti meg az
alábbi építményt:
Az építmény címe: Rétság, Laktanya
út, 02/4 hrsz. Rendeltetése: 4 db acélszerkezetes csarnok és 1 db fedett szín; területe összesen: 2.264 m2
Minimum ár: 3.000.000 Ft
Ajánlatok benyújtása: postai úton
vagy zárt borítékban Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal titkárságán
Benyújtási határid´ó:
2013. június 10. 10.00 óra.
Részvételi feltételek:
— nem magánszemély vásárló esetén az
átláthatóság bemutatása, igazolása
— adóigazolás benyújtása az állami és
önkormányzati adóhatóságtól arra vonatkozóan, hogy az ajánlattev´ónek
nincs lejárt esedékesség´ú adótartozása
Egyéb feltételek:
— a vételár a szerz´ódés megkötésekor
egy összegben fizetend´ó,
— birtokba adásra az adásvételi szerz´ódés maradéktalan teljesítése esetében
kerül sor
— az átalakítási, bontási munkák nem zavarhatják a volt laktanya területén m´úköd´ó más gazdasági társaságok mindennapos tevékenységét
— vev´ó tudomásul veszi, hogy az ingatlan volt honvédségi területen található
— több jelentkez´ó esetében licit dönt a
vev´ó személyér´ól
Az ingatlan el´ózetes id´ópont egyeztetés
alapján a benyújtási határid´óig megtekinthet´ó. Id´ópont egyeztetés a 35/550-100 telefonszámon, vagy e-mailben a hivatal@
retsag.hu címen.

Lomtalanítás

A munkálatok ütemzésének táblázata
A tábla tájékoztató jelleg´ú. Az egyes munkafázisok az id´ójárás függvényében változhatnak
További információk, friss hírek, képek a www.retsag.hu/vkr oldalon.

Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy a
Zöld Híd Kft. szervezésében a tavaszi
lomtalanításra május 18-án szombaton
kerül sor. Ez alkalommal lehet leadni az
elektronikus hulladékokat is.
A gy´újtési helyszínek: 8.00-12.00 óráig Nagyparkoló, Pet´ófi út 38, BörzsönyiTölgyfa u. sarok. 13.00-16.00 óráig Mikszáth-Takarék út sarok, József Attila út
napközi konyha udvara, Kossuth út.
Elektronikai hulladékok leadási helye és
ideje: 8.00-16.00 óráig Zrínyi úti parkoló
(Kisparkoló). A konténerekbe nem helyezhet´ó el lakossági hulladék, illetve veszélyes anyag. A leadható hulladékok fajtájái és további részletek megtalálhatók a
www.retsag.hu honlapon, illetve a
www.zoldhid.hu honlapon.
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Népdalénekl´ó verseny
Lassan hozzászokhatunk, hogy a Kerepl´ó Együttes háza táján mindig történik valami új. Az események aztán hagyománnyá válnak, s évr´ól-évre visszatér´ó színfoltjaiként számíthatunk rájuk
a város kulturális kínálatában.
A farsangi téltemet´ó, az András napi
szokások így tértek vissza újból a régmúltból, s általuk váltak immár nélkülözhetetlen részeseivé az ünnepeiket színesít´ó néptáncfellépések. A folklórnak nem
csupán a néptánc elemeit élesztik fel, hanem a az ett´ól elválaszthatatlan népzenei
és népdalkultúrát is. Ez utóbbi jeles eredménye az Ékes Énekegyüttes létrejötte.
A népdalkincsünk ápolása, megismertetése és nem utolsó sorban megszerettetése
érdekében immár harmadik alkalommal
szervezték meg azt a népdaléneklési versenyt, melynek legjobbjai képviselhetik városunkat a május 6-án, Buda´órsön megrendezend´ó Népdalénekes Gyermekek és Fia-

talok Kárpát-medencei találkozóján, a
XII. Virágok Vetélkedése, és Domokos Pál
Péter emlékére szervezett gálam´úsoron.
S hogy az esemény igen komolyan értékelték, garantálja a rangos szakmai zs´ú-

Jótékonysági gálam´úsor
Másodízben szervezett jótékonysági gálam´úsort a Rétsági Általános Iskola. Az
elmúlt évben egy hasonlóképp emlékezetes program során 220 ezer forint támogatás gy´últ össze a Rétsági Iskola
Gyermekeiért Kulturális és Tehetséggondozó Alapítvány céljaira. Az idei bevételb´ól az iskolarádiót szeretnék felújítani.

10

A délutánt Nagyné Barna Orsolya, a
Klebersberg Intézményfenntartó Központ
rétsági kirendeltségének igazgatója nyitotta meg. A fellép´ók sorát a Kerepl´ó Néptáncegyüttes iskolás legkisebbjei nyitották
meg. ´Óket követték az osztályok produkciói, a nebulók többnyire az év során keletkezett legsikeresebb m´úsorszámaikkal
szerepeltek. Volt m´úsor összeállítás a csa-

ri: Havasréti Pál népzenész el´óadóm´úvész,
a Téka Együttes vezet´óje és Majer Szilvia
tanárn´ó, ki maga is elkötelezett híve a folklórkincs átadásának. A megmérettetésre vállalkozók, óvodás, alsó- és fels´ótagozatos,
valamint középiskolás kategóriákban kaptak arany, ezüst és bronz min´ósítéseket.

ládról és a szeretet hatalmáról, a zene hatalmáról, megelevenedtek a zene a hangjai, tapsolhattunk tiroli hangulatos táncnak, s megjelent maga Dömdödöm is a
népszer´ú meseh´ós társaival.
Bálint Magdolna tanárn´ó, mint az alapítvány kuratóriumának elnöke szólt az alapítvány eredményeir´ól és fontosságáról, majd
zárszóként Borosné Gellai Katalin igazgató
köszönte meg a gyermekek el´óadásait, és a
feln´óttek támogató adományait.
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Üzenetek, vallomások - elismerések
A költészet ünnepén, a városi m´úvel´ódési
központ könyvtártermében újabb Spangár-díjasokat avattak. Egyben bemutatták az Üzenetek, vallomások, strófák... cím´ú antológiát, egy színvonalas sorozat
erre az alkalomra megjelent kiadványát.
A résztvev´ók legel´óször
Havasréti Pál gyönyör´ú muzsikáját, a TÉKA Zenekar vezet´ójének teker´ón kísért énekeit hallgatták meg. Ezután
Végh József, a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár
igazgatója köszöntötte a
megjelenteket. Megnyitó beszédében a Spangár-antológia tizedik kötetének kiadása
kapcsán szólt a díjalapításról:
tizenegy éve egy hasonlóan
szép ünnepség után ültek
össze néhányan, s határoztak
úgy, hogy a térség tollforgatói számára egy
irodalmi kört alapítanak. Terveikben szerepelt,
hogy az egy éves évfordulóra egy antológiát
mutassanak be. Ennek érdekében hirdettek
pályázatot Spangár-díj néven. A névadó Spangár András Nógrád községben született a 17.
század végén, amikor még török ült a megye
névadó várában. ´Ó az, aki els´óként vette
számba a magyar nyelven írókat, s els´óként
fordította le latinról magyarra Szent István királynak fiához, Imre herceghez írt intelmeit.

Az elmúlt tíz év Költészet Napi ünnepein
összesen tizennyolc szerz´ónek adták át a legjobbnak ítélt írás elismeréseként a Spangárdíjat. A “spangárosok” számos sikert értek el
azóta is. Bárhol indultak hasonló pályázaton,
gyakorta díjat is nyertek, s megjelent köteteik
is arról árulkodnak, hogy egy
méltán elismert költ´ó, író
kapta meg a kitüntet´ó címet.
A Spangár-díj elismertséget
is szerzett önmagának. Köszönhet´ó ez persze az információk Internetes elérhet´óségének, de legalább ennyire az irodalmi szakmai színvonalnak is,
amit egy-egy kötet képvisel.
Örömmel nyugtázhatják ugyanis, hogy mint minden korábbi
évben, határainkon innen és túl
egyaránt ezúttal is sokan éltek
a pályázati lehet´óséggel: 163
írásm´ú érkezett be, s éppen ezért a bírálók
igencsak magasra tehették a szakmai mércét.
Krasznai (Karaffa) Gyula a nyolc éve
havi rendszerességgel megjelen´ó Börzsönyi Helikon f´ószerkeszt´óje beszélt a Spangár András Irodalmi Kör m´úködésér´ól.
Hangsúlyozta egyebek mellett, mennyire
fontosnak tartja, hogy legyenek olyan helyek, olyan kis közösségek, ahol otthonra
lelnek az alkotók. Ezután a Spangár-díjak
átadása következett: próza kategóriában

B. Tóth Klára budapesti restaurátor, költ´ó,
író vers kategóriában pedig Pongrácz Ágnes kapta meg az elismerést. Végül felolvasások következtek az “Üzenetek, vallomások, strófák” cím´ú antológiából, amely
a Spangár András kör pályázatára érkezett
válogatott írásokat adja közre. Több mint
egy évtizede látott napvilágot az els´ó antológia a Rétsági Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár gondozásában, s azóta
évente megismétl´ódött ez a cím egy-egy
új kiadvány fed´ólapján. Az ünnepség végén a tizedik antológiát foghatták kezükbe
a résztvev´ók, s ebb´ól adtak ízelít´ót a fellép´ók. Az ország távolabbi részér´ól is érkeztek vendégek az ünneplésre, hogy meghallgassák Kelemen Ágnes, Majer Szilvia,
Majnik László, Pekáryné Mindszenti Csilla,
Szájbely Zsolt, Takács Pamela Tóth Fanni
és Varga Nándorné nagyszer´ú tolmácsolását, el´óadását. (Nógrád Megyei Hírlap)

Ahol nem volt hiány a vidámságban
A Gyarmati Színkör látogatott el egy el´óadás erejéig a rétsági m´úvel´ódési központba, hogy vidámságot hozzon el az érdekl´ód´ók számára. Nagyon nagy szükség
van erre a mai komor, s bezárkózó világunkban.
Az amat´ór társulat aztán ki is tett magáért!
Csak sajnálhatja az elmaradását az, ki a kertje
m´úvelését helyezte el´ótérbe. A kapálás néhány
órai kiesése ugyanis bepótolható, de színházi
el´óadás nem minden nap jön a helyükbe.
A kis társulat tagjai igazi színházi élményt
hoztak városunkba. A vidám jelenet-csokor
néhány darabját már ismerhettük innen-onnan – olykor jó nev´ú színészek el´óadásában
– a balassagyarmati lelkes amat´órök el´óadása
azonban legalább éppolyan színes volt, s a
kiváló alakításoknak köszönhet´óen méltán
aratott sikert a közönség körében. A balassa-

gyarmati Mikszáth Kálmán M´úvel´ódési
Központ ad otthont a csoportnak.
Az el´óadás el´ótt házigazdaként Kelemen Ágnes m´úvel´ódésszervez´ó köszöntötte és mutatta be Heged´úsné Jusztin Gizellát, a társulat rendez´ó-vezet´ójét, legf´óbb mozgatóját, munkájának irányítóját.
Vezetésével a színkör már jó néhány el´óadás sikerét gy´újthette be a tarsolyába. A
2009-ben alakult csoport fontosnak tartja,
hogy olyan helyekre is elvigye a színházat, ahol a lakók csak nagyon ritkán juthatnak színházi élményhez. Gyakran látogatnak el Balassagyarmat vonzáskörzetébe es´ó kistelepülésekre m´úsoraikkal. “Az
elveszett kincs” és a “Ludas Matyi” cím´ú
gyerekm´úsorral, a “Hazudott boldogság”
és “Vidámság Szérum” cím´ú el´óadásunkkal, számos alkalommal léptek a balassagyarmati közönség elé. Nagy sikerrel szerepeltek ezen kívül többek között Szécsényben, Nógrádsipeken, Hollók´ón, Dejtáron, Varsányban, Ilínyben, Pásztón,
Nógrádsipeken, Sátoraljaújhelyen, Salgótarjánban, Sz´úgyben és Nógrádsápon, de
határon túl Szlovákgyarmaton, Lukanyényén és Ipolynyéken is.
A közönség lelkes fogadtatása, a kritikák, visszajelzések alapján úgy ítélik meg,

hogy társulatuk alkalmas a színházi m´úhelymunkára, a meghívások teljesítése
mellett 2013-ban új el´óadással kívánják
b´óvíteni társulatuk repertoárját.
A jelenleg 15 tagú színkör az együtt töltött id´ó alatt, a generációs és munkahelyi
sokféleség ellenére, összetartó közösséggé
formálódott. A színkör legfiatalabb tagja 12
éves, legid´ósebb tagja 57. A Rétságon fellép´ó színjátszók közül Fábry István a MÁV
alkalmazottja, Rácz Imre a salgótarjáni
Rend´órkapitányság munkatársa, Vitézné
Mészáros Krisztina a rétsági Rend´órkapitányság irodavezet´óje, Czene Gizella a balassagyarmati Rend´órkapitányság munkatársa, Kovács Éva a balassagyarmati városi
kórház dolgozója, Szunyog László jelenleg
munkanélküli és Csallóné Majoros Erzsébet
pedagógus a Szent Imre Keresztény Általános Iskolában.
Végh József
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Rétsági kalauz
Programajánló
Május 15-ig megtekinthet´ó
a m´úvel´ódési központ galériájában
Valkó Gyula képz´óm´úvész
Érint´ók cím´ú kiállítása
Május 1. szerda
a Hunyadi ligetben
VÁROSI MAJÁLIS
F´óz´óverseny, vetélked´ó, gyerekprogramok, kézm´úveskedés színpadi programok: TRX-bemutató, Starlight Dance Company, Popping/Dubstep, ´Ószirózsa Tánccsoport, Kerepl´ó Gyermek
Néptánc Együttes, Kálmán Imre és leányai, Zubaidah Hastánccsoport, Infinity Dance Crew, Harry Potters koncert
Május 3. péntek, 10.00 órától
a középiskola épületében
a végz´ós osztály ballagása
Május 7. kedd
a m´úvel´ódési központ aulájában
El´ótéri kiállítás:
Válogatás Molnár Levente fotóiból
Május 10. péntek
Könyvkiállítás - vetítés - ismeretterjeszt´ó el´óadás
a Madarak és Fák Napja alkalmából
Május 11. szombat, 8.30-12.30 óráig
a m´úvel´ódési központ aulájában
Gyermek ruha börze
Információ: 06 20 779 4511
Május 18. szombat
a volt Sportkombinát területén
I. Rétsági Extrém Nap
Május 18. szombat
a m´úvel´ódési központban
a Hunyadi Nyugdíjas Klub rendezvénye
Katonai találkozó
Május 25. szombat
az iskola el´ótti téren
Gyereknap
Május 29. szerda, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ galériájában
a T´úzzománc Kör
kiállításának megnyitója

El´ózetes
Június 5. szerda
a m´úvel´ódési központ aulájában
El´ótéri kiállítás
Június 6-10.
Ünnepi Könyvhét
Június 8. szombat
a m´úvel´ódési központban
a Kerepl´ó Néptánc Egyesület
évzáró rendezvénye
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Istentiszteletek
a m´úvel´ódési központban

Június 19. szerda, 10.00 órától
a m´úvel´ódési központ kistermében
Szünidei kézm´úveskedés
Június 22. szombat
a m´úvel´ódési központ aulájában
Néptáncos bál
Június 25. kedd
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Mesemozi
Június 26. szerda
a könyvtárban
Baba-mama szerda
Június 27. csütörtök, 10.00 órától
Nyugat-nógrádi barangoló: Bánk
Természetjárás - helytörténet - fotózás

Református egyház: Minden hónap 1. és
3. vasárnap, 8.00-9.30-ig
Hit gyülekezete Minden csütörtökön,
18.00 órától

Állandó foglalkozások

A Rétsági Televízió havi programja:
Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktuális információkkal. Egy
éve több adásnappal, több ismétléssel
szolgáljuk a néz´óket.

kiscsoportok a m´úvel´ódési központban
Hétf´ó:
Intenzív angol nyelvtanfolyam Hétf´ót´ól
péntekig naponta, 8.30-10.00 Vezeti:
Szmandray Edina
Starlight Dance Company tánccsoport
Minden hétf´ón 14.00 órától Vezeti:
Szabó Krisztián
Autós-motoros tanfolyam Minden hétf´ón,
szerdán és pénteken 16.30 órától Vezeti: Bagyiker Bt.
Haladó angol nyelvtanfolyam Minden
hétf´ón és szerdán, 17.00-19.15 Vezeti:
Szmandray Edina
Zubaidah Hastánccsoport Minden hétf´ón
és pénteken 18.00 órától Vezeti: Sz´óke
Johanna
Kedd:
´Ószirózsa Tánccsoport Minden kedden és
csütörtökön, 14.30 órától
Infinity Dance Crew tánccsoport Minden
kedden 17.00 órától Vezeti: Kugli Kitti
Szerda:
T´úzzománc Kör Minden szerdán 16.30
órától Vezeti: Dovák B. József
Reiki - útkeres´ók klubja Kéthetente szerdán,
17.00 órától Vezeti: Kövessdy Hedvig
Haladó angol nyelvtanfolyam Minden
hétf´ón és szerdán, 17.00-19.15 Vezeti:
Szmandray Edina
Popping/Dubstep tánccsoport Minden
szerdán 17.30 órától Vezeti: Szeri György
Csütörtök:
´Ószirózsa Tánccsoport Minden kedden és
csütörtökön, 14.30 órától
Péntek:
Spangár András Irodalmi Kör Minden hónap 2. péntek 17.00 órától
Zúgófa néptánc próba Minden pénteken
18.00 órától Vezeti: Simon Katalin
Zubaidah Hastánccsoport Minden és pénteken 18.00 órától Vezeti: Sz´óke Johanna

rtv.retsag.net

Május 7-12-ig kedd-péntek 18 és 21 órakor, szombat vasárnap 10.00 órakor
Kistérségi Krónika
Válogatás a környez´ó települések
filmjeib´ól
Május 24. péntek 16.00 órától
Él´ó közvetítés a képvisel´ó-testületi
ülésér´ól
Május 28 - június 2-ig kedd-péntek 18 és 21
órakor, szombat vasárnap 10 órakor
RTV Híradó Riportm´úsor összeállítás
Hírek röviden, Megkérdeztük az illetékest, Majális a ligetben, Ballagás a
középiskolában, Vágatlanul, Ismert
emberek sikeres rétságiak. stb.
B´óvebb, részletes tartalom a képújságban
és az rtv.retsag.net oldalon.

Nyitva tartás
Könyvtár:
Hétf´ó:
11.00-16.00
Kedd-péntek
9.00-18.00
Szombat:
13.00-17.00
M´úvel´ódési Központ:
Hétf´ó-csütörtök:
08.00-20.00
Péntek:
08.00-21.00
Szombat:
17.00-21.00

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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Valkó Gyula kiállítása
A m´úvel´ódési központnak az a törekvése,
hogy a térségben él´ó, a térséghez köt´ód´ó
alkotóknak adjon bemutatkozási lehet´óséget a kiállítási programja során. Ez alkalommal a bánki gyökerekkel rendelkez´ó Valkó Gyulát hívtuk meg.

struktúrák kialakításáig sok mindet ábrázol, de minden esetben ugyanarról a valóságról van szó. Ugyanarról az anyagról
van szó. Vannak képei, amelyekr´ól els´ó
látásra azt gondolhatjuk, hogy a csillagos
ég, az univerzum jelenik meg. Alaposabban megszemlélve ezeket az alkotásokat, rá
kell jönnünk, hogy az alkotója tudatosan törekedett arra, hogy elkerülje azt, hogy kiemeljen bel´óle részleteket. Mintha azt
mondta volna, hogy a világ ugyanabból az
anyagból jött létre. Akár itt Rétságon, akár
Magyarországon, vagy Amerikában, vagy
akár a világmindenségben. Ugyanaz az
anyag hozza létre a tudatosan gondolkodó
embert, az extragalaxisokat, vagy az univer-

zumon túl lév´ó furcsa konstrukciókat.
Ezek a képek ekvivalens képek, azaz bármelyik részük azonos érték´ú.
Elméleteket mondtam, melyekhez befejezésül hozzátehetjük egy nagy filozófus mondását. Goethe mondja, hogy “minden elmélet szürke, csak az élet aranyfája
zöld”. Ezen elméletek is szürkék, s itt
most a Gyula alkotásai, aranyfái zöldek.“

Szolgáltatási ajánlat
A m´úvel´ódési központ aulája bérbe vehet´ó –
kb. 100-120 f´ós – lakodalmak, családi és
egyéb társas rendezvényekre. Igény szerint a
vendéglátásban, dekorációs munkákban segítséget nyújtunk. Részletes felvilágosítás a m´úvel´ódési központ irodájában, illetve a 35/350785-ös telefonszámon állunk rendelkezésére.

A modern stílusú képek els´ó látásra
talán meghökkent´óek, mégis sokaknak
megtetszett az a hangulat, ami bel´ólük
áradt. Már a meghívóból is sejthettük,
hogy a különleges kiállításhoz különleges
zenei bevezet´ó is társul. Majnik László
“zajzenéje” jól illett a képek hangulatához. Szerencséjük volt azoknak, kik elfogadták a meghívást, hiszen Németh Árpád
fest´óm´úvész ért´ó megnyitója közelebb
hozta számunkra ezeket az alkotásokat.
T´óle idézünk néhány gondolatot:
“Mindjárt két dolgot is pontosítani kell.
Igaz ugyanis, hogy Valkó Gyula Bánkról
származik, de immár hosszú évek óta igen
határozottan jelen van a pezsg´ó képz´óm´úvészeti közéletben. 2005-ben végezte el a
Képz´óm´úvészeti Egyetemet. Sok mindent
csinált már egyedül és barátaival. Az interneten ma is kering egy performanszuk, melyet Bánki Ákossal készített, amelyet érdemes megnézni, mert az egy olyanfajta él´ó
alkotás, melyet hatalmas zenei háttér mellett
produkáltak. Egy hátulról megvilágított vászon mellett dolgoztak közönség el´ótt, s egy
fantasztikus kép született.
Hozzá kell tennünk, hogy Valkó Gyulát nem fest´óként kell titulálni, hanem
képz´óm´úvészként, aki azt mondja, hogy
nem döntöm el, hogy fest´ó, grafikus,
szobrász vagyok-e, hanem mindegyik vagyok, egy virtuális m´úvész vagyok. Mindez tökéletesen ráillik Gyulára. Az itt lév´ó
munkái is ezt igazolják. Egyrészt a képek
többféle megfogalmazása során, másrészt
plasztikái megformázásával.
Egy francia gondolkodó Rabelais
mondta azt a szállóigévé vált gondolatot,
hogy “egy a valóság, ezer a ruhája”. Ha
körülnézünk a kiállító teremben, ennek az
illusztrációját láthatjuk. Gyula ugyanis a
kozmosztól a rekviemig és bizonyos
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Kék hírek

Zöldhulladék gy´újtési rend

A Nógrád Megyei Rend´ór F´ókapitányság Rétság térségi híreib´ól

Rétságon

Március gyorshajtója
A 2-es számú f´óút 48-as km szelvényénél közlekedett személygépkocsival 2013.
március 24-én 10 óra 56 perckor a márciusi
sebességtúllépés csúcstartója a megengedett
60 km/h helyett 161 km/h sebességgel. A
szabályszegés miatt a gépkocsi üzembentartója 200.000 Ft összeg´ú közigazgatási
bírság kiszabására számíthat.

Telefont lopott, lebukott
A Rétsági Rend´órkapitányságra tett bejelentést 2013. április 4-én a délutáni órákban egy hölgy, mely szerint az egyik rétsági
benzinkúton az asztalon felejtett, 30.000 Ft
érték´ú mobiltelefonját ismeretlen elkövet´ó
eltulajdonította. A helyszínre érkez´ó körzeti
megbízottak a beszerzett adatok alapján,
rövid id´ón belül beazonosították azt a 32
éves tenki férfit, aki a bejelent´óvel egy id´óben a benzinkúton tankoló személygépkocsi
utasa volt és a telefont eltulajdonította. A
személyt a rend´órök elfogták és a szabálysértés elkövetése miatt ´órizetbe vétele mellett, kezdeményezték ellene a szabálysértési
eljárás lefolytatását.
´Órizetben a két bolti tolvaj
A Rétsági Rend´órkapitányság jár´órei
2013. április 13-án két férfit állítottak el´ó és
kezdeményeztek ellenük szabálysértési eljárást, mert az egyik helyi élelmiszerboltban
bolti lopáson érték tetten ´óket. A 31 és 32
éves salgótarjáni férfi az üzletben ruhájuk
alá rejtettek két üveg szeszes italt és tíz darab fogkrémet összesen 25.000 Ft értékben,
majd megkíséreltek fizetés nélkül távozni.
Cselekményüket az alkalmazottak észrevették, akik értesítették a rend´óröket és a személyeket a kiérkezésükig, a helyszínen
visszatartották. A két férfit a hatóság szabálysértési ´órizetbe vette.
Iskolakerül´ók rend´órkézen
A Rétsági Rend´órkapitányság körzeti
megbízottjai 2013. április 16-án a délel´ótti
órákban Tereskén ellen´órzés alá vontak
három fiút, mivel iskolaid´óben az oktatási

intézményen kívül tartózkodtak. Igazoltatásuk során a rend´órök megállapították,
hogy a tanulók az intézményt engedély
nélkül hagyták el, ezért ´óket az iskolába
visszakísérték és átadták az igazgatónak.
Félpályás útlezárás
Személyi sérüléses közlekedési baleset történt 2013. április 21-én 15.00 óra
körüli id´óben a 2-es számú f´óút 45 km
szelvényénél Rétság és Szendehely között, melynek során egy motorkerékpárral
közleked´ó személy megsérült. A baleset
következtében megsérült férfit ment´óhelikopterrel szállították kórházba.
Garázdaság Borsosberényben
A Rétsági Rend´órkapitányságra egy n´ó
tett bejelentést 2013. április 21-én a délutáni
órákban, mert elmondása szerint 17 éves
lánya a barátn´ójével sétált Borsosberény
belterületén, amikor egy férfi ´ót bántalmazta. A körzeti megbízottak rövid id´ón belül a
helyszínre értek, ahol megállapítást nyert,
hogy a sértett és egy 20 éves borsosberényi
férfi között korábbi konfliktus miatt hangos
szóváltás alakult ki az utcán. A kölcsönös
szidalmazást követ´óen a férfi a lány nyakát
hátulról megfogta, majd leköpte. A további
bántalmazást a sértett barátn´óje és a bántalmazó ismer´óse akadályozta meg. A 20 éves
férfit a rend´órök elfogták, és a rend´órkapitányságra el´óállították, ahol garázdaság
megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként
hallgatták ki.

Tisztelt rétsági lakosok!
A Zöld Híd Régió Kft. ezúton tájékoztatja a rétsági lakosokat a zöldhulladék
gy´újtéssel kapcsolatban az alábbi fontos
információkról.
Az ingatlan tulajdonosok biológiailag
lebomló anyagból készült zöldhulladék
gy´újt´ó zsákokban gy´újthetik a kisebb
mennyiség´ú komposztálható zöldhulladékokat. A zöldhulladékok közé különösen
a f´úfélék, falevelek, fás és lágyszárú kerti
növények és azok részei, gallyak, ágak
maximum 60 mm vastagságig sorolhatóak. A zsákokat 40 Ft + Áfa áron vásárolhatják meg az alábbi helyszíneken:
— 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Polgármesteri Hivatal
— 2651 Rétság, Rákóczi út 29. Paletta
Trade Kft.
Egy szállítási nap alkalmával maximum 10 db zöldhulladékot tartalmazó
zsák helyezhet´ó ki ingatlanonként! Társaságunk kizárólag az ebben a zsákban kihelyezett zöldhulladékot szállítja el.
2013. évi zöldhulladék gy´újtési rend tervezett soron következ´ó id´ópontjai a következ´ók:
— 2013. május 16. csütörtök
— 2013. május 30. csütörtök
— 2013 június 13. csütörtök
— 2013 június 27. csütörtök
Közbees´ó hetekben zsákos szelektív hulladékgy´újtés történik, a fenti helyeken díjmentesen beszerezhet´ó zsákban lehet kirakni.

Szavazás - milyen szelektív maradjon?
A Zöld Híd Régió Kft. jogszabályi és
pénzügyi okokra hivatkozva bejelentette, hogy a jöv´óben átszervezi a lakossági
szelektív hulladékszállítást.
Ennek kapcsán a képvisel´ó-testületnek
kell eldönteni, hogy a szigetes, vagy a
háztól való elszállításos szelekítv hulladékgy´újtés maradjon érvényben. A képvisel´ó-testület úgy döntött, hogy a választ
csak lakossági vélemények alapján adja
meg, annak megfelel´óen, hogy a többség
mit választana.
Háztól kéthetente vinnék a szelektív
zsákokba gyüjtött hulladékot, ez esetben a
szelektív hulladékgy´újt´ó szigeteken csak
az üvegpalackok bedobására maradna
gy´újt´ókonténer. Ha a döntés a gy´újt´ó szi-

geteket részesíti el´ónyben, akkor a háztól
való szállítás megsz´únik.
A helyben lakók véleményét várja a
képvisel´ó-testület május 21-ig. A véleményeket több módon is el lehet juttatni. A
Városháza földszintjén elhelyezésre kerül
egy szavazóláda, oda be lehet dobni észrevételeket. A www.retsag.hu weblapon,
az Önkormányzat fejezetben a Társadalmi
véleményezés oldalon lehet letölteni szavazólapot, illetve e-mailben is lehet véleményt, szavazatot leadni a velemeny@
retsag.hu címre. (További információ a
weblap ezen oldalán található.) A képvisel´ó-testület a vélemények alapján ad választ a Zöld Híd Kft. szolgáltatásváltoztatásáról.

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 mb. igazgató.
Felel´ós szerkeszt´ó: Végh József.
Nem kért kéziratokat nem ´órzünk meg és nem küldünk vissza!
A lap levélcíme: 2651 Rétság, Pf.: 24. Készült Rétságon a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. nyomdájában.
A lapterv és tipográfia Girasek Károly munkája. Felel´ós vezet´ó: Pál György. ISSN 1216–2914.
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