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Találkozó D. Tóth Krisztával
A 84. Ünnepi Könyvhéten a rétsági Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár vendége volt D.
Tóth Kriszta, aki legújabb könyvének megjelenése alkalmából látogatott el településünkre.
Megható volt ez a találkozás, mivel pár nappal
azel´ótt jelent meg édesanyjáról szóló könyve,
mely Jöttem, hadd lássalak címet kapta. Bizonyára sokaknak ismer´ós ez a mondat, mivel az
Omega együttes híres dalából vette ezt a mondatot (Szétfújnám hosszú haját, port az útról,
merre jár. Szaladnék nyomában.), és mint kiderült, a mai napig nagy hatással van Rá. Az este
házigazdája Horváthné Moldvay Ilona volt, aki
szenzációsan vezette ezt a közvetlen beszélgetést és kérdezett rá azokra a mindenkit érdekl´ó
problémákra, melyekre az a bens´óséges vallomás érkezett vendégünk részér´ól, mellyel elmondja, hogy milyen kósza és kusza gondolatok
voltak azok, melyek oda vezették, hogy mindezt
megörökítse. Már tíz éve tervezte D. Tóth Kriszta, hogy megírja - ahogy ´ó fogalmaz - az édesanyját, mert úgy érezte, hogy ezzel még tartozik

a tragikusan korán, 45 évesen, tüd´órákban elhunyt, különleges személyiség´ú mamának. A
f´óh´ós, Patakhegyi Bora, megrázó küzdelme a
halállal átrendezi benne az értékeket, az illúzió szertefoszlik, az marad csak, ami valóság.
Csak az marad meg, ami benne van, a lánya
iránti szeretet. A lány iránt, akié ez a könyv.
Megrendít´ó vallomás és átélt, szép búcsú. Elgondolkodtat sorsról, vonzásról és választásról, látszatról és valóságról, és azzal a megnyugtató tanulsággal enged el, hogy rend van
a világban és szeretet. Szinte ezekkel a gondolatokkal ért véget a rétsági találkozó is, melyen szép számmal vettek részt az érdekl´ód´ók.
A feltett kérdésekre kimerít´ó, de egy kicsit
visszafogott válaszokat adott, mivel saját
megfogalmazása szerint nem tartozik minden
a nagyközönségre, és a magánélet számára
szent. Mindenki egy kicsit meghatottan távozott a jó hangulatú találkozóról. A találkozó
után könyvét megvásárolhattuk, és egyúttal
dedikálta is a szerz´ó.

A tartalomból:
Városházi
tudósítások
2-4. oldal

Városközpont
felújítás
5. oldal

Katasztrófavédelmi
´Órs Rétságon
6. oldal

T´úzzománc kiállítás
9. oldal
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Városházi tudósítások
A képvisel´ó-testületi ülésre június 28-án
került sor. A képvisel´ók egy perc néma
felállással adóztak Tömör Józsefné jegyz´ó
tragikus halálára emlékezve. A napirendi
pontok kiegészítése és elfogadása után
megkezd´ódött az érdemi munka.
Az Önkormányzat Szervezeti és
M´úködési Szabályzata májusban módosult, amely szerint a
jegyz´ót távollétében az általa kijelölt köztisztvisel´ó helyettesíti.
A jegyz´ó tragikus halála miatt ezt
pontosítani kellett, így a pénzügyi
csoportvezet´ót, Vargáné Fodor
Ritát bízták meg ezen feladatok ellátásával. Az SZMSZ már sokszor módosításra került, így szükséges egy egységes rendeletnek a kiadása, mely
minden módosítást tartalmazni fog.
A város költségvetése módosult, mivel
többlet bevételek keletkeztek a központi, állami támogatások terén, az átvett pénzeszközök, valamint a keletkezett többletbevétel, és a képvisel´ó-testületi döntések miatt, így a költségvetést is a technikai számok átvezetése
miatt módosítani kellett.
A Rétsági kistérségi Egészségfejleszt´ó
Központ Nonprofit Kft. Járóbeteg
Szakellátó m´úködésér´ól Bugarszki
Miklós intézményvezet´ó adott számot.
A beszámolóból kiderült, hogy a háziorvosok szívesen küldik az intézménybe a betegeket - ez a beteglétszám növekedéséb´ól is kit´únik. Mostanáig a
betegek részér´ól panasz nem volt. Jelenleg egy olyan pályázaton dolgoznak, melynek f´ó célja a népegészségügy kapcsán az egészséges életmódra
való nevelés.
A helyi Napközi Otthonos Óvoda vezet´óje Vinczéné Szunyogh Judit beszámolt az óvodában folyó munkáról,
eredményeikr´ól. A beszámoló kapcsán
olyan vélemény alakult ki, mely szerint az óvodában valóban min´óségi, jó
színvonalú munka folyik, jó a nevel´ói
testület, mindenre nyitottak. Az új
köznevelési törvény szerint 2013.
szeptemberét´ól óvodai pedagógiai
asszisztens beállítására van szükség,
aki más feladatokat is ellát majd. A
nyári szünet, melyre július 29. és augusztus 21. között kerül sor, szükséges, mivel a szokásos nyári festés és
nagytakarítás ezt megköveteli. A gyermeklétszám függvénye, hogy egy tornaszoba is kialakításra kerüljön.
A helyi adók befizetésér´ól, és pénzügyi kintlév´óségekr´ól adott tájékoz-
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tatót Mez´ófi Zoltán polgármester és
Vargáné Fodor Rita, kiknek beszámolójából kiderült, hogy közterület használati díjakkal, lakbértartozások miatt,
bérleti- és egyéb szolgáltatások be
nem fizetése miatt, adótartozások miatt van mínuszban a költségvetésnek ezen része - itt f´óleg
a gépjárm´ú és kommunális
adó, valamint az ipar´úzési adó
- be nem fizetése az, ami sújtja
az önkormányzatot. A kintlév´óségek sajnos sok esetben
már behajthatatlanok, de ha
ezeket a tartozásokat sikerülne behajtani, akkor sokkal több utat, járdát tudna az önkormányzat felújítani, s´ót a
város szépítésére fordítani. Az adósok
listája, egyrészt egy kicsit elrettentésül
- úgy mint eddig is - kifüggesztésre
kerül az önkormányzatnál.
A napközis konyha ellen´órzésére is sor
került, a Rétság Kistérség Többcélú
Társulás ellen´óre végezte ezt a feladatot. Az ellen´órzés folyamán több hiányosságra is fény derült, melyeket
szeptemberig meg kell oldania a konyha vezet´ójének.
A Rétsági Önkéntes T´úzoltó Egyesület
kérelmet nyújtott be a képvisel´ó-testület
felé, hogy a 2013-ban lév´ó önkormányzati támogatást, mely 1 300e Ft, mire,
milyen megoszlásban használhatja fel.
A testület döntése szerint az üzemanyagés egyéb rezsi költségeket támogatták,
az épület felújítás terhére.
Répássy Lászlóné rétsági lakos lakásvásárlási kérelmet nyújtott be. Az ingatlant régebben felajánlották megvásárlásra, amivel a bérl´ó nem élt. A lakást az önkormányzat felújíttatta, így
most a sz´úkös bérlakás állományra való tekintettel nem kívánja értékesíteni.
Ingatlanértékesítési pályázatot hirdetett, meg a képvisel´ó-testület, a Templom u. 11. sz. alatti ingatlanra - melyre
eddig nem érkezett ajánlat - továbbá a
volt laktanya területén lév´ó 4 db acélszerkezetes csarnok és l db fedett szín
értékesítésére. Ezt a csarnokot egy valódi dunaújvárosi tüzihorganyzott
anyagból építették, melynek lebontását, és elszállítását kellene jelenleg
megoldani. Ebben az esetben bontásról van szó, melyet záros határid´ón belül el is kellene szállítani. A környezetünkben lév´ó tv-k, úgymint Ipoly TV,
Váci Kábel TV, valamint a helyi médiában lév´ó hirdetés lehet´óségét is ki
kell használni, a megoldás érdekében.

Haszonbérleti pályázat kapcsán, mely a
Rétság, 084/22 hrsz-ú terület´ú term´óföldre vonatkozik, a pályázó nem csatolta a pályázatban szerepl´ó adóigazolásokat, így ez érvénytelennek min´ósül. Id´óközben más pályázó vételi szándékát jelezte. A megjelölt területet a képvisel´ótestület nem jelölte ki értékesítésre. A
területet meghirdetés után haszonbérbeadás útján kívánja hasznosítani. A hirdetmény a 3. oldalon olvasható.
A rétsági 356/31 hrsz-ú ingatlannal
kapcsolatban Gáspár Csaba magánszemély fordult a tisztelt képvisel´ótestülethez, hogy az általa használt ingatlant megvásárolhassa. A vagyonrendelet szerint ezt meg kell pályáztatni, majd az adásvételi szerz´ódés birtokában az ingatlant fel kell ajánlani
még a Magyar Államnak. A felajánlást
a Magyar Nemzeti Vagyonkezel´ó Zrt.nek megküldjük, akiknek nyilatkozniuk kell, hogy kívánnak-e élni vásárlási
el´ójogukkal. Amennyiben nem, akkor
nincs akadálya az értékesítésnek. Természetesen ezt az ingatlant is meg kell
hirdetni, melyet a médiában az önkormányzat maradéktalanul meg is tesz.
Jávorka János képvisel´ó úr lemondott
a képvisel´ói tisztelet díjáról, melyet
felajánlott a Nógrád Megyei Vöröskereszt helyi, rétsági szervezetének az
Id´ósek Napja m´úsorszolgáltatásra és
vendéglátásra (45.000 Ft), valamint a
helyi Polgár´ór Egyesületnek, amit
mindenki szívesen fogadott.
A helyi képvisel´ó-testület megfogalmazta, hogy a T´úzoltó ´Órs használatbavételi engedélyét meg kell kérni.
Ennek feltétele volt a kémény m´úszaki
átvétele, valamint a h´ó- és áramlástechnikai méretezés dokumentálása.
Ezek a munkálatok elkészültek, melyeket Valent József épületgépész
eredményesen végzett el.
Az iskolai egészségügyi ellátás kötelez´ó önkormányzati feladat, melyre az
OEP természetesen odafigyel, és finanszírozza is ezt. Rétságon ezt a feladatot a Rét Mediped Bt. látja el Dr.
Csortán Magdolna, gyermek háziorvos személyében. A testületi döntéshez az kell, hogy önállóan köthessenek szerz´ódést az OEP-pel, mivel így
az iskola egészségügyi feladatellátása
kapcsán ez is megsz´únik. Ezáltal egyszer´úbbé válik, ha ezt a feladatot nem
az önkormányzat felé számlázzák, hanem egyértelm´úen feléjük. Ez csak
technikai, számviteli módosítást igényel.
Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény megsz´únése miatt az in-
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tézményi feladatokat az önkormányzat
vállalta át, méghozzá 2013. június 01t´ól. Ez semmilyen szempontból nem
korlátozza és akadályozza az intézmény m´úködését.
A Polgármesteri Hivatalban történt
gazdálkodási jogkörökr´ól dönteni kellett, mivel az elhunyt jegyz´ó tragikus
halála miatt az utalványozás, és szakmai teljesítés, valamint a pénzügyi ellenjegyzések kapcsán is a feladatok
megváltoztak, ezeket meg kellett oldani.
Rétság város karbantartási terve alapján már felújításra került a Templom
út, ahol egy korszer´ú eljárással lemaratták a már meglév´ó útfelszínt. Felújításra kerül még a József Attila és Korányi Frigyes utca torkolatának b´óvítése, a Nyárfa utcához csatlakozó járda kiépítése, ugyanezen a helyen az
utcai folyóka kiépítése, a lépcs´ók felújítása a Nyárfa utcáról, a Mikszáth
utcai, a Sz´ól´ó, Búzavirág, Rózsavölgy
utca munkálatainak aszfaltburkolatának javításai és a megrongálódott burkolt árkoknak javítása is.
A Városközpont rehabilitációjának kapcsán nem csak a pályázathoz szükséges

megvalósításra van szükség, hanem az
un. SOFT elemek megjelenésére is. A
NORDA-val való egyeztetés után, a
dátumok, valamint a profi szakért´ók
bevonásával a különféle kulturális
programokat is egyeztetni kell.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal és
a képvisel´ó-testület üzemeltetési megállapodást köt meg, ahol megbízzák a
jegyz´ót, hogy az el´óz´ó egyeztetések
alapján tárgyaljon, s´ót további, mindkét félnek megfelel´ó megállapodás
alapján egy közös egyeztetés folytán,
mindkét félnek megfelel´ó el´óterjesztés
szülessen.
A Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtárban három tanfolyam indult,
melynek a Dekra Akademie Kft. volt
a szervez´óje. Mindhárom tanfolyamnál a bérleti szerz´ódés került el´óterjesztésre a tisztelt képvisel´ó-testület
elé, melyeknek id´ótartama egyenként
40 óra, a terembérleti díj pedig a helyi
szabályzat alapján került kiszabásra.
A lejárt határidej´ú határozatok esetében és a két testületi ülés között elvégzett munkával kapcsolatban a képvisel´ó-testület elfogadta a végrehajtásról
szóló beszámolót.

Hirdetmények
Önkormányzati ingatlanok értékesítésére, bérletére, felépítmény értékesítésére
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete a 165/2013.(VI.28.) számú
határozatával értékesítésre hirdeti meg
az alábbi ingatlant:
Az ingatlan címe: Rétság, 356/31 hrsz.
Rendeltetése: kivett garázs, udvar. Telek
területe: 2.398 m2; Épület területe: 800
m2 Minimum ár: 6.108.000 Ft.
Ajánlatok benyújtása: postai úton
(Rétság Város Önkormányzata, 2651 Rétság, Rákóczi út 20.) vagy zárt borítékban,
személyesen Rétság Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal titkárságán (2651
Rétság, Rákóczi út 20. I. emelet, 101-es
iroda). Benyújtási határid´ó: 2013. július
15. 10.00 óra.
Részletes felhívás elérhet´ó a www.retsag.hu honlapon
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete a 165/2013. (VI.28.) 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
(Rétság Város Önkormányzata, 2651 Rét-

ság, Rákóczi út 20.), vagy zárt borítékban,
személyesen Rétság Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal titkárságán
(2651 Rétság, Rákóczi út 20. I. emelet,
101-es iroda). Benyújtási határid´ó:
2013. augusztus 19. 10.00 óra.
Részletes felhívás elérhet´ó a www.retsag.hu honlapon
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete a 165/2013.(VI.28.) számú
határozatával 5 db. felépítményt bontásra, a lebontott acél vázszerkezeteket
értékesítésre hirdeti meg az alábbiak
szerint:
— 1 db kifogástalan állapotban lév´ó dunaújvárosi t´úzihorgonyzott acélszerkezet´ú
fedett szín, alapterülete 1.326 m2
— 3 db acélváz-szerkezet´ú raktár, melyek
területe egyenként 260 m2
— 1 db acélszerkezet´ú raktár, területe
158 m2
Az építmény címe: Rétság, Laktanya út,
02/4 hrsz. Minimum ár: 3.000.000 Ft
(az 5 db acélszerkezet együttes összege)
Ajánlatok benyújtása: postai úton
(Rétság Város Önkormányzata, 2651 Rétság, Rákóczi út 20.) vagy zárt borítékban,
személyesen a Rétsági Polgármesteri Hivatal titkárságán (2651 Rétság, Rákóczi út

A Napközis konyha esetében felmerült
a már felhasznált zsiradék elszállítása,
mely olcsóbb, mintha egy szakszer´ú
ülepít´ó rendszer kerülne kiépítésre ezt a képvisel´ó-testület is támogatta.
Nyári diákmunkát a helyi Munkaügyi
Központ is támogat, ahová be lehet
adni a jelentkezését mindenkinek, aki
ebben a programban szeretne részt
venni. A fontos az, hogy megfelel´ó,
ésszer´ú munkát biztosítsanak részükre
az intézmények, ahol fogadni tudják a
diákokat.
2013. július 20-án a Rétsági Fiatalok
Rétságért Egyesület Palacsinta- és
Traktorfesztivált rendez, melyre területfoglalási engedélyt kért és kapott.

Tájékoztató
Polgármesteri Hivatal
ügyeleti rendjér´ól
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a nyári szabadságok kiadása miatt
2013. július 22-t´ól (hétf´ó) augusztus
2-ig (péntek) a Polgármesteri Hivatalban ügyeleti rendszerben dolgozunk.
Az ügyeleti id´ószakban az ügyiratok befogadása a Titkárságon (emelet
101. sz. iroda) folyamatos. Az azonnali
ügyintézést igényl´ó ügyekben az eljárást biztosítjuk. Halaszthatatlan anyakönyvezési feladatok ellátását folyamatosan biztosítjuk.
Megértésüket köszönöm!
Rétság, 2013. július 03.
Vargáné Fodor Rita
megbízott jegyz´ó
20. I. emelet, 101-es iroda). Benyújtási
határid´ó: 2013. augusztus 19. 10.00 óra.
Szakszer´ú bontás esetén az acélváz
szerkezetek újra felépíthet´óek!
Részletes felhívás elérhet´ó a www.retsag.hu honlapon.
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete a 168/2013.(VI.28.) számú
határozatával mez´ógazdasági hasznosításra haszonbérletre hirdeti meg az
alábbi földterületet:
Rétság külterület 084/22 hrsz. szántó
m´úvelési ág, 42079 m2
Ajánlatok benyújtása: postai úton
(Rétság Város Önkormányzata, 2651 Rétság, Rákóczi út 20.) vagy zárt borítékban,
személyesen Rétság Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal titkárságán(2651
Rétság, Rákóczi út 20. I.emelet, 101-es
iroda). Benyújtási határid´ó: 2013. július
19. 10.00 óra.
Részletes felhívás elérhet´ó a www.retsag.hu honlapon.
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Önkormányzati rendeletek
Rétság Város Önkormányzata
Képvisel´ó-testületének 12/2013. (VII. 1.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és m´úködési szabályzatáról szóló többszörösen módosított 1/2011. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdése, 143.§ (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következ´óket rendeli:
1. § Az Önkormányzat Szervezeti és M´úködési Szabályzatáról szóló 1/2011.
(I.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. számú melléklet
III. 7.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
III. 7. § (3) A jegyz´ót távollétében vagy akadályoztatása esetén a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport vezet´óje helyettesíti.
2. § E Rendelet a kihirdetés napján lép
hatályba azzal, hogy rendelkezéseit
2013. június 5. naptól kell alkalmazni.
Mez´ófi Zoltán
Vargáné Fodor Rita
polgármester
megbízott jegyz´ó
Rétság Város Önkormányzata
Képvisel´ó-testületének 13/2013. (VII. 1.)
önkormányzati rendelete a 2013. évi
költségvetésr´ól szóló 2/2013. (II.22.)
rendelet módosításáról
(kivonat)
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban
meghatározott feladatkörében a 2013. évi
költségvetés módosításáról - a lebontott
központi támogatás, átvett pénzeszköz,
egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettségvállalás el´óirányzatának átvezetésér´ól - az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
3.§ (1) A képvisel´ó-testület a Város és az
intézmények együttes 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási f´óösszegét
468 ezer Ft-tal megemeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát
990.914 ezer Ft-ban állapítja meg.
2. § A rendelet 4. § (1) - (2) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a
§. kiegészül a (3)-(4) bekezdéssel, valamint a paragrafus (3) bekezdésének
számozása (5) bekezdésre módosul.
4. § (1) A Képvisel´ó-testület a 990.914
ezer Ft bevételi f´óösszegb´ól
a) a felhalmozási célú bevételt 228.724
ezer Ft-ban,
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b) a m´úködési célú bevételt 641.881 ezer
Ft-ban,
ebb´ól: intézményfinanszírozási bevételt
164.365 ezer Ft-ban
c) a pénzmaradványt 120.309 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képvisel´ó-testület a 468 ezer Ft bevételi el´óirányzat növekedésb´ól
— központi támogatást 23.006 ezer Ft
— m´úködési bevételt 1.702 ezer Ft
— m´úködési célú pénzeszköz átvételt
4.848 ezer Ft
— intézmények önkormányzati támogatását - 29.088 ezer Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képvisel´ó-testület az 990.914 ezer Ft
kiadási f´óösszegb´ól
— a személyi juttatások el´óirányzatát
131.052 ezer Ft-ban,
— a munkaadói járulékok el´óirányzatát
33.091 ezer Ft-ban,
— a dologi kiadások el´óirányzatát
148.799 ezer Ft-ban,
— a szociális ellátások el´óirányzatát
51.627 ezer Ft-ban
— a pénzeszköz átadások el´óirányzatát
17.603 ezer Ft-ban,
— a költségvetési intézmények finanszírozásának el´óirányzatát 164.365 ezer Ft-ban,
a m´úködési kiadások együttes el´óirányzatát 546.537 ezer Ft-ban,
— a beruházási kiadások el´óirányzatát
3.556 ezer Ft-ban,
— a felújítási kiadások el´óirányzatát
287.506 ezer Ft-ban,
— a felhalmozási célú pénzeszközátadás
el´óirányzatát 349 ezer Ft-ban
a felhalmozási célú kiadások együttes el´óirányzatát 291.411 ezer Ft-ban
— a céltartalék el´óirányzatát 115.061
ezer Ft-ban,
— az általános tartalék el´óirányzatát
37.905 ezer Ft-ban,
— a fejlesztési hiteltörlesztés el´óirányzatát 3.339 ezer Ft-ban állapítja meg.
— (4) A Képvisel´ó-testület a 468 ezer Ft
kiadási el´óirányzat növekedésb´ól
— személyi jelleg´ú juttatást - 736 ezer Ft-ban
— munkaadót terhel´ó járulékot - 691 ezer
Ft-ban
— dologi kiadásokat 5.332 ezer Ft-ban
— pénzeszköz átadást 10.515 ezer Ft-ban
— költségvetési szervek támogatását 29088 ezer Ft-ban
— szociális ellátást 20.605 ezer Ft-ban
— m´úködési kiadást összesen 5.937 ezer
Ft-ban
— felújítási kiadást 10.020 ezer Ft-ban
— fejlesztési célú pénzeszköz átadást 338
ezer Ft-ban
— fejlesztési célú kiadást összesen 10.358
ezer Ft-ban
— céltartalékot - 15.952 ezer Ft-ban
— általános tartalékot 125 ezer Ft-ban
— tartalék összesen -15.827 ezer Ft-ban
állapítja meg.

Rendeletek jegyz´ókönyvek
Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvisel´ó-testület által alkotott rendeletek teljes
szövege és mellékletei, a www.retsag.hu
oldalon az Önkormányzat fejezetben érhet´ók el. Ugyanígy a helyi jogszabályok egységes szerkezetbe szerkesztett szövege. A
képvisel´ó-testület nyílt üléseinek jegyz´ókönyve az ülést követ´ó 15 napon belül
elérhet´ók a www.retsag.hu weblapon, az
Önkormányzat fejezetben.

Pályázat
Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a “Közszolgálati tisztvisel´ókr´ól szóló” 2011. évi CXCIX. törvény
45. § (1) bekezdése alapján pályázatot
hirdet Polgármesteri Hivatal
Jegyz´ó munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony id´ótartama:
határozatlan idej´ú közszolgálati jogviszony.
A részletes pályázati kiírás a www.retsag.hu honlapon található meg

Tisztségvisel´ók fogadó órái
2013. Július-augusztus
Mez´ófi Zoltán polgármester: Minden
hónap második hétf´ójén 13.00-17.00
óráig. Júliusban 8-án, augusztusban
12-én
Dr. Katona Ern´ó alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától 17.30
óráig. Júliusban 31-én augusztusban 28-án
Vargáné Fodor Rita mb jegyz´ó: Minden
hétf´ón 14-17 óráig. Júliusban 1. 8. 15.
22. 29., augusztusban 5. 12. 26.

Képvisel´ó-testületi ülés
Rétság Városi Önkormányzat Képvisel´ó-testülete munkatervben tervezett következ´ó ülésére augusztus 30-án pénteken 16.00 óra kerül sor. (PVB. ülés id´ópontja: augusztus 27 kedd 16.00 óra)
Tervezett napirendek: 1) Beszámoló
az Önkormányzat 2013. évi költségvetés
féléves teljesítésér´ól. 2) Beszámoló a testület lejárt határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekr´ól. 3) Tájékoztató Rétság
városközpont funkciób´óvít´ó rehabilitációjáról. 4) Tájékoztató a két testületi ülés közötti
id´ószakban az önkormányzat érdekében
végzett polgármesteri munkáról. 5) 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.
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Rétság valóban megújul
A városrehabilitációs pályázat kapcsán
városunkban több színtéren valóban látványos átalakulásnak lehetünk szemtanúi.
Megújulnak az intézmények (iskola, m´úvel´ódési központ), parkok, közösségi tér
épül, és ami a legfontosabb, hogy a buszmegálló, buszforduló, egy biztonságosabb
területre kerül áthelyezésre.
A buszmegálló kérdése már régóta
szívügye a város vezetésének, mert a pár
évvel ezel´ótt bekövetkezett kamionos
baleset miatt, konkrét intézkedésekre volt
szükség. Ez most megvalósult, mivel ez
év július 5-én a hivatalos alapk´ó letételére
is sor került. Ünnepélyes keretek között,
melynek lebonyolításában háziasszonyként segédkezett Pekáryné Mindszenti
Csilla. Az ünnepélyhez méltó verset Tóth

Fanni adta el´ó, majd ezt követ´óen Mez´ófi
Zoltán polgármester köszöntötte a jelenlév´óket és Rétság város polgárait, ennek a
régóta el´ókészített, de régóta várt új buszfordulónak a megvalósulása miatt. Majd
Balla Mihály országgy´úlési képvisel´ónk
mondott ünnepi beszédet, melyet követ´óen a rétsági római katolikus egyház plébánosa, Tóth Ferenc atya szentelte meg a
létesítményt, az evangélikus egyház nevében Zsugyel Kornél lelkész adta áldását.
Az ünnepélyt követ´óen az önkormányzatnál egy szerény fogadásra került sor, melyen mindazok a résztvev´ók, akik aktívan
kivették részüket a tervezésb´ól és a megvalósítás rögös útját végigjárták, megnézhettek az eddigi történtekr´ól egy fotó öszszeállítást is.

Városrehabilitáció képekben
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Katasztrófavédelmi ´Órs Rétságon
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság illetékességi területén a rétsági az els´ó katasztrófavédelmi ´órs, amely
a balassagyarmati hivatásos t´úzoltó-parancsnokság m´úködési területén kezdi
meg ment´ó-t´úzvédelmi feladatainak ellátását.
A Laktanya út 9. sz. ház el´ótt július
3-án került sor arra az ünnepségre, melyen
hivatalosan is átadták azt a központot,
ahonnan, nagyon rövid id´ón belül, a kért
helyszínre tudnak jutni a hivatásos t´úzoltók és szakemberek, akik egyéb katasztró-

fa esetén is segíteni tudnak a rászorultaknak. Az ünnepségen részt vett Bakondi
György tü. altábornagy, aki kiemelte,
hogy városunkban egy olyan ´órs kezdi
meg m´úködését, amely a hagyományos
t´úzoltó munka mellett többféle katasztrófahelyzetben tud gyorsan, hatékonyan reagálni. Fontos az együttm´úködés a helyi
Önkéntes T´úzoltókkal is, mivel közösen
hatékonyabban tudnak dolgozni. Balla
Mihály országgy´úlési képvisel´ó a megel´óz´ó id´ószak embert próbáló feladataiban
való sikeres munkáért méltatta a kataszt-

Kirándulás Nógrádmarcalba
2013. június 20-án, csütörtökön egy légkondicionált autóbusz érkezett az óvoda elé.
A gyerekek izgatottan várták, hogy elindulhassunk vele. A 36 f´ób´ól álló gyerekcsapat hátizsákokkal felszerelkezve (benne víz és némi rágcsálni való) szállt fel az
autóbuszra. A mai felgyorsult világban a
gyerekek ritkán utaznak autóbusszal, néhányuknak ez volt az els´ó ilyen utazása.
A kirándulás célja a Nógrádmarcali
szelektív hulladékgy´újt´ó és válogató telep
volt. Az autóbuszt a telephelyet m´úködtet´ó Zöld Híd Kft. küldte, hogy az óvodás
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gyerekek is megismerkedhessenek a szelektív hulladékgy´újtéssel közelebbr´ól,
személyes tapasztalatokat gy´újthessenek.
A telepre érve kukásautók sorát láthatták. Minden gyerek láthatósági mellényt
kapott és egy körsétát tehettek. Láthatták
a válogatás menetét, a gépsor m´úködését.
Érdekl´ódve figyelték, ahogy a mágnes,
ami a gépsor felett forgott kiemelte a fémes hulladékokat.
Aztán megfigyelték, hogy a papír hulladékot bálába préselik és így szállítják tovább.
A m´úanyagok is külön konténerbe kerültek.
Ezután örömmel másztak fel a kukásautó

rófavéd´óket és külön megköszönte az árvízi védekezésben való részvételt. Mez´ófi
Zoltán polgármester külön köszönetet
mondott mindazoknak a munkájáért, akik
hozzájárultak az ´órs létesítéséhez. Az egyházi áldást Tarnai Imre esperes úr mondta
el, aki külön megáldotta a Mercedes típusú gépjárm´úvet is. Az óvodások is színre
léptek, m´úsorukkal nagy sikert arattak.
A rendezvényen került kihirdetésre az a
parancs, amelyben a rétsági katasztrófavédelmi ´órs vezet´ójévé Vincze Sándor alezredest bízták meg. A Szózat hangjait követ´óen
az épület mellett egy emlékfa ültetésére is
sor került, majd jelképesen átvágták a létesítmény bejáratánál lév´ó felavató, piros-fehér-zöld szín´ú szalagot. Maga a létesítmény
egy felújított épületrész, mely minden modern felszereléssel ellátott.
vezet´ófülkéjébe, nagyon élvezték.
A délel´ótt folyamán egy hatalmas, tágas teremben játékos szemétválogatásra is
sor került. A gyerekek maguk szelektálhatták az ömlesztett hulladékokat a megfelel´ó szín´ú kukába.
Játszva tapasztalhatták meg, hogyan
kell odahaza is gy´újteni a hulladékot. A
nagycsoportosok már pontosan értik, tudják a szelektív hulladékgy´újtés jelent´óségét, fontosságát. A kisebbek mindezt figyelemmel kísérve maguk is megtapasztalhatták. A kés´óbbiekben ´ók is jól fogják
tudni hasznosítani a megszerzett tudást.
Köszönjük ezt az élményekben dús,
hasznos délel´óttöt a Zöld Híd Kft-nek!
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Az emlékezet koszorúi
Rétság nagy történelmi eseményeire, jeles személyiségeire emlékeztek
A városrehabilitációs program során
megújul Rétság központja. Ez a tény arra
is alkalmat kínált a m´úvel´ódési központnak, hogy számba vegye azokat az emlékhelyeket, amelyek városunk kiemelked´ó
történelmi eseményeire, kiemelked´ó jeles
személyiségeire hívják fel a figyelmet. S
hogy ezek terén van mivel büszkélkedni,
ez alkalommal is beigazolódott.
Konkrét adataink vannak a Rákóczi szabadságharcról, s az 1848-as forradalom id´ószakából, mikoris nevezetes események tör-

téntek a térségben, érintve Rétságot is.
Hiába volt mindig is nagyobb település Diósjen´ó, s hiába pályázott a rangra, a
kiegyezést követ´óen járási székhellyé
mégis az aprócska Rétság vált, egyedül
azért, mert e fontos f´óútvonalon fekszik.
A kés´óbbiek során is volt vetélkedés a laktanyáért, majd egy középiskola megvalósítása érdekében, a gy´óztes mindig a f´óúttal rendelkez´ó Rétság maradt. S ha már
közigazgatási székhely lett, ahová hivatalok, intézmények kellenek, megjelentek
az azokban dolgozók is. Így került Rétságra egy sor kés´óbbi híres ember is. Ezért
születhetett itt Szebellédy László a neves
vegyészprofesszor, Glaser Lajos, a tudós
geográfus, Teleki Pál miniszterelnök titkára, s ezért írhatta itt tizennyolc éves korában Fényes Szabolcs a számára a világhírnevet is meghozó Maya cím´ú operettet.
Az emlékez´ók felkeresték és megkoszorúzták a Mindszenty-Pallavicini emlékm´úveket, tisztelegtek az els´ó és a második világháború áldozatainak emlékezete el´ótt, de nem maradt ki a sorból a trianoni békediktátum emlékoszlopa, s´ót a
millenniumi kopjafa felkeresése sem.

Tanév vége a rétsági középiskolában
Véget ért a tanév a Mikszáth Kálmán
középiskola Rétsági tagozatán is. A bens´óséges tanévzáró ünnepélyen - az utolsó tanítási napon - 115 nappali tagozatos tanuló zárta a 2012/2013-as tanévet.
Az el´ótérben felsorakozott tanulókat
Mocsári Gergely tagozatvezet´ó köszöntötte.
A tanulók rövid, verses tanévzáró m´úsora
után Lavaj Árpád igazgató méltatta az iskolában folyó tevékenységet, köszönte meg a
tanulók és a nevel´ótestület egész évi eredményes közös munkáját, kívánt mindenkinek kellemes nyári szünid´ót, jó pihenést.

Tanévi eredményes munkájáért 11 tanuló vehetett át jutalomkönyvet az iskola
igazgatójától, tagozatvezet´ójét´ól.
A Középiskolában június 17-én, hétf´ón, megkezd´ódött az érettségi. 24 nappali
tagozatos végz´ós diák adott számot tudásáról, majd június 24-t´ól, 26 esti tagozatos
hallgató tett érettségi vizsgát.
Kiemelked´óen sokan, 29 tanuló - akik
a 10. és 11. osztályt végezték - tettek el´órehozott érettségi vizsgát 1-1 tantárgyból.
Gratulálunk az intézmény tanévi munkájához, az elért eredményekhez.

Közlekedésr´ól óvodásoknak
Az alternatív közlekedés lehet´óségeir´ól tartott bemutatót óvodásoknak
a Rétság Rider’s Team

Az el´ódök el´ótt tisztelg´ó séta során Varga Nándorné a m´úvel´ódési központ igazgató helyettese és munkatársai, a Rétsági Fiatalok Rétságért, Rétság város mindkét nyugdíjas klub képvisel´ói, valamint a gyógyszertár vezet´óje helyezte el koszorúit.
Végh József

Szolgáltatási ajánlat
A m´úvel´ódési központ felújítása után
megszépült aulája bérbe vehet´ó – kb.
100-120 f´ós – lakodalmak, családi és
egyéb társas rendezvényekre. Igény szerint a vendéglátásban, dekorációs munkákban segítséget nyújtunk. Részletes felvilágosítás a m´úvel´ódési központ irodájában, illetve a 35/350-785-ös telefonszámon állunk rendelkezésére.

Helyreigazítás
A Hangadó júniusi számában az óvodai
festésr´ól szóló tudósításban, az adományozó neve tévesen lett feltüntetve. A helyes elnevezés: Meffert Hungária Kft.
Kérjük az érintettek szíves elnézését.
Vinczéné Szunyogh Judit

Fénymásolási lehet´óség

A Városi M´úvel´ódési
Központban, a Könyvtárban
A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig
kicsinyítéssel, nagyítással.

Hirdessen a Hangadóban!
Lakossági apróhirdetések közzététele 100
bet´úig 300 Ft. Ugyanebben a díjban szerepel, hogy a Hangadó digitális változata
megjelenik a városi honlapokon is.
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Rétsági kalauz
Tájékoztató
Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy a m´úvel´ódési központ felújítási munkálatai miatt július és augusztus hónapban egyes programok id´ópontja változhat, illetve a rendezvények a f´ókapu helyett más bejáratokon
keresztül lesznek megközelíthet´óek.
Ez id´ó alatt az el´ótér kötetlen használata nem biztosított. Kiállítások és rendezvények látogatása el´ótt javasoljuk a
35/350-785 telefonon érdekl´ódni!

Programajánló
Július 5. péntek, 14.00 órától
a Piac tér területén
az
ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-003
“Rétság városközpont funkciób´óvít´ó
rehabilitációja” c. pályázat keretében
megvalósuló Buszforduló
Ünnepélyes alapk´óletétele

Július 9. kedd, 10.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Mesemozi:
Macskafogó
Színes, magyar-kanadai-NSZK animációs film, 96 perc, 1986
Belépés díjtalan
Július 16. kedd, 10.00 órától
a m´úvel´ódési központ kézm´úves m´úhelyében
Szünidei kézm´úveskedés
Gyertyamártás és gyertyaöntés
Július 17-22-ig
a l´ótéren és a Börzsönyben a
Rétsági Árpád Egylet szervezésében
Militari Tábor
Július 20. szombat
a sportkombinát területén
Traktor derby és palacsintafesztivál
szlalom versennyel és ultrakönny´ú
repül´ók találkozójával
Traktoros ügyességi versenyek, szlalom
verseny (rally autókkal), modern táncbemutatók, néptánc és hagyomány´órz´ók
bemutatója, El Coyote koncert, kangoo
magyaros show, UL repül´ók bemutatkozó repülése, túrarepülés, traktorvezetési
lehet´óség, vidámpark, büfék, kirakodók,
tábort´úz, hangár party
Bel´óp´ójegy nélkül látogatható!

8

Július 23. kedd, 10.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Mesemozi:
Macskafogó 2. - A sátán macskája
Színes, magyar animációs film, 90
perc, 2007
Grabowskyt újra akcióba szólítják. A
dzsungel mélyén él´ó macskapopuláció
ugyanis továbbra sem hagyott fel az
egerek üldözésével. Vadászat közben
elkapják a Stanley nev´ú újságíró egeret, akinek persze eljár a szája. A lényeg, hogy a cicók és a sajtzabálók
ismét egymásnak esnek. A küzdelemb´ól természetesen nem maradhat ki
Fusimisi professzor zseniális találmánya, amely az elmúlt húsz évben majdnem berozsdásodott és persze Grabowsky sem. Ugyan az évek felette
sem szálltak el nyomtalanul, ám kész
megmutatni, hogy még mindig egér a
talpán.
Belépés díjtalan
Július 25. csütörtök, 13.00 órától
Nyugat-nógrádi barangoló:
Jásztelek-puszta
Természetjárás - helytörténet - fotózás
Szeretettel várjuk mindazokat, akik
kedvelik a kirándulást, természetjárást, helyi érdekességeket, látványosságokat, a tájkép- és makrofotózást...
Indulás a m´úvel´ódési központ el´ól
13.00 órakor, visszaérkezés kb. délután 5 órakor.

El´ózetes
Augusztus 4. vasárnap
Pusztaszántón
Díjugrató lovasverseny
Augusztus 6. kedd
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Mesemozi:
Barbie és a rózsaszín balettcip´ó
Színes, szinkronizált amerikai animációs film, 75 perc, 2013
Barbie ezúttal Kristynt, a nagyratör´ó álmokat dédelget´ó balerinát alakítja! Abban a pillanatban, ahogy felpróbál egy
pár ragyogó balettcip´ót, legjobb barátn´ójével, Hailey-vel a balett fantasztikus
világába csöppennek. Ahhoz, hogy
Kristyn legy´ózhesse a gonosz Hókirályn´ót, kedvenc balettjeiben kell táncolnia.
Barbie csodás utazása a tánc világában
legendás el´óadásokat vonultat fel, és
megmutatja, hogy minden álmod valóra
válhat, ha szívb´ól táncolsz!
Belépés díjtalan

Augusztus 7. szerda
a m´úvel´ódési központ kistermében
Szünidei kézm´úveskedés:
Quilling ("tekercselt papírszalag")
Augusztus 19. szerda
a m´úvel´ódési központ aulájában
El´ótéri kiállítás: Válogatás a Rétsági
Napközi Otthonos Óvoda Napocska és
Micimackó csoportjának Madarak és
Fák Napja alkalmából készített rajzaiból
Augusztus 20. kedd, 19.00 órától
a Nagyparkolóban
SZENT ISTVÁN NAP
- Helyi csoportok bemutatkozása
- Sztárvendég: Bunyós Pityu
- T´úzijáték
Augusztus 29. csütörtök, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központ galériájában
a Magyar Fotográfia Napja alkalmából
a Rétsági Fotó Kör kiállítása
Közrem´úködik: Bene Annamária (fuvola) és Celényi Noémi (gitár)
Megtekinthet´ó: szeptember 16-ig.

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´úvel´ódési központban
Hétf´ó:
Logisztikai ügyintéz´ó tanfolyam Hétf´ót´ól
péntekig minden nap 8.00-12.30 óráig
Zubaidah Hastánccsoport Minden hétf´ón
és pénteken 18.00 órától Vezeti: Sz´óke
Johanna
Kedd:
´Ószirózsa Tánccsoport Minden kedden és
csütörtökön, 14.00 órától
Infinity Dance Crew tánccsoport Minden
kedden 17.00 órától Vezeti: Kugli Kitti
Szerda:
Reiki - útkeres´ók klubja Kéthetente szerdán, 17.00 órától Vezeti: Kövessdy
Hedvig
Popping/Dubstep tánccsoport Minden
szerdán 17.30 órától Vezeti: Szeri
György
Csütörtök:
´Ószirózsa Tánccsoport Minden kedden és
csütörtökön, 14.00 órától
Péntek:
Zubaidah Hastánccsoport Minden hétf´ón
és pénteken 18.00 órától Vezeti: Sz´óke
Johanna

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

HANGADÓ
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A T´úzzománc Kör Kiálltásához

rtv.retsag.net
A Rétsági Televízió havi programja:
Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktuális információkkal. Egy
éve több adásnappal, több ismétléssel
szolgáljuk a néz´óket.
Július 9-14-ig kedd-péntek 18.00 és 21.00
órakor, szombat vasárnap 10.00 órakor
Kistérségi Krónika
Válogatás a környez´ó települések
filmjeib´ól
Július 30-augusztus 4-ig kedd-péntek 18.00
és 21.00 órakor, szombat vasárnap 10
órakor
RTV Híradó
Riportm´úsor összeállítás
Augusztus 13-18-ig kedd-péntek 18.00 és
21.00 órakor, szombat vasárnap 10.00 órakor
Kistérségi Krónika
Válogatás a környez´ó települések
filmjeib´ól
Augusztus 27- szeptember 1-ig kedd-péntek 18.00 és 21.00 órakor, szombat vasárnap 10 órakor
RTV Híradó
Riportm´úsor összeállítás
Augusztus 30. 16 órától
Él´ó közvetítés a képvisel´ó-testület
ülésér´ól

Nyári nyitva tartás
Könyvtár:
Hétf´ó:
11.00-16.00
Kedd-péntek
9.00-17.00
Szombat:
Zárva
M´úvel´ódési Központ:
Hétf´ó-csütörtök:
08.00-20.00
Péntek:
08.00-21.00
Szombat:
17.00-21.00
Vasárnap
Zárva
Rendezvények el´óre egyeztetés alapján
ett´ól eltér´ó id´ópontban is.

Nyári szünet
a könyvtárban
Felhívjuk kedves látogatóink és kölcsönz´óink figyelmét, hogy könyvtárunk 2013.
július 29-t´ól 2013. augusztus 11-ig zárva
tart. Nyitás: 2013. augusztus 12. hétf´ó,
11:00. Minden kedves olvasónknak kellemes nyarat kívánunk!
Könyvtárosok

Az idei esztend´ó m´úhelymunkájában egy
maroknyi csapat vett részt az alkotási
vágy azon igényének, mely a m´úvészeti
vezet´ó számára lehet´óvé tette, hogy a szabadság igazi lehet´óségét kínálja fel.
Ennek ékes bizonyítékai a falakon sorakozó alkotások. Minden alkotó a maga
stílusát, képi világát, személyes élményeit
álmodta képekbe. Pekáryné Mindszenti
Csilla évek óta csiszolja saját lírai stílusát,
színhatásai, ecsetkezelése hihetetlen átirat
az akvarell lágysága és a t´úz ereje között.
Várszegi Andrea biztos kézzel használja a
rekeszzománc keretbe zárt - ugyanakkor a
virágkompozíciók szabad formavilágának
köszönhet´óen fest´ói elemekkel gazdagított eszköztárát. Mindaz, amit hosszú éveken át a t´úzzománcozásról elmondtam, tanítottam, ma már magától értet´ód´ó természetességgel jelenik meg B´ógér Katalin
m´úvein. Tiszta munkái iparm´úvészeti
szépségekké n´ótték ki mára magukat, igaz
örömöt okozva nemcsak alkotójuknak,
hanem mindazoknak, kiket megajándékoz
velük. L´órincz Kati az idén friss, játékos
útkeresésével lepte meg családját és a ki-

állítás látogatóit. Megfogadta a tanácsot:
KISÉRLETEZZ! Sokszor a lehet´óségek
határán hozta létre alkotásait, térben is
el´órelépve.
Az idei esztend´ó felfedezettje számunkra Szabados Bogi, aki gyermeki tisztaságával, rajzkészségével, és a minden
körülmények között m´úköd´ó “JÓ, RENDBEN” filozófiájával b´úvölt el. Majer Szilvia az idén sajnos kevesebb id´ót töltött
közöttünk, mivel egy másik múzsa a fotózás elcsábította, reméljük csak rövid id´óre. Ennek ellenére, igen ígéretes munkával
állt el´ó az ékszerek világában. Ez a maroknyi csapat dolgozott hétr´ól hétre az
idén is a maga, s reméljük innen, hogy
mások-örömére. Köszönet érte azoknak
akik lehet´óvé tették ezt számunkra, els´ósorban Végh Józsefnek, aki sok-sok éven
át segített abban, hogy pályázatok támogatásával beszerezhessük a drága alapanyagokat, hogy Rétság határain túl is bemutatkozhassunk kiállításainkkal.
Reméljük, hogy folytathatjuk munkánkat, s helyünk lesz a Házban!
Dovák B. József m´úvészeti vezet´ó

Rétság Egészségügyéért Alaptvány
Tájékoztató az Alapítvány 2012. évi tevékenységér´ól
Az alábbiakban közzétesszük a Rétság
Egészségügyéért Alapítvány 2012.évi
közhasznúsági jelentését.
Az Alapítványnak 2012. évben összesen 212.304 Ft bevétele volt, amely az
alábbiakból tev´ódött össze:
— APEH által utalt SZJA 1%-ok: 99.484 Ft
— bankkamat: 112.820 Ft
Az Alapítványnak 2012. évben összesen 370.608 Ft kiadása volt, ebb´ól
349.250 Ft az Alapítvány által nyújtott támogatások összege, 21.358 Ft pedig bankköltség. Egyéb kiadás az év folyamán
nem volt, az Alapítvány m´úködésével
kapcsolatos egyéb költségeket (posta,
nyomtatvány, telefon stb.) a kuratórium
elnöke fizette. A kuratórium tagjai tevékenységükért semmilyen juttatásban nem
részesültek. Az Alapítvány állami pénzalapból, központi költségvetésb´ól ill. helyi
önkormányzattól támogatást nem kapott.
Az Alapítvány az általa nyújtott támogatásokkal az alapító okiratban foglalt célokat valósította meg, a támogatásokat az

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény számára nyújtotta. A tárgyi eszközök
átadásáról jegyz´ókönyvek készültek.
Megragadva az alkalmat, köszönetet
mondunk mindazoknak, akik az Alapítványt bármilyen formában segítették, támogatták.
A 2011. évi személyi jövedelemadók
1%-ból befolyt 99.484 Ft-ot az Alapítvány a fent említett intézményeknek nyújtott támogatásra használta fel.
Ezúton is tisztelettel mondunk köszönetet mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át a Rétság Egészségügyéért Alapítványnak ajánlották fel,
egyúttal kérjük, hogy a jöv´óben is minél
többen támogassák az Alapítványt céljai
elérésében, hiszen a helyi egészségügyi
ellátás felszereltsége, min´ósége igen fontos minden itt él´ó számára.
Az Alapítvány kiemelten közhasznú,
adószáma: 19163404-1-12
Szabó Klára Dr. Szájbely Ern´ó
kuratórium elnöke
alapító
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Szociális földprogram a rétsági kistérségben
A Rétság Kistérség Többcélú Társulása
a 2011. évhez hasonlóan, 2012. júliusában is sikeresen pályázott a szociális
földprogramok megvalósításának támogatására (SZOC-FP-12), mely projekt 2012. augusztus 06-tól 2013. június
30-ig tartott.
A munkaszervezet koordinálásban hat
település önkormányzata (Borsosberény,
Fels´ópetény, Nézsa, Nógrádsáp, Szente,
Legénd), és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok (Nógrád megye, Legénd) együttes munkájával valósult meg a pályázat.
A célja, és egyben újszer´úsége is a települések közötti szoros együttm´úködésre
épül´ó eredményessége volt. A kistérség
rendelkezik mez´ógazdasági termelésre alkalmas földterületekkel, amelyeken hatékony és eredményes szociális földprogram megvalósítható.
A program általános célja a szociálisan
hátrányos helyzetben lév´ó emberek megélhetését segíteni, életmin´óségét javítani,
önálló egzisztenciateremtési esélyeit növelni. Azzal, hogy segítünk az egyénen,
segítünk a családján, és azon a sz´úkebb
közösségen, amelyben él. A program egy
lehet´óséget kínál, amellyel élni lehet a
programban résztvev´óknek. Azzal, hogy a
szociálisan hátrányos helyzetben lév´ók
munkalehet´óséget kapnak, maguk vehetik
kezükbe sorsukat, és ezután a siker rajtuk
is múlik. Az általunk felvázolt program a
helyi közösség számára is el´ónyökkel jár,

Tájékoztató
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2012. évi
XC. törvényben meghatározott kötelez´ó kéménysepr´óipari közszolgáltatást a megye
közigazgatási területén belül a Magyar Kémény Kft. látja el. A törvény szerint meghatározott kéménysepr´óipari közszolgáltatást
a tulajdonos köteles igénybe venni.
Rétságon 2013. július 09-t´ól július
31-ig végezzük ezt a munkát.
Kérjük, hogy a megjelölt id´ópontban a
fényképes igazolvánnyal rendelkez´ó kéménysepr´óket az ingatlanba beengedni
szíveskedjenek a helytelen kéményüzemeltetésb´ól származó balesetek megel´ózése érdekében.
Fogadják bizalommal kéménysepr´óinket!
Magyar Kémény Kft.
Nemes Tamás területi igazgató

hiszen az éppen parlagon hever´ó földterület m´úvelés alá kerül, a közösség egyre
több tagja tud munkát végezni, a megtermelt termények hasznosítása hozzájárul a
közösség megélhetési költségeinek csökkentéséhez.
Pályázók további célkit´úzése a hátrányos helyzet´ú munkaer´ópiacról kiszorult
személyek foglalkoztatása volt. Ennek keretében 25 f´ó közfoglalkoztatásban dolgozott egészen a projekt zárásáig. Fels´ópetényben és Szentén 4-4, Legénden 2 f´ó,
Borsosberényben 3 f´ó, míg Nézsán és
Nógrádsápon 6-6 f´ó vett részt a programban. A térség adta természeti adottságokat
kihasználva, és ezzel együtt megfelel´ó
szakmai támogatással az érintettek mez´ógazdasági munkát végeztek. A pályázat
megvalósítására elnyert forrás 1.975.000
Ft volt, plusz a foglalkoztatáshoz kapcsolódó bérköltségek.
A projekt sikeressége a foglalkoztatottak
szemszögéb´ól nézve kett´ós, hiszen egyrészt
ez id´ó alatt kiszámítható biztos jövedelemmel rendelkeztek. Másrészt az egyének
önbecsülése növekedett a folyamatos értéktermel´ó munka következtében.
Az itt megszerzett tapasztalatokat, és
ezeket a sikereket látva a munkaszervezet
kés´óbbiekben is szeretné ilyen célú munkáját folytatni és az önkormányzatokkal
együttm´úködve erre megfelel´ó forrást találni.
A cikk megtalálható: www.retsag.net

Búcsúzunk

Zöldhulladék gy´újtési rend
Rétságon
Tisztelt Rétsági Lakosok!
A Zöld Híd Régió Kft. ezúton tájékoztatja a rétsági lakosokat a zöldhulladék
gy´újtéssel kapcsolatban az alábbi fontos
információkról.
Az ingatlan tulajdonosok biológiailag
lebomló anyagból készült zöldhulladék
gy´újt´ó zsákokban gy´újthetik a kisebb
mennyiség´ú komposztálható zöldhulladékokat. A zöldhulladékok közé különösen
a f´úfélék, falevelek, fás és lágyszárú kerti
növények és azok részei, gallyak, ágak
maximum 60 mm vastagságig sorolhatóak. A zsákokat 40 Ft + Áfa áron vásárolhatják meg az alábbi helyszíneken:
— 2651 Rétság, Rákóczi út 29. Paletta
Trade Kft., 2651 Rétság, Rákóczi út
20. Polgármesteri Hivatal,
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. július 11. csütörtök
— 2013. július 25. csütörtök
— 2013. augusztus 8. csütörtök
— 2013. augusztus 22. csütörtök
Tájékoztatjuk a lakosokat, a háztól szelektív hulladék elszállítása június hónaptól
megsz´únik. Szelektíven gy´újtött, hasznosítható anyagokat a hulladékgy´újt´ó szigeteknél helyezhetik el. További információt
a www.zoldhid.hu weboldalon találnak.
Köszönjük együttm´úködésüket!

Mély fájdalommal és megdöbbenéssel
tudatjuk, hogy Rétság város jegyz´óje,
kollégánk, barátunk
Tömör Józsefné
2013. június 5-én balesetben elhunyt.
Rétság Város Önkormányzata jegyz´ó asszonyt saját halottjának tekinti.
Tömör Józsefné nehéz id´ószakban
vette át a hivatal vezetését. A járási hivatal kialakulásával a megmaradó szervezet felépítésében és a városrehabilitációs pályázat megvalósításában igen
sokatt tett. Munkatársaival határozott
vezet´ói viszonyt, ugyanakkor szolidáris,
baráti kapcsolatot alakított ki. Hiánya
felfoghatatlan. Emlékét meg´órizzük.
Városi önkormányzat

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

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 igazgató h.
Felel´ós szerkeszt´ó: Varga Nándorné
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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