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Szent István ünnepe
Augusztus 20. az egyik leg´́osibb magyar ün-
nep, Szent István király ünnepének napja, a
keresztény magyar államalapítás, a magyar
állam fennállásának emléknapja.

A magyarság és a keresztény hit világának
találkozását és összefonódását a magyar nép
egyetlen uralkodó személyéhez köti, az els´́o
magyar királyhoz, az államalapító Szent István-
hoz. István a magyar államiság és a keresz-
ténység alapjait lerakó Géza fejedelem fia, a
honfoglalást (896) vezet´́o Árpád fejedelem ük-
unokája. István uralkodása idején augusztus 15-
én, Nagyboldogasszony-napján hívta össze Fe-
hérvárra a királyi tanácsot. Ekkor tartották a
törvénynapokat. Kés´́obb Szent László király
hozott döntést az ünnepnappal kapcsolatban, át-
tették augusztus 20-ra, mert 1083-ban e napon
avatták szentté I. István relikviáit a fehérvári
bazilikában. Így a történelem során már Nagy
Lajos uralkodásától kezdve augusztus 20. egy-

házi ünnepként maradt a köztudatban.
A rétságiak az ünnepet a délel´́otti szentmi-

sével kezdték, melyet az id´́ojárás miatt nem a
Templomkertben celebrálta az Atya, hanem az
es´́o miatt a templom falai közé szorult az ünne-
pi szentmise. Ennek keretében Mez´́ofi Zoltán
polgármester ünnepi beszédet mondott és min-
denkinek az ünnep jelent´́oségére hívta fel a fi-
gyelmét. A nap esti programjára az id´́ojárás mi-
att a város színháztermében került sor, mely
kapcsán többféle stílusú zenei el´́oadásra került
sor. Volt népzene, a fiataloknak kemény rock, a
humort kedvel´́oknek stand up comedy stílusú
könny´́u, sziporkázó, de kritikus el´́oadás, vala-
mint a slágereket, operett dalokat kedvel´́oknek
egy hangulatos összeállítás. Az est fénypontja
a t´́uzijáték volt, melyet az el´́oadások után cso-
dálhatott meg, és élvezhetett a közönség. Kö-
szönjük minden résztvev´́onek a jó és színvona-
las el´́oadást!
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Rendeletek jegyz´́okönyvek

Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvise-
l´́o-testület által alkotott rendeletek teljes
szövege és mellékletei, a www.retsag.hu
oldalon az Önkormányzat fejezetben ér-
het´́ok el. A képvisel´́o-testület nyílt ülései-
nek jegyz´́okönyvei az ülést követ´́o 15 na-
pon belül elérhet´́ok a www.retsag.hu web-
lapon, az Önkormányzat fejezetben.

Városházi tudósítások

A képvisel´́o-testületi ülésre az éves mun-
katervnek megfelel´́oen 2014. augusztus
22-én került sor, délután 16.00 órakor.

Els´́o napirendi pontként került megtár-
gyalásra a város 2014. évi költségveté-
sér´́ol szóló rendelet módosítása, mely
kapcsán az önkormányzatnál és
az irányítása alá tartozó költség-
vetési intézményeknél a bevételi
és kiadási el´́oirányzati korrekci-
ók, technikai átvezetések, a be-
vételi többlet el´́oirányzatának
átvezetése indokolta a költség-
vetés módosítását.
A helyi adóval és talajterhelési díjjal kap-
csolatos rendeleteket megyén belül felül-
vizsgálta a Nógrád Megyei Kormányhi-
vatal Törvényességi F´́oosztálya. Váro-
sunkban is ennek megfelel´́oen kell meg-
változtatni a rendeletet, mivel a helyi ren-
delkezésekb´́ol ki kell kerülnie minden
olyan szabályozásnak, melyeket fels´́obb
jogszabály már tartalmaz. Elhangzott,
hogy az egyszer´́usítés érdekében egy
rendeletbe kell szabályozni a helyi adó-
nemekr´́ol szóló rendeleteket és hatályon
kívül helyezni a régieket.
Júliusban a képvisel´́o-testület elfogadta
a volt Sportkombinát területén lév´́o
Sportöltöz´́o felújítási munkálataira vo-
natkozó kivitelez´́oi szerz´́odést. A mun-
kák azon része elkészült, ami még nem
volt engedélyköteles, de a többire is
id´́oközben az engedélyek megérkeztek.
Így a határid´́ot a kivitelez´́o 2014. szep-
tember 15-re módosíttatná, amivel a
képvisel´́o-testület egyetértett.
A Kossuth utcai Mez´́ogazdasági bolt és
a Cipészm´́uhely ingatlanoknak a m´́u-
szaki állapotuk miatt a lebontásuk cél-
szer´́u. A kivitelezésre a Movens Kft.
Rétság jelentkezett, a szerz´́odést a kép-
visel´́o-testület jóváhagyta azzal a felté-
tellel, hogy a munkálatok, 2014. szep-
tember 10-i határid´́ovel befejez´́odnek.
Az OTP Létesítményüzemeltet´́o Kft-
vel szerz´́odés megkötésére kerül sor a
bankfiókhoz tartozó park és hátsó ud-
var ill. utak gondozására. Eredetileg
március 1-t´́ol került volna erre sor, de
az OTP fiók vezet´́oje kérte, hogy a
megállapodást 2014. július 01-t´́ol kér-
né. Ennek a területnek a rendezése fon-
tos, s´́ot az eredeti kerítés visszaállítása
és az OTP-nek saját parkoló kialakítása
lenne a legjobb megoldás. A megálla-
podás aláírására felhatalmazta a pol-
gármestert a képvisel´́o-testület.
A Zöld Híd Régió Kft-vel való szerz´́o-
dés kiegészítésre szorul, mivel ennek

tartalmaznia kell a közszolgáltatási en-
gedély számát, valamint a hulladék-
gazdálkodási min´́osítési besorolást. A
szerz´́odés módosítását a képvisel´́o-tes-
tület megtárgyalta és elfogadta.
A helyi Cigány Nemzetiségi Önkor-

mányzat kérelemmel fordult a
képvisel´́o-testülethez elhunyt
zenészek részére emlékm´́u ál-
lítása ügyében a helyi temet´́o
területén. Az emlékm´́u felállí-
tását támogatja a Nógrád Me-
gyei Önkormányzat, és a ké-
relmet elvileg továbbra is tá-

mogatja a képvisel´́o-testület. A konkrét
hely kijelölése és az emlékm´́u költség-
vetésének megtárgyalása után nincs
akadálya ennek kivitelezésére, de csak
ezek tudatában dönt a képvisel´́o-testü-
let. Botos János elnököt felkérték, hogy
mutassa be a megyei megállapodást,
mivel ezzel azonos feltételekkel kíván-
ja támogatni a helyi képvisel´́o-testület
ezt a beruházást. A megkötend´́o Támo-
gatási szerz´́odést a képvisel´́o-testület
újra tárgyalja.
A helyi óvoda vezet´́oje kérelmet nyújtott
be pedagógiai programjuk kiemelt terü-
letére, a tehetséggondozásra. Fontosnak
tartják, hogy az átlag feletti értelmi ké-
pességekkel rendelkez´́o gyerekeknek
kiscsoportos, kreativitást fejleszt´́o “te-
hetséggondozó” foglalkozásokat szer-
vezzenek meg, melyre egy szakmai
munkaközösség létrehozását t´́uzték ki
célul. Ennek vezet´́ojévé Vargáné Gyön-
gyössy Juditot jelölték. A képvisel´́o-tes-
tület úgy döntött, hogy ez egy kiemelt
feladat, egy évre javasolják ennek m´́u-
ködtetését, majd ezután újra visszatérnek
ennek megtárgyalására.
Rétság, Kossuth u. 22. szám alatti ön-
kormányzati ingatlan bérbevételére ké-
relmet nyújtott be Temes Viktor rétsági
lakos. Az épület jelen állapotában lak-
hatatlan. Az építésügyi el´́oadói szakvé-
lemény alapján az épület jelen állapo-
tában sem lakás, sem szükséglakás cél-
jára nem alkalmas. Semmilyen közm´́u-
vesítés az ingatlannál nincs, err´́ol tájé-
koztatni és nyilatkoztatni kell a kérel-
mez´́ot, hogy a fenti akadályok tükrében
is fenntartja-e kérelmét. A megbeszélés
után újra tárgyalni fogja a témát a kép-
visel´́o-testület.
A lejárt határidej´́u határozatok végre-
hajtásáról, valamint az átruházott ha-
táskörben hozott döntésekr´́ol szóló be-
számolót a képvisel´́o-testület elfogad-
ta. A legnagyobb horderej´́u ügy, hogy

a Volántól megjött az aláírt szerz´́odés,
így 2014. szeptember 01. hajnaltól
üzembe helyezik a helyi buszfordulót.
A két testületi ülés között eltelt id´́o-
szak fontosabb eseményeit a polgár-
mester beszámolója alapján a képvise-
l´́o-testület elfogadta. 
Egyebek: - elhangzott, hogy 2014.
szeptember 13-án lomtalanítás lesz,
melyr´́ol plakátok készülnek, valamint
a helyi médiában ezt meg kell jelentet-
ni, ügyelni kell, hogy illegális hulla-
dékgy´́ujtés ne legyen - a városban fo-
lyó felújítások elkészültek, ill. folya-
matban vannak - temet´́ofelújítás, ká-
tyúzás, padka- és árokjavítás - a szö-
k´́okút reggel 7 órától este 10 óráig üze-
mel, este 7 órától a kikapcsolásig vilá-
gítanak a medencében lév´́o ég´́ok - a
napközi étkezdéje nagyon szép lett, az
iskolakezdésre átadásra kerül - az álta-
lános iskolában a f´́utés javítása érde-
kében a kazáncsere megtörtént - ör-
vendetes, hogy a buszforduló szep-
tember 1-t´́ol beindul - fel kell mérni,
hogy hol találhatók a településen kivá-
gásra jelölt fák - ezek felülvizsgálata -
a helyi m´́uvel´́odési központ aulájában
ne legyenek vásárok, a Piac tér erre
készült - a m´́uvel´́odési központ felújí-
tási munkálatai jó ütemben haladnak -
Erd´́osi Eszter - kérelem a képvisel´́o-
testület felé cukorbeteg gyermek ét-
keztetése ügyében, ebben az ügyben a
képvisel´́o-testület nem nyilatkozott

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

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

Tisztelt Választópolgárok!
A Hangadó Szerkeszt´́o Bizottsága a

2014-es helyi önkormányzati választások
kapcsán a Hangadó választási különszá-
mának megjelentetését tervezi.

Polgármester jelöltek esetén 2 hasáb
(kb 1 gépelt oldal), képvisel´́o jelöltek ese-
tén 1 hasáb (kb fél gépelt oldal) terjede-
lemben lehet´́oséget biztosítunk a bemutat-
kozásra. (Fénykép megjelentetése lehetsé-
ges.)

A Rétsági Televízió választási külön-
szám keretében bemutatja a jelentkez´́oket.
Felvett m´́usorösszeállításban a polgár-
mester jelöltek 5-5 percben, a képvisel´́o-
jelöltek 2-2 percben ismertethetik prog-
ramjukat. Leadási, jelentkezési határi-
d´́o: szeptember 12. péntek.

A bemutatkozó anyagokat, fényképet
a következ´́o e-mail címre kérjük küldeni:
konyvtar@retsag.hu. A megjelenéssel
kapcsolatos nyilatkozatokat a könyv-
tárban kell aláírni.

Bemutatkozás a RTV-ben

A Rétsági Televízió szerkeszt´́osége a
2014. évi Önkormányzati Választás al-
kalmával is külön adást állít össze a je-
löltek bemutatkozására.

A polgármester jelöltek 5 percet beszél-
hetnek. A képvisel´́ojelöltek 2 percet beszél-
hetnek. A felvételek vágás nélkül kerülnek
adásba. A jelöltek nevét és pártállását folya-
matosan kiírjuk a beszédük alatt.

A m´́usorba jelentkezni 2014. szep-
tember 12-én 16 óráig lehet. Azok a sze-
mélyek jelentkezhetnek, akiket a választá-
si iroda nyilvántartásba vett.

A felvételek 2014. szeptember 15-t´́ol
18-ig történnek, reggel 8 órától 16 óráig.
A felvételek id´́opontját jelentkezéskor
egyeztetjük és rögzítjük.

Az adásban név szerinti ABC sorrend-
ben kerülnek vetítésre a jelöltek. (Külön a
polgármester- és külön a képvisel´́o-jelöltek.

A m´́usor sugárzásának id´́opontjai: ok-
tóber 7. (kedd) - október 10. (péntek)
18:00 és 21:00 óra és október 11. (szom-
bat) 10:00 és 15:00 óra. 

Képvisel´́o-testületi ülés 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete munkatervben tervezett követ-
kez´́o ülésére szeptember 19-én pénteken
14.00 órakor kerül sor. (PVB ülés id´́o-
pontja: szeptember augusztus 16. kedd
16.00 óra) 
Tervezett napirendek: 1) Az Önkormány-
zat 2014. évi költségvetésének módosítá-
sa. 2) Bursa Hungarica önkormányzati
ösztöndíj pályázat kiírása, pályázati felté-
telek meghatározása. 3) Beszámoló helyi
adók és egyéb követelések állományáról,
behajtásuk helyzetér´́ol. 4) Beszámoló a
testület lejárt határidej´́u határozatainak
végrehajtásáról és az átruházott hatáskör-
ben hozott döntésekr´́ol. 5) Tájékoztató a
két testületi ülés közötti id´́oszakban az ön-
kormányzat érdekében végzett polgár-
mesteri munkáról. 6) Tájékoztató a ki-
emelt feladatok ellátásáról. Részletes na-
pirend a www.retsag.hu oldalon.

2014. szeptember
Mez´́ofi Zoltán polgármester: Minden

hónap második munkanap hétf´́ojén
13.00-17.00 óráig. Szeptemberben 8-
án

Dr. Katona Ern´́o alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától
17.30 óráig. Szeptemberben 24-én

Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´́o: Minden hét-
f´́on 14-17 óráig. Szeptemberben 1., 8., 15.
22., 29.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

Zöldhulladék

Gy´́ujtési rend Rétságon

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

2014. évi zöldhulladék gy´́ujtési rend
tervezett id´́opontjai április 3-tól minden
páros héten csütörtökön. Korábbi felhívá-
sunk aktuális id´́opontjai tehát:
— 2014. szeptember 4. csütörtök
— 2014. szeptember 18. csütörtök
— 2014. október 2. csütörtök
— 2014. október 16. csütörtök
— 2014. október 30. csütörtök
További információt a www.zoldhid.hu
weboldalon találnak.

Köszönjük együttm´́uködésüket!
Felhívjuk a helyben lakók, ingatlantu-
lajdonosok figyelmét, hogy közterületre
más módon zöld hulladék nem helyez-
het´́o el! Azt a Városüzemeltetési Cso-
portnak nincs lehet´́osége elszállítani!
Kérjük ezért éljenek a szolgáltató által
felkínált lehet´́oséggel, vagy a komposz-
tálással, nagyobb mennyiség vagy mé-
retnél a már száraz hulladék helyi ren-
deletnek megfelel´́o égetésével.

Polgármesteri Hivatal

Lomtalanítás
Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy a
Zöld Híd Kft. szervezésében az ´́oszi lom-
talanításra szeptember 13-án szombaton
kerül sor. Ez alkalommal lehet leadni az
elektronikus hulladékokat is.

A gy´́ujtési helyszínek: 8.00-12.00 órá-
ig Nagyparkoló, Pet´́ofi út 38, Börzsönyi-
Tölgyfa u. sarok. 13.00-16.00 óráig Mik-
száth-Takarék út sarok, József Attila út
napközi konyha udvara, Kossuth út.

Elektronikai hulladékok leadási he-
lye és ideje: 8.00-16.00 óráig Zrínyi úti
parkoló (Kisparkoló). A konténerekbe
nem helyezhet´́o el lakossági hulladék, il-
letve veszélyes anyag. A leadható  hulla-
dékok fajtái és további részletek megtalál-
hatók a www.retsag.hu honlapon, illetve a
www.zoldhid.hu honlapon.

Helyi Választási Iroda 
Címe: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Ügy-
félfogadási id´́oben, illetve külön hirdet-
ményben meghatározott id´́opontban ke-
reshet´́o. Telefon 35/550-100

Tájékoztatás gázszünetr´́ol

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a távvezetéki
gázátadó állomási karbantartási munkála-
tai miatt 2014. 09. 17-én 11.00 órá-
tól2014. 09. 17-én 15.00 óráig a földgáz-
szolgáltatás szünetel a 20m3/h felett vé-
telez´́o és kommunális fogyasztóknál.

Emellett hiba bejelentés és információ
kérés miatt folyamatosan (éjjel-nappal)
elérhet´́o diszpécser szolgálat a 06-80/300-
300 telefonszámon.

A gázszünettel kapcsolatban további
információkkal Kása Csaba üzemvezet´́o
tud szolgálni a 06-30/9717-076 vagy 06-
32/521-302 telefonszámon.

A miel´́obbi ismételt üzembe helyezés
feltétele, hogy a fogyasztó rendszerek el-
záró szerelvényei zárt állapotáról meg
tudjunk gy´́oz´́odni, ehhez a gázfogyasztók
segít´́o közrem´́uködése szükséges.

Tigáz-DSO Kft.

Hirdessen a Hangadóban!
Lakossági apróhirdetések közzététele 100
bet´́uig 300 Ft. Ugyanebben a díjban sze-
repel, hogy a Hangadó digitális változata
megjelenik a városi honlapokon is.

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

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

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

Telefon: (35)351-155,  0630-960-7683
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Felújítások városunkban
Rétság város képvisel´́o-testülete úgy
döntött, hogy a városközpont rehabili-
tációs pályázat után több ütemben meg-
valósítja a város felújításra váró utcáit,
tereit, intézményeit. Mindezt teljesen a
város saját költségvetéséb´́ol, önkor-
mányzati forrásból valósítja meg.

A helyi általános iskolában a kazánok
cseréjével biztosítani lehet a diákok szá-
mára a megfelel´́o h´́omérsékletet a tanter-
mekben, a tornateremben, és az egyéb he-
lyiségekben is. Valójában egy automati-
zált rendszerr´́ol van szó, remélhet´́oleg az
elkövetkez´́o években a megfelel´́o karban-
tartás mellett nem lesz szükség nagyobb
beavatkozásra a f´́utés területén.

A Napközis étkezde teljes felújítására
nagy szükség volt. Iskolakezdésre átadás-
ra kerül a mai kornak megfelel´́o, moder-
nül berendezett, akár étteremnek is nevez-
het´́o egység. A felújítás kapcsán új padló-
burkolatot kapott az épület, a régi nyílás-
zárók helyére korszer´́u ajtók kerültek, kí-

vül-belül megújult az épület. A bels´́o tér
teljesen megváltozott. A benti felújításo-
kon kívül a régi, több évtizedes bútorok
cseréjére is sor került. Bizonyára az idejá-
ró gyerekek és feln´́ottek is örömmel fog-
ják birtokba venni ezt a csodát. 

A középiskola el´́ott a járda teljes áthe-
lyezése, az új kerítés kialakítása, a f´́oút és
a járda közötti parkosítás készen lett a ta-
névnyitóra. Köszönet érte azoknak a mun-
kásoknak, akik a mostoha - es´́os - id´́o el-
lenére is befejezték a munkálatokat.

Rétság városának egyik hangulatos ré-
sze lett az általános iskola el´́otti park. Már
m´́uködik a szök´́okút, mely reggel hét órától
este tízig nyugtatja meg az arra járók mun-
kában meggyötört idegeit, és gyönyörköd-
hetnek benne a kismamák, gyerekek, nyug-
díjasok, és arra járó turisták, vagy éppen
kikapcsolódni vágyók. A szök´́okút körül a
díszburkolat is megújul, s´́ot több pad elhe-
lyezésére is sor kerül. Este hét órától tízig
még a fényhatás is fokozza az élményt.

A Piac udvar vizesblokk felújítása fon-
tos a településnek, mivel városunkban sok
az átutazó, az autóbusz pályaudvar pedig
egyszer´́uen nem m´́uködhet e nélkül a lé-
tesítmény nélkül, mivel ez alapvet´́o szol-
gáltatásnak min´́osül. Ugyanakkor a vi-
zesblokk felújításhoz kapcsolódva a kép-
visel´́o-testület megoldotta a szennyvízbe-
kösét is, ami a következ´́o szolgáltatóknak
is rákötési lehet´́oséget biztosít.

A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtárban is elkezd´́odtek a munkála-
tok, melyek nagyon jó ütemben haladnak.
A nyílászárók cseréjét folyamatosan vég-
zik a bels´́o, ehhez tartozó munkálatokkal
együtt.

Több utcában felújítások, kátyúzások
folynak, az útpadkák javítása pedig folya-
matos. A parkokat rendszeresen karban-
tartják, a f´́u nyírása, a virágok gondozása
szinte naprakész.

A leírtakat fotókkal is illusztráljuk, ter-
mészetesen a teljesség igénye nélkül, mi-
vel az egész újság kevés lenne a felsorolt
újítások bemutatására.
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Portré Gyurcsikné Fekete Magdolnáról
nyugdíjba vonulása alkalmából

“Ezek a napok, amelyeknek nincs
nevük és címük a naptárban, s
mégis érezzük, hogy piros bet´́usek:
a búcsú napjai... valami más kez-
d´́odik... az élet új változata. Mit´́ol
búcsúzunk e napokban? Nem tud-
juk pontosan. Minden olyan, mint
tegnap volt, s mégis elt´́unt az élet-
b´́ol valami...”

Magdi óvó néni, aki személyes varázsával
a gyerekek, munkatársak, szül´́ok közötti
bizalmat, egymás elfogadását, a gyerekek
testi-lelki- érzelmi fej-
l´́odését szolgálta negy-
ven évig az óvodapeda-
gógusi pályán, elbúcsú-
zott az óvodától, a Kati-
ca csoporttól.

Gyurcsikné Fekete
Magdolna 1956. márci-
us 14-én született Va-
nyarcon. Általános és
középiskoláit Rétságon
végezte. Óvodapedagó-
gusi diplomáját 1977-
ben szerezte a Tanító-
képz´́o F´́oiskolán, Kecs-
keméten. Óvón´́oi pályá-
ja Borsosberényben
kezd´́odött 1974-ben, majd 1976-tól a rét-
sági Napközi Otthonos óvodában dolgo-
zott 2014. június 30-ig, nyugdíjba vonulá-
sáig. 

Kiválóan felkészült szakemberként
gyermekszeretetével, hivatásszeretetével
és pozitív kisugárzásával hamar elnyerte
az óvodai dolgozók és szül´́ok bizalmát.
Munkájában prioritást kapott a gyermek-
központúság, az együttm´́uködés, a nyitott-
ság és szakmaisága folyamatos megújítá-
sa. Nagy felel´́osséggel, fáradhatatlanul
dolgozott azért, hogy csoportjában min-
den gyermek megkapja fejl´́odéséhez és

képességei kiteljesedéséhez azt a támoga-
tást, amely személyiségüket megalapozza
ebben az érzékeny életszakaszban. Tuda-
tos nevel´́o, fejleszt´́o tevékenysége során
arra törekedett, hogy “a gyermek segít´́o-
társa legyen, és elvezesse ´́ot azokhoz az
eszközökhöz, amelyre akkori fejl´́odése fo-
kán szükség van.”

A gyerekek minden napját a csoport
életéhez igazodó tevékenységekkel tette
színessé, a szül´́oket partnerként kezelte,
akik örömmel támogatták a csoport válto-

zatos, gyermekközpontú
programjait. Tudatosította
a szül´́okben, hogy az a
legfontosabb a gyerekek
fejl´́odése szempontjából,
ha együttesen munkál-
kodnak és engedik a gye-
rekeket felszabadultan
játszani, felfedezni, köz-
ben ismereteket, tapasz-
talatokat gy´́ujteni. Az
egyéni fejlesztést, diffe-
renciált nevelést gazdag
tárházzal, barátságos lég-
körben élték meg a gyere-
kek. Igényes és maxima-
lista volt önmagával,

munkájával szemben, ez tükröz´́odött óvo-
dapedagógusi pályája minden területén.
Átgondoltan, jó szervez´́oi készséggel vé-
gezte napi feladatait óvodapedagógus-
ként, óvodavezet´́o helyettesként és óvoda-
vezet´́oként egyaránt, a gyermekek érdeke-
inek el´́otérbe helyezésével. Vezet´́oként az
óvodát, óvodai közösséget minden fóru-
mon korrekten képviselte. Fontosnak tar-
totta azoknak az értékeknek a meg´́orzését,
amelyek az óvodai hagyományok ápolását
és szakmaiságát gazdagabbá, tartalmasab-
bá tették. Az el´́odök óvodapedagógiai ta-
pasztalatait a szemléletváltás és szakmai

innováció jegyében munkájába átörökítet-
te. A nevel´́otestület munkáját támogatta,
sikereiket, eredményeiket elismerte. Hu-
morral teli, mindig szaladó, temperamen-
tumos személyisége pozitív emberi kap-
csolatokat ápolt. A jól m´́uköd´́o kapcsola-
tok segítették a partnerség meger´́osítését
azokkal a szakemberekkel, akikre minden
helyzetben számíthatott: a szociális, az
egészségügyi, a kulturális és nevelési te-
rületekr´́ol, az óvoda és a Városi Önkor-
mányzat dolgozói, és a képvisel´́o testület
részér´́ol. Karitatív tevékenysége is elisme-
résre méltó. Érzékenyen, önzetlenül rea-
gált a rászoruló gyermekek problémáira, a
segítségnyújtás módjának megszervezé-
sére, megvalósítására, az esélyegyenl´́oség
feltételeinek javítására. 

Negyven év hosszú id´́o az óvodapeda-
gógusi pályán, de ´́O töretlen lelkesedéssel
végezte munkáját: “a természet - több
száz - nyers gyémántját szép vigyázattal
csiszolta gyönyör´́u kristályba”.

Az óvoda közösségével, gyermekek-
kel és szül´́okkel átélt négy évtized pozitív
élményei és visszajelzései tükrözik szak-
mai elhivatottságát, munkájának eredmé-
nyességét, megbecsülését, gyermekszere-
tetét, és azt a szemléletét, hogy a gyermek
érdeke mindenek felett áll.

Kiváló óvodapedagógusi munkájáért
kitüntetésben részesült 1987-ben.

Igazak rá Birtalan Ferenc gondolatai:

    “Engem ne emeljen magasba senki,
     Míg tényleg megnövök!
     Guggoljon ide mellém, 
     Ha nem csak hallani,
     De érteni akar...!"

Kedves Kollégan´́onk!
Kívánjuk, hogy még sokáig maradj

ilyen vidám, tevékeny és lelkes, örülj csalá-
dodnak és az élet minden apró szépségének!

Havas Vilmosné
Sztruhár Istvánné

óvodapedagógusok
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Rétsági kalauz

Programajánló

A Negyedszázad Fesztivál ´́oszi prog-
ramjai a m´́uvel´́odési központban:
(A rendezvények belép´́ojegy nélkül láto-
gathatók!)

Szeptember 6. szombat, 19.30 órától
Musical-est
Összeállítás a legnépszer´́ubb musical
slágerekb´́ol! El´́oadják: 
A Budapesti Pet´́ofi Musical Stúdió
tagjai és a sztárvendégek:
Janza Kata Nádasi Veronika Vágó
Zsuzsi a Budapesti Operettszínház
m´́uvészei

Szeptember 13. szombat, 19.00 órától
Folytassa Svejk!
Mikó István önálló estje
A nagysiker´́u tavaszi el´́oadás után, egy
újabb zenés sörözgetés a derék katoná-
val és a közönséggel
“Hasek 1923-ban meghalt, de Svejk
túlélte a II. világháborút, s´́ot, megérte
a szocializmust is, Paliveccel, a ven-
dégl´́ossel, aki Ferenc József császár és
apostoli király arcképe helyett ez id´́o
tájt Sztálint óvja a légyszartól. Svejk
magányosan sörözget a kocsmában, és
történeteket mesél ismer´́oseir´́ol, köz-
ben csak úgy mellékesen szentenciákat
mond: az ember vagy szabad, vagy fel-
szabadított.... az önkritika fontos, mert
ha magadat pofozod, a többi elvtárs
nem pofoz annyira... a renegát az, aki
bebizonyította nekünk, hogy hülyék
vagyunk... lopni nem elég, politizálni
is kell hozzá...”

Szeptember 19. péntek, 19.00 óra
Abba-sisters koncert
Fogta magát három fiatal musicalszí-
nészn´́o és ABBA SISTERS néven új
formációt alakított az örökzöld, hajda-
ni svéd csapat iránti hódolatból, és a
nosztalgiahullámtól vezérelve.
Eredeti ruhák, hangzás és nagyszer´́u ko-
reográfia! Tagok: Migály Szilvia, Szan-
kovics-Kiss Enik´́o, Singh Viktória

Szeptember 27. szombat, 16.00 órától
100 Folk Celsius
A feledhetetlen Ohio (1983), Paff, a
b´́uvös sárkány (1984), Ferkó, Öcsi
meg én (1985), A nagy ho-ho horgász

(1986), a Miki Manó-sorozat és szá-
mos nagysiker´́u slágerdalt magáénak
mondható együttes él´́ozenei koncertje!

Október 4. szombat, 18.00 óráról
Operett-gála
Nagyszabású, látványos produkció -
részletek hangzanak el a m´́ufaj leg-
nagyszer´́ubb darabjaiból
Közrem´́uködnek: Nagy Ibolya, Kesz-
ler Éva, Egyház Géza, Egri József és
a tánckar. Kísér a Kálmán Imre Kama-
raegyüttes

További programok
Szeptember 6. szombat, 8.00 órától 

a m´́uvel´́odési központ aulájában
Baba-mama börze

Szeptember 12. péntek, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ kistermében
Polgár´́or Egyesület SZEM

Szeptember 20. szombat
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Kistérségi nyugdíjas találkozó

Szeptember 26. péntek, 6.00 órától 
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Kutatók hajnala

Szeptember 26. péntek, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ társalgó termében
Civil Szervezetek Fóruma

El´́ozetes

Október 4. szombat, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Vöröskereszt Rétsági Csoportjának
szervezésében
Id´́osek és Véradók napja

Október 11. szombat 10.00 órától
a Nagyparkolóban és a L´́otéren
Hubertusz Lovasnap

Október 18. szombat
a városban és a m´́uvel´́odési központban
Szüreti felvonulás és bál

Október 23. csütörtök, 18.00 órakor
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Városi megemlékezés az 1956-os
forradalomról

Október 25. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Városi Nyugdíjas Klub összejövetele

Október 26. vasárnap, 14.00 órától
a Laktanya utcai emlékparkban 
Megemlékezés, a Mindszenty és a Pal-
lavicini emlékm´́u megkoszorúzása

Október 31. péntek
a m´́uvel´́odési központ aulájában a Rét-
sági Fiatalok Rétságért Egyesület szer-
vezésében
Helloween-i tökfaragás

rtv.retsag.net

Naponta 24 órában képújság, hirdeté-
sekkel, aktuális információkkal. M´́uso-
raink:
Szeptember 9. kedd 18,00 és 21,00 órakor

Kistérségi Krónika 
Hagyomány´́orz´́o lakodalom Nógrádban

Szeptember 19. péntek 16.00 óra
Él´́o közvetítés a képvisel´́o-testület ülé-
sér´́ol

Szeptember 30. kedd 18.
RTV Híradó - HIR - Hírek információk
röviden  Megkérdeztük az illetékest -
Stúdióbeszélgetés szakért´́okkel Ri-
portfim a városfelújításról Vágatlanul
- önkormányzati riport Érdekes embe-
rek – sikeres rétságiak.

Ismétlések a szokásos rendben
További részletek a Képújságban

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Kedd:
High Voltage Crew (Popping/Dubstep)

Minden szerdán 17.30 órától Vezeti:
Szeri György

Szerda:
Video klub Minden hónap 2. szerda, 17.00

órától Vezteti: Majnik Tamás
Népi furulya oktatás Minden szerdán

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

Minden szerdán 17.30 órától Vezeti:
Szeri György

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

Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport Minden csütörtö-

kön, 14.00 órától
T´́uzzománc Kör Minden csütörtökön

16.30 órától Vezeti: F. Nógrády Ildikó
Péntek:
Zubaidah Hastánccsoport Minden szerdán

és pénteken 18.00 órától Vezeti: Sz´́oke
Johanna

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

Istentiszteletek 
a m´́uvel´́odési központban:

Hit gyülekezete Minden csütörtökön,
18.00 órától
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Honismereti sarok
Rétság újabb történelmet ír.../3./

Elhagyva Rétságot, Marcaliban “álltunk a
vártán”, hogy biztosítsuk hazánk és népes-
sége számára a békét, a biztonságot, szocia-
lista-kommunista államunk “fels´́obbrend´́u-
ségét” a rothadó kapitalista rendszer felett.

A rétsági egy év azonban nem t´́unt el
közöttünk nyomtalanul. Ott voltunk, nem
szerettük, csapatnál Marcaliban pedig min-
dig visszakívánkoztunk. Élénken maradt
meg emlékezetünkben ez a kedves és szép
kis Nógrád megyei település, amely fiatal
életünk részévé vált, igaz katonaruhában,
szovjet típusú uniformisban.

A kialakult kapcsolatunk nem sz´́unt
meg, mert a visszamaradt tiszthelyettes tár-
sainktól szinte hetenként kaptuk meg az in-
formációt. Tudtuk hogyan vannak, élnek,
elöljárók jöttek mentek továbbra is jó az el-
látás, Pálinkást el´́oléptették törzsf´́onökké a
Rétsági Honvéd “tanítja” a megyei bajnok-
ság csapatait és így tovább.

Tehát jöttek a hírek, hol pozitívan, hol
negatívan ítélve meg az ottani helyzetet,
csak egyben volt igaz és elismer´́o megnyi-
latkozás, amely Pálinkás Antal ´́ornagy sze-
mélyére vonatkozott.

Lassan, de telt az id´́o Marcaliban is. Kato-
nai foglalkozások a lefektetett Szolgálati Sza-
bályzatnak megfelel´́oen történt. Politikai tiszt-
jeink pedig okítottak bennünket. Egy példa a
sok közül: megjelent a “Magyar szívvel - szov-
jet uniformisban” cím´́u könyvemben, amely az
1956-os forradalom és szabadságharc 50 éves
évfordulójára, 2006-ban jelent meg.

“Megjelent az általunk olyannyira hiá-
nyolt politikai tisztünk, Simon László had-
nagy, Tajti Gy´́oz´́o barátom /szintén rétsági
volt/, meg is jegyezte:

-Hát ezt meg ki küldte ide?
Mögöttünk egy epés beszólás:
-Lehet, hogy Titó marsall Jugoszláviából.
Aztán politikai tisztünk be is lendült, el-

kezdte:
-Elvtársak! Nagyon fontos küldetésünk

van elvtársak! A szocializmus nagy és ren-
díthetetlen bástyáját képezzük elvtársak!
Nekünk er´́osnek kell lennünk elvtársak! Mi
elvtársak itt ezen a hófödte pusztán elvtár-
sak, hazánkat védjük elvtársak, mert elvtár-
sak, szégyent nem hozhatunk a dics´́o szovjet
hadseregre elvtársak, a szocialista országok
testvéri hadseregeire elvtársak!

Egy hang hátulról:
- L´́ojétek le már ezt a hülyét, lefagy a lábam.
Mindez a Tótvázsonyi l´́otéren történt,

közel 28 fokos hidegben volt politikai tisz-
tünk eligazításán. Azonban általánosítani
nem szabad, mert ilyen is volt, aki politikai
káderként került a Magyar Néphadseregbe.

Teltek a napok, hetek, hónapok. Közele-
dett az év vége, amely magával hozta a ter-
mészet átalakulását is. A fák zöld lombjai
kezdték felvenni minél színesebb ´́oszi ruhá-
zatukat, de vele együtt mind közelebb került
az a “forgószél” is, melyet 1956. október
23-án köszönthettünk. Ez volt az a “dics´́o”
forradalmunk, amely 1848 után szintén
megrengette a vén Európát, de a világ egészét
is. Ismert a nemzet “feltámadása” a rendszer

és helytartói, valamint az idegen megszállók
ellen. A hadseregben belül is nagy volt a
káosz. Nem volt olyan katonai vezet´́o, aki
tudta volna a kötelességét. Bata István hon-
védelmi miniszter sem állt feladata magas-
latán. Hiszen civilben villamoskalauzként
szolgálta sz´́ukebb “hazáját”, Budapestet.

A forradalom tüze égett az egész ország-
ban. A nép “az istenverte”, pedig  csatlako-
zott a mindig ismert és Európában már oly
sokszor megcsodált forradalmunkhoz. Az
események sodrásából Rétság sem maradt
ki. A település szerves részévé vált páncélos
laktanya és katonasága is letette névjegyét a
nemzet harca mellett és vált ismertté a for-
radalom bukása utáni megtorlásokban. En-
nek pedig Pálinkás Antal ´́ornagy lett a “f´́o-
szerepl´́oje.” Rétság városában ma már min-
denki el´́ott ismertek a településen történtek,
az 56-os események.

Ennek kapcsán Rétság városa ma már úgy
szerepel az ország történelmi térképén, mint az
a hely, ahol igen sokat tettek a forradalom
ügyéért, de ez áldozatokkal is járt. A bíboros,
hercegprímás Mindszenty József és Pálinkás
/Pallavicini/ Antal személye tette az elmúlt év-
századok igen gazdag történelmi múltja mellett
ezt a kis várost olyan reflektorfénybe, melynek
az 56-os események egyik központjaként is le-
het kezelni. Erre mind a helyi és magyar em-
bernek büszkének kell lennie. Az elektromos,
az írt médiák részér´́ol szinte naponként csen-
dülnek fülünkbe 1990 után a rétsági esemé-
nyek. Tudjuk jól, hogy az 1956-os forradalom
és szabadságharc vérbefojtását követ´́oen a
szovjet fegyverekkel hatalomra segített Kádár-
rendszer több mint húszezer állampolgárt bör-
tönzött be. A börtönök mellett az akasztófa is a
Kádár-rendszer szimbólumává vált. Különbö-
z´́o büntet´́otanácsok legalább ötszáz halálos íté-
letet hoztak, s ebb´́ol mintegy háromszázötvenet
végre is hajtottak. A megtorlás mérete, páratlan
kegyetlensége egyértelm´́uen bizonyítja, hogy
Kádárék egy népet akartak megbüntetni, s el-
rettenteni attól, hogy valaha is lázadni merjen
a kommunista hatalom ellen.

Kádár János és “csapata” pedig ülte vé-
res torát egy ország, egy nemzet felett.

Sajnos, de ennek lett áldozata Pálinkás
Antal ´́ornagy is, aki parancsot teljesítve Bu-
dapestre kísérte Mindszenty bíborost. Gya-
lázatos módon kellett itt hagynia a földi éle-
tet, mert Kádár elvtárs “vérbírósága” így
ítélkezett. Egy magyar katonatiszt, egy
olyan ember végezte bitófán, akit a rétsági
laktanyában katonái szerettek, elismertek.

A mártírhalált halt Pálinkás Antalra, vala-
mint Mindszenty József bíboros hercegprímás-
ra emlékezni kell az utókornak. A több évtize-
des szocializmus alatt err´́ol tilos volt beszélni.
A tanintézményekben is folyt az “agymosás”,
melynek az 1990-es évek vetettek véget.

Rétság, ez a kisváros /1954-55-ben még
csak falucska volt/ méltóképpen igyekszik
meg´́orizni azt a történelmi eseményt, melyet
1956. október 23-a hozott meg és tette is-
mertté a települést.

“Rétság az 1956-os forradalom alatt írta
be nevét a magyar történelembe! Rétság ne-

ve aranybet´́uket követel a nemzet történel-
mében!” - írta e sorokat Pfaff Lászlóné, aki-
nek szervezésében és társainak közrem´́ukö-
désében létrejött a Mindszenty-Pallavicini
Emlékbizottság. 

Az emlékbizottság azért alakult, hogy a
fent nevezett két személynek egy olyan szo-
borkompozíciót állítsanak, amely Rétságot az
56-os események kapcsán kiemelje környeze-
téb´́ol és történelmi emlékhellyé tegye. A bi-
zottság a város prominens személyeib´́ol tev´́o-
dik össze, amely biztosítékot jelent az emlék-
m´́u elkészítésére, felállítására. Rétság! Ez a
kisváros több évszázados történelme már be-
írta magát hazánk igen gazdag történelmi
múltjába, de ezzel a nemes cselekedetével pe-
dig bizonyítani fogja múltja mellett a jelent,
melyet átad a jöv´́o nemzedéknek.

A megalakult emlékbizottság munkához
látott. A Mindszenty-Pallavicini szobor-ma-
kettr´́ol a nagyközönség már véleményt
mondhatott, valamint az augusztus 20-val
történt kiállításával láthatta.

Ennek a szoboregyüttesnek felállítása a
kisvárosnak újabb nevet, újabb elismerést
fog adni és az évenként megrendezésre ke-
rül´́o “emléknapon” több százan, ezren ke-
reshetik fel a települést, hogy emlékezzenek
és leróják kegyeletüket nemzetünk két h´́osé-
nek, két mártírjának.

Emlékezzünk! Mindszenty József bíbo-
rosnak börtön, meghurcoltatás, idegenbe va-
ló szakadás, emberi méltóságának megtapo-
sása jutott osztályrészül. Halál idegenben.

Pálinkás-Pallavicini Antal ´́ornagy már-
tírhalált halt, mert a rendszer gyáva és rossz-
indulatú, ellene irányuló tusakodásban alul
maradt. Meg kellett halnia, mert jogi és is-
kolai végzettség nélküli talpnyalók, pártká-
derek, kovácsmester és benzinkutas, sertés-
telepvezet´́ok hozták meg halálos ítéletüket.
/A foglalkozás megemlítése a vezér´́orna-
gyokra vonatkozik./

Az összefogás csodákat tud tenni. Ez
most elindult Rétság városában is, melyet e
sorok írója is támogatni fog szerény képes-
ségei alapján.

Nekem ez kötelességem is, mert szemé-
lyesen ismertem Pálinkás Antalt, azt az em-
bert, aki csak segített másokon, sajnos szem-
besülni kellett neki azzal, hogy azok szúrták
hátába a kést, akiket barátjának fogadott.

Rétság városa pedig az emlékm´́u állításá-
val példaként fog állni az ország teljes egészé-
nek. Ezért kell összefogni, hogy az emlékbi-
zottság a városért érzett felel´́ossége áthassa a
helyi gazdasági egységeket, vállalkozásokat, a
rétsági polgárokat, hogy az önkormányzat ve-
zetésével a felvállalt nemes munka célba érjen.

Engedje meg a Tisztelt Olvasó, hogy
Wass Albert idézetével zárjam a három foly-
tatásos írásomat.

“....ha eldobjátok
magatoktól ezt az
örökséget, ha
magyarságotokból
kivetk´́oztök, akkor
senkik se lesztek,
csupán egy halom
szemét, amit ide-oda
sodor a szél, míg
végül elmerültök
a semmiben." 
                Sz´́ucs Béla Albert  
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Hangadó – Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan.
Kiadja a Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/350-785 

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

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

Meghívó
Tisztelt Olvasók!

A Rétsági Polgár´́or Egyesület elnöksé-
ge tisztelettel meghív minden érdekl´́od´́ot,
2014. október 1-jén  18 órára a Városi
M´́uvel´́odési Központba a “Szomszédok
Egymásért Mozgalom!” FÓRUM ren-
dezvényére.

A rendezvény célja, hogy tájékoz-
tassuk és felkészítsük a helyi lakosságot,
kiemelten az id´́os egyedül álló személye-
ket, hogy ne váljanak b´́uncselekmények

áldozatává.
A SZEM egy olyan társadalmi b´́unme-

gel´́ozési program, amelynek célja a lakó-
közösségekben el´́oforduló b´́uncselekmé-
nyek megel´́ozése, korlátozása, a bizton-
ságosabb életkörülmények kialakítása.

Meghívott vendég Vitézné Mészáros
Krisztina rend´́or ´́ornagy.

Minden érdekl´́od´́ot szeretettel és tisz-
telettel várunk.

 Jávorka János  elnök

Tisztelt Olvasók! Kedves Rétsági Lakosok!
Önkormányzati képvisel´́oként és a Rétsá-
gi Polgár´́or Egyesület tagjaként mindig is
nagy figyelmet és hangsúlyt fordítottam a
város és környezetének b´́unmegel´́ozési te-
vékenységére. Ennek érdekében az egye-
sület, az el´́oz´́o id´́oszakban eredményesen
pályázott “Térfigyel´́o rendszer” telepíté-
sére. Az els´́o ütemben négy darab kamera
került elhelyezésre a város közterületei-
nek ellen´́orzésére. A 2013. évben beadott
pályázat alapján, ebben az évben újabb
tizenkett´́o darab kamera és a hozzájuk tar-
tozó felszerelések telepítésére kapott lehe-
t´́oséget az egyesület. 

Az eszközök beszerzése és telepítése
megtörtént, ezáltal összesen tizenhat da-
rab “térfigyel´́o kamera” figyeli és ellen´́or-
zi a város fontosabb közterületeit, éjjel és
nappal egyaránt.

 A lehatárolt terület: a 2 számú f´́oút és
a Templom utca keresztez´́odése, a Kos-
suth út bejárati szakasza, a Polgármesteri
hivatal mögötti parkoló és a József Attila
út egy szakasza, a Városi M´́uvel´́odési Ház
és nagyparkoló bejárata, a Zrínyi út és a 2

számú f´́oút keresztez´́odése, a Buszforduló
területe, a Piac-tér és Piac- köz területe, a
Pet´́ofi út bejárati szakasza és a 2 számú
f´́oút keresztez´́odése, az általános iskola
bejárata, az iskola el´́otti park és játszótér
területe, valamint az óvoda bejárata és a
Mikszáth út egy szakaszára terjed ki.

Természetesen a rendszer b´́ovítését a
jöv´́oben is tervezzük, a Rétság Városi Ön-
kormányzattól kapott támogatást a 2013-
ban és 2014-ben is a térfigyel´́o rendszer
kiépítésére fordította az egyesület. Ezúton
is megköszönöm a Képvisel´́o-testület tá-
mogatását, valamint az egyesület tagjai-
nak, önzetlen segítségét és munkáját.

Tisztelettel kérem a lakosságot, hogy
közösen vigyázzunk értékeinkre és ered-
ményeinkre.

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot és a
Kedves Szül´́oket, hogy az egyesület tagjai
szeptember 1-t´́ol az iskola befejezéséig, min-
den reggel biztosítják a gyalogátkel´́o helye-
ken gyermekeink biztonságos áthaladását.

 Tisztelettel: 
Jávorka János elnök

Hirdetések

Rétságon, 2,5 szobás, felújított (víz, vil-
lany, központi f´́utés, h´́oszigetelés) lakás,
pincével eladó.  Irányár: 7 millió 800 ezer
forint Érdekl´́odni a 06-30-200-18-15-ös
telefonszámon lehet, egész nap.

Rétság központjában 124 m2 lakás EL-
ADÓ! Irányár: 13 mFt. Érdekl´́odni lehet:
06 20 771 7280.

Szolgáltatási ajánlat
A m´́uvel´́odési központ felújított aulája
bérbe vehet´́o – kb. 100-120 f´́os – lako-
dalmak, családi és egyéb társas rendez-
vényekre. Igény szerint a vendéglátásban,
dekorációs munkákban segítséget nyújtunk.
Részletes felvilágosítás a m´́uvel´́odési köz-
pont irodájában, illetve a 35/350-785-ös te-
lefonszámon állunk rendelkezésére.

Legyen a munkatársunk!
Tisztelt Olvasóink! Újságunkat színesí-
tend´́o azt szeretnénk, ha minél többen
vállalkoznának arra, hogy kisebb-na-
gyobb írásaikkal jelentkeznének a
Hangadó hasábjain. A szerkesztés során
egyetlen rendez´́oelvet tartunk fontos-
nak magunk számára, mégpedig azt,
hogy az írások Rétságról szóljanak, az
itt él´́ok számára íródjanak. Tájékoz-
tatásul közöljük: lapzárta minden hó-
nap 20-án. Ha tehát kedvet érez arra,
hogy egy-egy téma megírásával gazda-
gítsa a Hangadó számait, ragadjon tollat!

Legyen a munkatársunk!

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

kicsinyítéssel, nagyítással.

Nyitva tartás
Könyvtár:

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

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