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A tartalomból:
Tájékoztató 

a járóbeteg-szakellátó 
központról

3. oldal

Gyermeknap gazdag
programokkal

6. oldal

Kerepl´́os évadzáró
9. oldal

Nemzetiségi Találkozó
Június els´́o hétvégéjén immár nyolcadik alka-
lommal rendezte meg a Rétsági Szlovák Ki-
sebbségi Önkormányzat a nemzetiségi találko-
zóját.

A hagyományos felvonulást követ´́oen a rétsági
szlovák kórus vezetésével énekelték el a jelenlé-
v´́ok a magyarországi szlovákok himnuszát.
Glückné Salgai Szilviának, a kisebbségi önkor-
mányzat vezet´́ojének köszönt´́oje után megkezd´́o-
dött a színes program. A m´́usorban felléptek a
rétsági Aprócska és Kerepl´́o Néptáncegyüttesek,
ismét sikert arattak a tolmácsi táncosok és a pilis-
szentkereszti énekesek. A gálam´́usor színvonalát
emelend´́o vendégek is érkeztek. A Lipa Néptánce-
gyüttes Budapestr´́ol, a Limbaska Néptáncegyüttes
Léváról érkezett. Fellépésüket vastapssal jutal-
mazta a közönség.
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Értékelt a munkaügyi összefogás 
Foglalkoztatási Fórum értekezlet

A Munkaügyi Paktumnak nevezett
szervez´́odés azért jött létre, hogy a tér-
ség munkaügyi helyzete javuljon, egy-
másra találjanak  munkahelyeket kíná-
lók, munkát keres´́ok, és az önkormány-
zatok is jobban tudják megoldani a
munkanélküliségb´́ol származó szociális
feladataikat. Eredményes id´́oszak után
értékelték a programot, és új tagok is
csatlakoztak az összefogáshoz. Err´́ol
szóló beszámolónk itt olvasható. 

Rétság Kistérség Többcélú Társulása
az Országos Foglalkoztatási Közalapít-
ványtól (OFA) elnyert és 2009.06.01-t´́ol
megkezdett Foglalkoztatási Paktum m´́u-
ködésének támogatására irányuló prog-
ramját sikeresen lebonyolította. A projekt
részeként a 2010.05.31-én megtartott záró
értekezletet Mez´́ofi Zoltán Rétság Város
polgármestere nyitotta meg. Mondandójá-
ban kifejtette a munkahelyteremt´́o pályá-
zatok szükségességét, a kis- és középvál-
lalkozások fontosságait, a valós és gyor-
san készpénzre váltható pályázati támoga-
tások szükségességét. 

Az el´́oadók sorában els´́oként dr. Sta-
dinger Csaba az Észak-Magyarországi
Regionális Munkaügyi Központ általános
f´́oigazgató helyettese rendkívül áttekint-
het´́o módon mutatta be a régió, a megyénk
és a rétsági kistérség aktuális munkaer´́o-
piaci helyzetét, az elmúlt évek, és a jelen
id´́oszak munkanélküliség adatait. Beszélt
a 2010. évi hazai foglalkoztatási témájú
pályázataikról és Uniós programjaikról.
Az utóbbi pályázatok közül külön kiemel-
te a MA-SLO-W projektet, melynek el-

s´́odleges céljai között szerepel a magyar-
országi (ÉMRMK) és szlovákiai (UPS-
VAR - Kassa) munkaügyi szervezetek kö-
zötti információ áramlás javítása által a
potenciális munkáltatók esélyeinek növe-
lése a térségben, és a foglalkoztatás javí-
tása a munkaer´́o-piaci kapcsolatrendszer
kiépítésével a határ mindkét oldalán. 

A projektr´́ol b´́ovebb információ a
http://www.maslow.bokik.hu/ honlapon
szerezhet´́o be. A f´́oigazgató helyettes Urat
Mészáros Sándor térség- és vállalkozás-
fejlesztési menedzser a Pásztói Kistérség
Többcélú Társulás szakembere követte el-
´́oadásával. Sajátos szemszögéb´́ol és sok
éves tapasztalata alapján mutatta be a me-
gyénkben jól m´́uköd´́o Pásztói Kistérség
foglalkoztatási paktumot és az abban elért
kimagasló eredményeket. A projekt több
országos konferencián kapott elismerést.

A tanácskozás menetében Styevó Gábor
az OFA projekt vezet´́oje bemutatta a Rétság
Kistérség Foglalkoztatási Paktum 2009. cí-
m´́u pályázatban az eltelt 1 évben megvaló-
sult eredményeket. Bemutatta a projektben
vállalt és teljesített feladatokat, és azok mé-
r´́oszámait, különös tekintettel az 50 f´́o új
munkahely el´́osegítésére, és a 73 f´́o hátrá-
nyos helyzet´́u regisztrált munkanélküli be-
vonását a közmunka programba. Továbbá a
megtartott projektgeneráló képzést, és a ki-
dolgozott 5 db foglalkoztatás témájú projekt
eredményeit emelte ki. 

Végezetül Mez´́ofi Zoltán ünnepélyes
keretek között kérte fel az újonnan csatla-
kozó tizennégy szervezet képvisel´́oit,
hogy csatlakozási szándékukat a megálla-
podás aláírásával hitelesítsék.

Az értekezlet egy éves távlatából most
már tudjuk, hogy az önkormányzatok, a vál-
lalkozások és a civil szervezetek képvisel´́oi
is igénylik a hasznos információkat, a pályá-
zati tájékoztatást, melyet a záró értekezle-
tünket követ´́oen is folytatni szeretnénk. 

Styevó Gábor Foto: GiK

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2010. június-július
Mez´́ofi Zoltán polgármester: Minden

hónap második hétf´́ojén 14.00-18.00
óráig. Júniusban 14-én,   júliusban 12-
én hétf´́on

Dr. Katona Ern´́o alpolgármester: min-
den hónap utolsó szerdáján 16.30 órától
17.30 óráig. Júniusban 30-án, júliusban
28-án szerdán

Fejes Zsolt jegyz´́o: minden hétf´́on 14-18
óráig. Júniusban 7., 14., 21., 28. Júli-
usban 5., 12., 19., 26

Képvisel´́o-testületi ülés
Képvisel´́o-testület következ´́o munkaterv sze-
rint tervezett ülésének id´́opontja megválto-
zott. Június 29-én kedden 18 órakor lesz. Tár-
gyalandó napirendek:
1) El´́oterjesztés a 2010. évi költségvetés

módosítására. 
2) Iskolaigazgató pályázat elbírálása,

igazgató kinevezése.
3) El´́oterjesztés a Helyi Választási Bizottság

tagjainak, póttagjainak megválasztására.
4) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda

2009. évi m´́uködésér´́ol.
Az ülést a Rétsági Televízió egyenes

adásban közvetíti.
Július hónapban munkaterv szerint

nem ülésezik az önkormányzat.

Szolgáltatási ajánlat
A m´́uvel´́odési központ aulája bérbe ve-
het´́o – kb. 100-120 f´́os – lakodalmak, csa-
ládi és egyéb társas rendezvényekre.
Igény szerint a vendéglátásban, dekoráci-
ós munkákban segítséget nyújtunk. Rész-
letes felvilágosítás a m´́uvel´́odési központ
irodájában, illetve a 35/350-785-ös tele-
fonszámon állunk rendelkezésére.

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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A legkorszer´́ubb technikával készül
Túl a félid´́on az épül´́o

rétsági járóbeteg-szakellátó központ beruházása

Az egész várost behálózó közm´́urendszer
elkészülte óta, nagyságrendjét tekintve a
legjelent´́osebb beruházás a település éle-
tében az épül´́o járóbeteg-ellátó központ.
Néhány hónapja még csak annak, hogy az
egymilliárdos építkezés alapk´́oletételér´́ol
tudósítottunk. A meghívó pedig most már
arra a bemutatóra invitált, mikor a beruhá-
zás a befejezéséhez közeledik. Áll az épü-
let, s még folynak a bels´́o szerelési folya-
matok, az orvostechnológiai berendezé-
sek beállítása. A szép számmal érkez´́o ér-
dekl´́od´́o azt igazolja, hogy a térségben
nagy várakozással figyelik a program ala-
kulását. 

Mez´́ofi Zoltán, Rétság város polgár-
mestere, a rendezvény házigazdájaként
úgy fogalmazott, hogy a finis felé közele-
d´́o beruházás jelenleg egy figyelemfelkel-
t´́o közbens´́o állapotot rögzít, melynek ké-
szültségi szintje nagyon sok közrem´́uköd´́o
kiváló, együttes munkájának köszönhet´́o.

Balogh Péter, a beruházást épít´́o Non-
profit Kft ügyvezet´́o igazgatója az épület
m´́uszaki és technikai kivitelezésével kap-
csolatos tájékoztatójában elmondta, hogy
az egykori laktanya alakuló terén emelke-
d´́o betegellátó központ összességében
mintegy ezerötszáz négyzetmétert tesz ki,
s tartozik hozzá még egy parkosított terü-
let. Az épület technikailag a legkorsze-
r´́ubb megoldásokkal készül. Ezek közül is
különlegességként került említésre annak
f´́utési rendszere. A h´́oszivattyús f´́utés szo-
bánként teszi lehet´́ové a h´́omérséklet sza-
bályozását.

A tet´́otérben elhelyezett hat aggregátor
segítségével lehet a huszonkilenc helyiség-
ben helyszíneként változó h´́utést, f´́utést be-
állítani ugyanazon készülékkel. Az energia-
takarékosság jellemz´́oje, hogy egy egység
villanyenergiával négy egység f´́utést tud-
nak kinyerni. Ez megfelel a huszonegye-
dik század korszer´́u technikájának. 

Gulyás Antal projektmenedzser a be-
ruházással kapcsolatos, s immár végs´́o
stádiumában lév´́o közbeszerzési eljárások
aktualitásairól, a munkaer´́o-kiválasztással
kapcsolatos kérdésekr´́ol szólt. Az épület
elkészültét követ´́oen a legfontosabb fel-
adat a m´́uködtetés megszervezése. Elkez-
d´́odött a munkaer´́o-felvétel, a kiválasztás
és pályáztatás. Ez egy meglehet´́osen
hosszú folyamat, hiszen összességében
mintegy hatvan embernek ad majd mun-
kát az intézmény. 

Balla Mihály, Nógrád megye 4. számú
választókerületének a képvisel´́oje, kö-
szönt´́ojében hangsúlyozta, hogy nagyon
fontos dolognak tartja, hogy egy ilyen
nagy jelent´́oség´́u beruházásnál nem csu-
pán az indulásnál vannak együtt az érin-
tettek, hanem figyelemmel kísérik az
egész folyamatot. Nyugat-Nógrád önkor-
mányzatai, egészségügyi intézményei
számára egyaránt nagy jelent´́oség´́u lesz a
jöv´́oben ez az egészségügyi beruházás. Az
összefogásra a m´́uködtetés során is nagy
szükség lesz, mely nem csupán a térség
orvosai számára jelentenek majd feladato-
kat, hanem számítanunk kell a váci és ba-
lassagyarmati kórházak segít´́o együttm´́u-
ködésére is.

A rétsági program az új intézmény be-
járásával zárult. A jelenlév´́ok nagy érdek-
l´́odéssel szemlélték meg az alakulóban lé-
v´́o korszer´́u szakrendel´́ok helyszíneit.

V.J.

Felhívás

A m´́uvel´́odési központ kéri az épülete
el´́otti táblán hirdetni szándékozókat,
hogy hirdetményeik felrakásakor óva-
kodjanak attól, hogy az intézmény
még aktuális plakátjait takarják el ve-
lük. Szívesen felvállaljuk inkább,
hogy – amennyiben beadják ezeket
hozzánk – mi magunk helyezzük el
´́oket. Arra is ügyelnénk, hogy újabb
plakátok elhelyezésekor, a hirdetmé-
nyeket óvatosan leszedve, más helyre
tegyük át.
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Trianoni emlékm´́u
A Trianoni kastély a Párizs melletti versa-
illes-i kastély hatalmas parkjában találha-
tó épület. Itt írták alá azt az I. világháborút
lezáró békeszerz´́odést, mely, a háborúban
vesztes Magyarország és a háborúban
gy´́oztes antant szövetség hatalmai között
jött létre, s amely meghatározta Magyaror-
szág és Ausztria, Románia, valamint az
újonnan létrejött Csehszlovákia és a Szerb-
Horvát-Szlovén Királyság új határait.

A trianoni békeszerz´́odést gyakran tri-
anoni békediktátumnak is nevezték és ne-
vezik - még aláírói és törvénybe iktatói is
-, azt jelezve ezzel, hogy a szerz´́odésben
foglaltakat a gy´́oztesek által a vesztesek
számára diktált kényszer szülte.

A trianoni tragédiára emlékezve június
4-ét a magyar Országgy´́ulés 2010-ben a
Nemzeti összetartozás napjává nyilvání-
totta: Rétság városa egy emlékm´́u felava-

tásával hívta fel a figyelmet a máig nem
feledhet´́o, s éget´́oen fájó sebeket okozó
múltbeli eseményre. A kopjafát az Úrnapi
körmenetet és ünnepi istentiszteletet meg-
el´́oz´́oen avatta fel Mez´́ofi Zoltán, Rétság
város polgármestere, majd Tóth Ferenc
plébános úr áldotta meg. A templom mel-
letti emlékpark egy újabb látnivalóval
gazdagodott. Sz´́ucs József rétsági faszob-
rász alkotása immár minden arra járót em-
lékezetet a kilencven évvel ezel´́otti gyá-
szos eseményre.

Kopjafa megvalósítását az alábbiak
támogatták: Alenyin Olivér, Balla Mi-
hály, Balláné Rudnai Ágnes, Bencsok Pé-
ter, Bulejka János, Dr. Dósa Ferencné,
Drajkó Vilmosné és családja, Ferencsik
Jánosné, Fodor László, Gálikné Bartók
Judit, Heged´́us Ferenc, Helyes Mária,
Hesz Attila, Dr. Katona Ern´́o, Králik Ist-

Gyermekeink védelmében !
„A b´́unmegel´́ozés alapvet´́o célja annak el-
érése, hogy a felnövekv´́o magyarországi
lakónépességnek minél kisebb hányada
lépjen már fiatal korban a b´́unöz´́o életpá-
lya útjára, és ezáltal meggátolja a b´́unö-
zés mintegy társadalmi újratermel´́odését,
a b´́unöz´́oi utánpótlás biztosítását.”

Tisztelt Szül´́ok! Kedves Hozzátartozók!
Tisztelt Olvasók!

Megkezd´́odött a gyermekek által már
nagyon várt nyári szünet, a vakáció, amely
a pihenés, kikapcsolódás mellett, számtalan
veszélyt is rejteget. Ezen veszélyek megel´́o-
zése érdekében ajánlom az alábbi lehet´́osé-
gek átgondolását.

Az egyik legfontosabb feladat a gyer-
mekek védelme és annak elkerülése, hogy
esetleg b´́uncselekmény vagy baleset áldoza-
tává váljanak.

Közlekedés
A szül´́oknek már kicsi korban el kell

kezdeni a gyermekek biztonságos utcai köz-
lekedésre való nevelést. Erre legalkalma-
sabb a séta, amikor is elmagyarázzuk, mit
miért teszünk. Nincs forgalom, mégis meg-
várjuk, míg a lámpa zöldre vált, ahol nincs
járda, ott mindig a forgalommal szemben
közlekedjen.

Miel´́ott önállóan elkezd közlekedni, mu-
tassuk meg neki a legbiztonságosabb útvona-
lat. Ha van olyan útvonal, ahol nem szabad
közlekedni, azt a szül´́o közölje és azt is, hogy
miért. Ha tömegközlekedési eszközt kell
igénybe venni, tanítsa meg a biztonságos vá-
rakozásra, fel és leszállásra.

Játszótéren - közterületen
Ha játszótéren vagy környékén gyanús ki-

nézet´́u ember csavarog, hívjuk el a gyereket

sétálni és magyarázzuk el neki, hogy miért
nem szabad ott maradni. Ha már elég nagy
ahhoz, hogy egyedül közlekedjen, azt is tud-
ni kell, hogy ne maradjon ott, ahol valami
gyanúsnak látszik, vagy nincs rendben.

Mit tegyen, ha úgy érzi követik?
Változtasson útirányt, menjen be egy is-

mer´́oséhez, vagy forgalmas üzletbe, ha
szükséges kérjen segítséget. (ingyenes
szám: 107, 112)

Ha valaki megragadja sikítson, rugdos-
son, kapálózzon. Próbáljon az ´́ot fogvatartó-
nak fájdalmaz okozni (pl.: kézharapás) ezzel
a fogás meglazulhat, és el tud szaladni. Fu-
tás közben kiabáljon. A gyerekeknek tudni
kell, hogy a rend´́orhöz mindig fordulhatnak
segítségért. A gyerek sohase féljen a rend´́or-
t´́ol, mert az akkor sem fog rá haragudni, ha
kiderül, hogy nem volt veszély.

Amennyiben a gyermek egyedül tartóz-
kodik a lakásban, idegennek soha ne nyisson
ajtót, kérje meg az idegent, hogy kés´́obb
jöjjön vissza, amikor a szül´́o már otthon van,
de konkrét id´́opontot ne mondjon. Telefon
hívás esetén, ne közölje, hogy rajta kívül
van-e még valaki a lakásban, mondja azt,
hogy a szülei most nem tudnak a telefonhoz
jönni, hívja ´́oket kés´́obb.

A tíz évnél fiatalabb gyerekeket nyilvános
helyen ne hagyjuk egyedül WC-re menni.

Az iskolák nagy részében m´́uködik a D.
A. D. A. program (DOHÁNY, ALKOHOL,
DROG, AIDS ellenes megel´́oz´́o program)
melynek keretében a gyermekek megtanul-
hatják azokat a viselkedés formákat, ame-
lyeket veszély esetén használni tudnak. Ez a
témakör a helyi általános iskolában napiren-
den volt.

Ifjúságvédelem
Komoly gondot okozhat minden közös-

ségben a 14-18 év közötti korosztály keze-

ván, Kramlik Kornélia, Laczkó Endre, Lam-
pért Tamásné, Medgyesi László, Mez´́ofi Zol-
tán, Mocsári Gergely, Pál Csilla, Pál György,
Pfaff László, Sirkó Jánosné, Styaszni Ivánné,
Styaszni Richárd, Sz´́ucs János, Dr. Tomcsá-
nyi Péter, Varga Géza és családja.

lése. Az unalom, a céltalanság, egy-egy rosz-
szul megválasztott barát, a feln´́ottekkel
szemben tanúsított dac olykor szinte meg-
oldhatatlan feladat elé állítja a szül´́oket és a
környezetet.

Mire kell odafigyelni!
A szokásos magatartás hirtelen megvál-

tozik, - igazolatlan hiányzás az iskolából,
csavargás, - tanulmányi eredmény indoko-
latlan romlása, - környezetével szemben kö-
zömbös magatartás

Figyelembe véve, hogy az általános is-
kolában megkezd´́odtek a felújítási munkála-
tok, annak területén nem célszer´́u semmi-
lyen rendezvényt szervezni. Ez  alapján az
általános iskola területén való tartózkodás
kimondottan baleset veszélyes!

Kérem a Tisztelt Szül´́oket, Hozzátarto-
zókat, hogy tegyünk meg mindent a gyer-
mekek védelmében!

Célok keresése, kit´́uzése
Helyi sportpálya használatának biztosí-

tása, - helyi sport- kulturális programok
szervezése (M´́uv. Ház, iskola, helyi egyesü-
letek), - vetélked´́ok, kézm´́uves programok
szervezése, melynek el´́okészületi munkála-
taiba be kell ´́oket vonni, - helytörténeti el´́o-
adások szervezése, melynek során feladattal
kell a résztvev´́oket megbízni (kutató munka,
adatgy´́ujtés), - környezetvédelmi progra-
mok, el´́oadások, szakköri tevékenység, - a
helyi sport egyesületek szünid´́ore szóló
programjainak segítése, támogatása, - a vá-
rosi rendezvények szervezésébe, lebonyolí-
tásába való bevonásuk, - a játszóterek kör-
nyezetének folyamatos karbantartása

A gyermekeink biztonsága érdekében fon-
tos a szomszédokkal való jó együttm´́uködés és
a mindenre kiterjed´́o jó kapcsolat!

Jó pihenést és kikapcsolódást, valamint
balesetmentes vakációt kíván a Rétsági Pol-
gár´́or Egyesület tagsága.

Jávorka János elnök
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 2009/2010. tanévi sporteredményei
A rétsági Általános Iskolában

Mez´́o Ferenc Szellemi Diákolimpia
(Nyíregyháza): Országos III. helyezés
A csapat tagjai: Rakonczai Veronika,
Ivanics Márk, Busai Franciska, Tom-
csányi Katinka. Felkészít´́ojük: Tömös-
vári Sándor

Diákolimpia, atlétika (Budapest): Orszá-
gos V. helyezés kislabdahajításban:
Maglódi Nikolett. Teljesítményével
kiérdemelte, hogy Varsóban, a korosz-
tályos gyermek-válogatott tagjaként
hazánkat a címeres mezben képvisel-
hesse.

Országos dönt´́oben vett részt Négytusa-
csapatunk: Cserven Gréta, Erd´́osi
Krisztina, Kucsera Laura, Maglódi Ni-
kolett, Paróczy Sára, Veres Bernadett
600 m síkfutásban: Maglódi Nikolett
60 m síkfutásban: Cserven Gréta

Kislabdahajításban: Maglódi Nikolett,
Paróczy Sára. Felkészít´́o tanáruk: Hol-
man Ferenc

Diákolimpia, asztalitenisz (Nagykani-
zsa): Országos dönt´́oben vett részt:
Dezs´́offy Éva Felkészít´́o tanárai: Sági
Zoltán, Bánkuti Károly

Diákolimpia, judo (Budapest): Országos
III. helyezés: Rezsnák Ella. Országos

V. helyezés: Bányai Boglárka. Orszá-
gos VII. helyezés: L´́orincz Marcell.
Felkészít´́ojük: Csuka Zoltán.

Diákolimpia, kézilabda (Solymár): Or-
szágos el´́odönt´́o II. helyezés. A csapat
tagjai: Kucsera Laura, Kovács Fruzsi-
na, Miklián Barbara, Miklián Ale-
xandra, Repa Karolina, Cserven Gréta,
Maglódi Nikolett, T´́okei Patrícia, Ve-
res Bernadett, Kaliczka Sára, Tóth
Helga, Varga Odett.

Adidas Országos Kézilabda Utánpót-
lás-bajnokság: Országos el´́odönt´́o
(Jászberény): III. helyezés. A csapat tag-
jai: az 1998-ban született lányok: Magló-
di Nikolett, T´́okei Patrícia, Cserven Gré-
ta, Bach Szilvia, Széplasz Alexandra, Rá-
kóczi Adrienn, Burai Dorottya, Jancso-
vics Alexandra, Ivanics Barbara, Kalicz-
ka Flóra, Varga Lilla, Holman Nóra

Adidas Országos Kézilabda Utánpót-
lás-bajnokság: Régió el´́odönt´́o (Sal-
gótarján): III. helyezés. A csapat tag-
jai: az 1999-ben született lányok: Ka-
liczka Flóra, Bérci Blanka, T´́okei Ale-
xandra, Jancsovics Alexandra, Varga
Lilla, Ivanics Barbara, Bálint Szófia,
Burai Dorottya

Adidas Országos Kézilabda Utánpót-
lás-bajnokság: Régió el´́odönt´́o (Soly-
már): V. helyezés. A csapat tagjai: az
1997-ben született lányok: Paróczy
Sára, Kucsera Laura, Kovács Fruzsi-
na, Miklián Alexandra, Miklián Bar-
bara, Repa Karolina, Varga Odett,
Maglódi Nikolett, Kaliczka Sára, T´́o-
kei Patrícia, Veres Bernadett, Ger-
mány Zsanett, Tóth Helga. A kézilab-
da-csapatok felkészít´́o tanára: Holman
Ferenc.

A 2009/2010. tanév kiemelked´́o sport-
eredményéért intézményünkben
— emlékplakettet kap: Maglódi Nikolett,
— Jó tanuló-jó sportoló emlékplakettet

kap: Bányai Boglárka, Paróczy Sára,
Cserven Gréta, Rakonczai Veronika,
Busai Franciska, Tomcsányi Katinka,
Ivanics Márk, Dezs´́offy Éva, Rezsnák
Ella, L´́orincz Marcell.

A 2009/2010. tanév kiemelked´́o sport-
eredményéért Nógrád megyében
— Jó tanuló-jó sportoló emlékplakettet

kap: Rakoncai Veronika, Busai Fran-
ciska, Tomcsányi Katinka, Ivanics
Márk, Rezsnák Ella.

Az elért sporteredményekhez gratulálunk
tanulóinknak, és felkészít´́oiknek, mind-
annyiuknak további sikereket kívánunk!

Holman Ferenc

Kiemelked´́o sportsiker atlétikában 
Egy kiemelked´́o sportsikerr´́ol kaptunk
tudósítást, amelyet itt megosztunk olva-
sóinkkal. Korosztályában a réstági ta-
nuló Maglódi Nikolett képviseli hazán-
kat a 2010. június 19-én Varsóban
megrendezésre kerül´́o Nemzetközi
Gyermek Atlétikai Találkozón. Már a
jelölés is kiemelked´́o eredmény, de bí-
zunk versenyz´́onk helytállásában a var-
sói versenyen. Hajrá Niki! 

Budapesten az UTE atlétikai pályáján
zajlott a 2009/2010. tanévi Diákolimpia
Országos dönt´́oje. Maglódi Nikolett a rét-
sági Általános Iskola 6. A osztályos tanu-
lója III. korcsoportban (1997-es szüle-
tés´́uek) ötödik helyezést ért el. Niki ered-
ményének értékét növeli, hogy kézilabdás
léttére az ország legjobb atlétáit, sportis-
kolásait és valamennyi korosztályos ve-
télytársát (1998) megel´́ozte 52,02m-es do-
básával. Teljesítményével kiérdemelte,
hogy Varsóban, a korosztályos gyermek
válogatott tagjaként hazánkat, a címeres
mezben képviselhesse. Országos dönt´́ose-
ink voltak még: – Négytusa csapatunk
(Cserven Gréta, Erd´́osi Krisztina, Kucsera
Laura, Maglódi Nikolett, Paróczy Sára,
Veres Bernadett - öt csapatot megel´́ozve a

XIX. helyen végeztünk; – Maglódi Niko-
lett, 600m síkfutásban; – Paróczy Sára,
kislabdahajításban; – Cserven Gréta, 60m
síkfutásban. Kézilabdásaink az ország
legjobb atlétái között is megállják a he-
lyüket!

A varsói versenyre Bencsik Pál az at-
létikai diákválogatott szakvezet´́oje válo-
gatta össze azt a 36 diákot, (fiúk-lányok,
korcsoportonként) akik az országunkat
fogják képviselni, azokból az 1999-ben,
1998-ban 1997-ben született gyermekver-
senyz´́okb´́ol, akik az év folyamán kiegyen-
súlyozottan, becsületesen, igazi sportoló-
hoz méltóan készültek az év versenyeire.
Olyanokat, akik viselkedésükkel, hozzáál-
lásukkal méltóak arra, hogy képviseljék
országunkat - Magyarországot egy olyan
versenyen, ahol nyolc ország hasonló kor-
osztályú válogatottja méri össze tudását,
immár hatodik alkalommal. A fiúk, és lá-
nyok az alábbi számokban vetélkedhettek
a csapatba kerülésért: 60m, 300m,
L600m, F1000m, Távolugrás, Magasug-
rás, Kislabdahajítás. Korcsoportonként és
versenyszámonként egy f´́o – a legjobb –
képviselheti magát a versenyen.

Holman Ferenc

Apróhirdetések
A Hangadó Szerkeszt´́osége úgy határozott,
hogy – kísérleti jelleggel – lehet´́oséget ad min-
den kedves olvasójának arra, hogy a lapban
maximum 100 bet´́u terjedelemben ingyenesen
jelentesse meg a magánjelleg´́u apróhirdetéseit.
„VESUV” elektromos látvány kandalló
230V, 50Hz, 1500 W, új állapotban 30.000
Ft-ért eladó! Érd: 06-30/419-9821

ELADÓ 87 m2-es öröklakás Rétság központ-
jában SÜRG ´́OSEN ELADÓ! Ár megegyezés
szerint! Érdekl´́odni lehet: 06/30-579-9881

ELADÓ Koloniál tálaló + Koloniál tv szek-
rény + Koloniál dohányzó asztal. Ugyanitt
zöld bársony sarok ül´́ogarnitúra eladó. Meg-
kímélt állapotban. Ár megegyezés szerint!
Érd: 06/30-579-9881

Eladó Rétságon, a központtól 200 m-re, el-
adó tehermentes, 68 m2-es földszinti, lakó-
telepi lakás. 2,5 szoba, konyha, fürd´́oszoba,
WC; víz, gáz, áram különálló. Pince, spájz
van; terasz beüvegezve. Ár megegyezés sze-
rint. Érdekl´́odni lehet: 06/35-351-164 (egész
nap) Ugyanitt a Garázs-soron garázs eladó!

Eladó! Sony autós CD lejátszó: (MP3 for-
mátumot is lejátszik) 4x50 W-os, levehet´́o
el´́olap, 2 db Sony hangfallal. Ár megegyezés
szerint! Érd: 70/611-3402 

Kiadó Lakás! 1 szobás, bútorozott lakás
Rétságon, a Radnóti úton szeptembert´́ol
hosszú távra kiadó. Ár megegyezés szerint
+ rezsi. Tel: 06/20-9762-345
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Gazdag program a gyermekek napján
Bár az el´́orejelzések szerint helyi záporok,
zivatarok várhatóak voltak a környéken, de
Rétságot a szokásához híven ezen a napon
megint elkerülte mindenféle csapadék. Nem
csoda, hiszen a Gyerekek napját ünnepeltük
és az es´́o nem kapott meghívót!

A nap nyitásaként az Iskola téren váro-
sunk alpolgármestere, Dr. Katona Ern´́o adta
át a direkt erre az alkalomra készíttetett „Vá-
ros-kulcsot” a Diákönkormányzat két tagjá-
nak, ezzel is szimbolizálva, hogy erre az egy
napra a gyerekeké a város, hogy ´́ok vannak
középpontban.

A délel´́ott az iskolások számára szervez-
tünk a tantestülettel akadályversenyt, ami-
hez az Árpád Íjász Egylet adta a helyet és az
anyagiakat. ´́Ok vendégelték meg az egész
iskolát egy finom ebéddel. A csapatok idén
új pályán kellett, hogy menjenek, hiszen az
el´́oz´́o napok es´́ozései beleszóltak a hagyo-
mányos útirányba. Mind az alsó, mind a fel-
s´́o tagozatos osztályok csapatnév-választás-
sal, csatakiáltással és saját készítés zászlók-
kal vágtak neki a megmérettetésnek. Dél-
után, az Iskola téren, folytatódott mulatozás.
14 órától folyamatosan üzemelt a büfé, ahol
a szomjas és éhes vándorok teletölthették
kiürült tankjukat és már mehettek is a követ-
kez´́o programhoz. A büfé üzemeltetéséhez
több adományozó, is hozzájárult, akiknek
köszönetünket szeretnénk kifejezni. Támo-
gatóink nevét a www.misulinkretsag.la-
punk.hu honlapon fogjuk megjelentetni. Ez-
úton mondunk köszönetet mindazoknak
akik otthon segítettek, palacsinták és süte-

mények sütésével, valamint azoknak, akik
lehet´́ové tették a gyerekek önfeledt és biz-
tonságos szórakozását a helyszínen.

Folyamatosan lehetett kézm´́uveskedni:
agyagozás, t´́uzzománc, papír-termény képek,
b´́orözés, volt Hema-gyöngyözés és az iskola
fala mellett, az árnyékban volt a gyerekek
nagy kedvence, az arfestés. Az el´́oz´́o évekb´́ol
okulva itt három „arcfest´́o-m´́uvész” alkotta a
szebbnél szebb rajzokat a gyermekek örömt´́ol
és a naptól kipirult arcocskáira, még este 8
órakor is! A délután folyamán különféle ren-
d´́orségi bemutatók voltak, majd az Árpád Íjász
Egylet várta az érdekl´́od´́oket. Környezetvéde-
lemmel kapcsolatos játékokat hoztak Buda-
pestr´́ol egyetemista fiatalok. Volt kerékpáros
ügyességi verseny, fiú foci, n´́oi kézilabda mér-
k´́ozés, leng´́oteke verseny, aszfaltkréta rajzver-
seny, este karaokee verseny. Mindenkinek na-
gyon köszönjük, akik munkájukkal segítették
ezeket a programokat. Az esti programok kö-
zött szerepelt az óvodás anyukák tánca, ami itt
is nagy sikert aratott. Nagyon szépen köszön-
jük nekik, hogy megörvendeztettek minket ez-
zel a fantasztikus produkcióval! Az általános
iskolás gyerekek táncát Fábián Zsanett tanítot-
ta be, ´́O szervezte és koreografálta a produk-
ciót. Köszönjük neki is és a gyerekeknek is.
Technikát és a színpadot az elmúlt évekhez
hasonlóan idén is a Városi M´́uvel´́odési Köz-
pont biztosította. Köszönjük! Az „est fény-
pontja”, ahogy Kaliczkáné Csorba Judit be-
konferálta, valóban a 100 Folk Celsius ze-
nekar él´́o koncertje volt. Sokan énekelték
velük együtt a közismert számokat: Paff-ról,

Miki Manó-ról, a Nagy ho-ho-ho-horgász-
ról, Morzsa kutyáról. A koncertet a Kölyök-
sziget Alapítvány támogatta, a Szül´́oi Mun-
kaközösséggel együtt. A nap zárásaként a
hagyományos Gyermeknapi Tábort´́uz volt.
Az utolsó parazsak eloltása után csöndbe és
sötétségbe burkolódzott a nap folyamán
hangos és vidám tér.

Az iskolai Szül´́oi Munkaközösség nevé-
ben szeretnénk megköszönni mindenkinek,
aki valamilyen formában hozzájárult ennek a
rendezvénynek a megvalósításához.

Varga Róbertné
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Ünnepi Könyvhét
Az elmúlt évek során
mindig volt arra lehet´́o-
ség, hogy az Ünnepi
Könyvhét rétsági soroza-
tát helyi, vagy térségi
szerz´́o könyvének bemu-
tatásával nyissuk meg. Ez
évben sem volt ez más-
ként. Ez alkalommal ke-

rült ugyanis bemutatásra a Spangár anto-
lógia 2010. évi kötete, s vendégül láthat-
tuk Teszáry Károly, a Börzsönyi Tájvédel-
mi Körzet egykori vezet´́ojét, a közelmúlt-
ban megjelent, Barangoló cím´́u kötetének
kapcsán. A jó tollú szerz´́o még egy kis
zenei meglepetéssel is szolgált, s mando-
linkísérettel néhány dalt is elénekelt a je-
lenlév´́o közönség legnagyobb örömére.

Könyvajánló
Teszáry Károly: Barangoló

Teszáry Károly egész életén át az erd´́o
embere volt. Ott lakott, ez adott számára
munkát, s ez vált meghatározóvá számára.
Védte, óvta, tanulmányozta és
tanította. A Jen´́oi Napló ha-
sábjain egy sorozatot indított
melyben mesélve tanított ben-
nünket, s körbejárta mindazon
témaköröket, melyeket a leg-
fontosabbnak tartott. Már me-
net közben is felvet´́odött,
hogy valamilyen tartósabb
formában is érdemes volna
csokorba kötni mindazt, mit a
viszonylag múlandó újság ne-
hezebben ´́orizhet meg az utó-
kor számára. Mikor aztán vé-
ge lett a sorozatnak, sokan hiányolták írá-
sait. Így született meg a könyv gondolata.
A Naplóban megjelentekhez hasonlóan a
könyv is a Barangoló címet kapta. El´́oszót
Haraszthy László természetvédelmi szak-
államtitkár írt hozzá. Írása jól egybecseng
Teszáry Károly szándékával, ezért idé-
zünk bel´́ole néhány részletet.

„A szabad állású fák, azok közül is, kü-
lönösen a tölgyfa még az erd´́oben él´́o társa-
inál is nagyobbra n´́o, hosszabb élet´́u. Min-
den irányába egyenletesen növekszik, sze-
met gyönyörködet´́o lombkoronája évszáza-
dok lassú növekedésének eredménye.

Amit a természetben a tölgyfa „csi-
nál”, azt csinálja Diósjen´́on Teszáry Ká-
roly erd´́omérnök, természetvédelmi szak-
ember. Akik közelebbr´́ol ismerik eddig is
tudták, hogy ismeretanyaga és elszántsága
mindannyiunk számára példamutató. Ba-
rátai, ismer´́osei, tisztel´́oi az utóbbi évti-

zedben els´́osorban várépít´́o munkásságá-
ról hallottak. Akik már jártak fenn a Dré-
gelyvárnál és látták azt az embert próbáló

tevékenységet, ami ott folyik,
joggal tekintenek rá elisme-
réssel.

Teszáry Károly most ter-
mészetismereti erényeit fel-
csillantva új oldaláról mutat-
kozik be számunkra. A nagy-
közönség által is jól ismert
Börzsöny rejtelmeibe vezeti
el az olvasót, személyes élmé-
nyei alapján. Írásai nemcsak
szakszer´́uek, de közérthet´́oek
is. Kellemes stílusa segít ben-
nünket szembesülni azzal a

ténnyel, hogy egy természetvéd´́o milyen
sokrét´́u ismeretek birtokában végzi min-
dennapi tevékenységét".

Kedves Olvasók!
Jó szívvel ajánlom Teszáry Károly

könyvét mindenkinek, aki itt él, s minden-
kinek, ki csak túrázóként szerelmese a
Börzsönynek. Sokan vannak úgy, hogy
természetes számukra az a szépség és ér-
ték, mit a hegység jelent. Ez az írás segít
bennünket abban is, hogy megismerjük,
hogy büszkék legyünk rá, s hogy mi ma-
gunk is megtegyünk mindent azért, hogy
unokáink számára is élményt, gyönyört
jelenthessen.

Azt kívánom a kötet minden olvasójá-
nak, hogy forgatása jelentsen legalább
annyi örömet, mint amennyit a szerkesz-
t´́onek, a megjelentetés segít´́ojének jelent.

Végh József mkl

I. Ünnepi
 Könyvhétvége Vácott
A 81. Ünnepi Könyvhét alkalmából egy
új ötlettel állt el´́o a Váci Levéltár. Míg
a könyvszakma ilyenkor a legnagyobb
könyvkiadók kínálatát vonultatja fel,
´́ok épp ellenkez´́oleg, azoknak a „kis”
kiadóknak szervezetek találkozót, me-
lyek nem hivatásszer´́uen jelentetnek
meg id´́or´́ol id´́ore könyveket. 

A találkozón a térség könyvtárai, ön-
kormányzatai, magánszemélyek és civil
szervezetek kínálták és mutatták be porté-
káikat. A rendez´́ok szándéka szerint min-
den évben meghívnak egy-egy díszvendé-
get, akik aztán él´́oszóban is bemutathatják
legújabb kiadványaikat. Az idén Ipolyság
lett volna a díszvendég, ha az árvíz nem
tette volna lehetetlenné érkezésüket. A
program mindamellett nem maradt
könyvbemutató nélkül. A Váci Levéltár új
kiadványa keltett méltán jelent´́os érdekl´́o-
dést.

A levéltár bels´́o udvara önmagában is
kínálta a jó hangulatot a találkozóhoz, me-
lyet megtisztelt érdekl´́odésével Varga La-
jos segédpüspök úr is. Megyénket a Nóg-
rád Megyei Levéltár és a Rétsági Városi
M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár képvi-
selte. 

Nem vallottunk szégyent e rangos se-
regszemlén sem. A Spangár Kör antoló-
giái, a Spangár Könyvek sorozat, a rétsági
évkönyvek, s az irodalmi körhöz tartozók
kiadványai összességében egy színes be-
mutatót eredményeztek.

Fénymásolási 
lehet´́oség

A Városi M´́uvel´́odési
Központban, a Könyvtárban

A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig
kicsinyítéssel, nagyítással.

A/4-as oldal 50 Ft (ÁFA-val)
A/3-as oldal 100 Ft (ÁFA-val)
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Rétsági kalauz

Programajánlat
Július 1. csütörtök

a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri fotódokumentációs kiállítás
Németh Edina felvételeib´́ol

Július 6. kedd, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Mese-mozi
Belép´́odíj nincs

Július 7., 14., 21. 28. szerda, 
10.00-12.00 óráig a könyvtárban
Baba-mama szerda
Játszósarok, foglalkoztató feladatok,
mesék a babáknak; könyvtárlátogatás,
kikapcsolódás, magazinok a mamák-
nak. A programra érkez´́oknek 2010.
évre ingyenes beiratkozás.

Július 8. csütörtök, 18.00 órától
a könyvtárban
Könyvbemutató
Bemutatjuk Végh Józsefnek a Hazavá-
ró sorozatban megjelent a DIPO KHE
területéhez tartozó 19 település törté-
netét ismertet´́o kötetet

Július 19. hétf´́o, 15.00-18.00 óráig
Szünidei kézm´́uveskedés
Gyertyamártás

Július 26. hétf´́o, 15.00-18.00 óráig
Szünidei kézm´́uveskedés 
Termésképek

Programel´́ozetes

Augusztus 2., 16. hétf´́o, 15.00-18.00 óráig
Szünidei kézm´́uveskedés

Augusztus 4., 11., 18, 25. szerda, 
10.00-12.00 óráig
a könyvtárban
Baba-mama szerda

Játszósarok, foglalkoztató feladatok,
mesék a babáknak; könyvtárlátogatás,
kikapcsolódás, magazinok a mamák-
nak. A programra érkez´́oknek 2010.
évre ingyenes beiratkozás.

Augusztus 7. szombat
SÁG-OK II. TALÁLKOZÓJA - 
RÉTSÁGI RÉTES NAP
Díszvendég: Karancsság
A programból: 
A karancssági egyházi kórus koncertje
a templomban, Népm´́uvészeti vásár,
Helyben sütött ételek: rétes, langalló,
kerek perec, kürt´́os kalács..., Folklór
m´́usorok, Helyi és térségi csoportok
fellépése, Délutáni sztárvendég: Cara-
mel, Este: Kormorán koncert, Utcabál
a M´́ukedvel´́ok zenekar nosztalgia ze-
néjére

Augusztus 10. kedd, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Mese-mozi
Belép´́odíj nincs

Augusztus 20. péntek
a Nagyparkolóban
Szent István napi ünnepség

Augusztus 27. péntek, 17.30 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
a Magyar Fotográfia Napja alkalmából
A Rétsági Fotó Kör kiállításának
megnyitója

Kiscsoportok 

a m´́uvel´́odési központban

Minden csoportunk szeretettel várja új
résztvev´́ok jelentkezését!
Hétf´́o:
Kézm´́uves M´́uhely - Nyári szünet
Rétsági Fotó Kör feln´́otteknek Minden

hónap 1. és 3. hétf´́ojén 18.00 órától
Vezeti: Vargáné Fidel Ágota

Gobelin Kör Minden hónap 1. hétf´́ojén
18.00 órától Vezeti: Várszegi István

N´́oi torna Minden hétf´́on és csütörtökön,
18.00 órától Vezeti: Évinger Boglárka

Jóga Minden hétf´́on és csütörtökön, 19.00
órától Vezeti: Évinger Boglárka

Kedd:
Dancer Shadows Tánciskola Minden

kedden 16.00 ill. 17.00 órától Vezeti:
Rák Orsi

Cukorbeteg Klub Minden hónap 2. kedd,
18.00 órától Vezeti: Rácz Erzsébet

rtv.retsag.net

A Rétsági Televízió havi programja. Na-
ponta 24 órában képújság, hirdetésekkel,
aktuális információkkal. 
2010. június. 29. kedd 18.00 

Él´́o közvetítés testületi ülésér´́ol
2010 június 30 szerda 18.00 és 19.00

RTV Híradó -Riportok információk a
hónap eseményeirb´́ol

2010. július. 1. csütörtök 18.00
RTV Híradó ismétlése

2010 július 27 kedd 18.00 
RTV Híradó -Riportok információk a
hónap eseményeirb´́ol

2010 július 28 szerda 18 és 19 órakor
RTV Híradó ismétlése

2010 július 29 csütörtök 18 órakpr
RTV Híradó ismétlése

Nyár 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

Természetgyógyászat mindenkinek!
Minden hónap 2. kedd, 18.00 órától
Vezeti: Kada Anna

Szerda:
T´́uzzománc Kör - Nyári szünet
Reiki - Útkeres´́ok Klubja - Nyári szünet
Rétsági Kilátó Kulturális Egyesület

Kéthetente szerdánként 18.00 órától
Csütörtök:
N´́oi torna Minden hétf´́on és csütörtökön,

18.00 órától Vezeti: Évinger Boglárka
Jóga Minden hétf´́on és csütörtökön, 19.00

órától Vezeti: Évinger Boglárka
Péntek:
Szobrász szakkör - Nyári szünet
Ifjúsági Fotó Klub Minden pénteken

17.00 órától Vezeti: Vargáné Fidel
Ágota

Spangár András Irodalmi Kör - Börzsö-
nyi Helikon Havonta egy alkalommal
Vezeti: Krasznai Gyula és Varga Nán-
dorné

Istentiszteletek 

a m´́uvel´́odési központban:
Református egyház: Minden hónap 1. és

3. vasárnap, 8.00-9.30-ig
Agapé gyülekezet: -AGAPÉntek- Min-

den pénteken, 18.00-tól
Hit gyülekezete: Minden csütörtökön,

17.00 órától
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Kerepl´́os évzáró
A Kerepl´́o és az Aprócska Néptánce-

gyüttes munkája az iskolai tanévhez iga-
zodik. Bár egy-egy fellépés nyáron is ese-
dékes, a rendszeres munka elmarad, s jö-
het a jól megérdemelt vakáció. Az évet
egy vidám gálam´́usorral zárták a tánco-
sok. Fellépett benne a táncegyüttes apraja
és nagyja. Merthogy - sokunk örömére - a
feln´́ottek is kedvet kaptak a tánchoz, s im-
már több alkalommal arra is vállalkoztak,
hogy a színpadon is bemutassák tudásu-
kat.

Az egész – estébe nyúló – ünnepség egy
örömtánc volt. Kezd´́odött a színpadon, s

folytatódott a m´́uvel´́odési központ aulájá-
ban, hogy aztán a szentivánéji t´́uzugrással
záruljon a sor.

Az év legrövidebb éjszakáján ugyanis
a nyári napfordulót ünnepeljük. A régiek
hiedelme szerint varázslatos éjszaka ez,
amikor szinte bármi megtörténhet, a kí-
vánságok teljesülhetnek. A néphagyomá-
nyokhoz ill´́oen – világszerte – örömtüze-
ket gyújtanak, melyeknek csodás er´́ot tu-
lajdonítanak. Ha kívánni lehet, mi azt kí-
vánjuk a táncegyüttesnek, hogy még sok
ilyen évet zárjanak, mindannyiunk örömé-
re, sokak gyönyör´́uségére.

Felhívás
Rétság Város Önkormányzata úgy ha-
tározott, hogy újjá kívánja szervezni
városunk havilapjának, a Hangadónak
a szerkeszt´́o bizottságát. Megbízást
kaptunk, hogy ismételten hirdessük
meg a felhívást. Ennek érdekében vár-
juk mindazok jelentkezését, akik részt
szeretnének venni a testület munkájá-
ban. Kérjük, hogy jelentkezésüket au-
gusztus 15-ig nyújtsák be a m´́uvel´́odési
központba.

Rétság, 2010. június 22.
Végh József felel´́os kiadó 

Legyen a munkatársunk!
Tisztelt Olvasóink!

Újságunkat színesítend´́o azt szeret-
nénk, ha minél többen vállalkoznának
arra, hogy kisebb-nagyobb írásaikkal
jelentkeznének a Hangadó hasábjain. A
szerkesztés során egyetlen rendez´́oelvet
tartunk fontosnak magunk számára, még-
pedig azt, hogy az írások Rétságról szól-
janak, az itt él´́ok számára íródjanak. Tá-
jékoztatásul közöljük: lapzárta minden
hónap 20-án. Ha tehát kedvet érez arra,
hogy egy-egy téma megírásával gazda-
gítsa a Hangadó számait, ragadjon tollat!

Legyen a munkatársunk!
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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: Végh József.  Felel´́os szerkeszt´́o: Végh József. 
Nem kért kéziratokat nem ´́orzünk 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´́os vezet´́o: Pál György. ISSN 1216–2914.

Vidám ballagás
Hozzászoktunk immár, hogy a ballagás el´́otti napokban bohókás,
tréfás menet vonul végig a városunkon. Bemennek az intézmé-
nyekbe, köszöntik a járókel´́oket, s vidámságot hoznak a járóke-
l´́ok arcára. Az idén a szokás tovább gazdagodott, lévén, hogy
nem csupán az általános iskolások, hanem a gimnazisták mene-
tével is összefuthatott a szerencsés ember. Ötletes jelmezek,
mókás figurák, vidám diákok. Kell egy kis önfeledt kikapcsoló-
dás, hogy aztán teljes g´́ozzel figyelhessenek az el´́ottük álló ko-
moly feladatokra: a ballagásra és az érettségire.
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