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Városházi tudósítások

2-3. oldal

Megkérdeztük 
az illetékest

4-5. oldal

Színházi el´́oadások
7.  oldal

Átadták az új járóbeteg-szakellátó intézetet
A milliárdos beruházással megvalósuló
járóbeteg-szakellátó központ projekt-
záró átadásával fontos állomásához ér-
kezett a kistérség egészségügyi ellátásá-
nak javítását célzó, európai uniós pá-
lyázatból létrejöv´́o program.

Az 1500 négyzetméteres építkezés
2009 októberében kezd´́odött és az épület
m´́uszaki átadása ez év júliusában megtör-
tént. A rendel´́o elkészült, a használatbavé-
teli engedély is megvan immár. Kezdetét
vette a felszerelés, az orvostechnológia

beépítése, a bútorzat és gépészet beszer-
zése. A kétszintes épület teljesen akadály-
mentesített, a legkorszer´́ubb technikával
van ellátva. Kedvez´́o üzemeltetési feltéte-
lek érdekében geotermikus energia látja el
létesítmény h´́oigényét.

Már a projektzáró átadást megel´́oz´́oen
elindult a munkatársi pályázatok elbírálá-
sa, a megfelel´́o szakemberek kiválasztása.
Kinevezésre került az intézményvezet´́o-
igazgató Bugarszki Miklós személyében.

Folytatás a 2. oldalon
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Városházi  tudósítások

A képvisel´́o-testület novemberi ülésén a
hagyományoknak megfelel´́oen a napi-
rendi pontok el´́ott tárgyalta meg a két
testületi ülés közötti id´́oszakban az ön-
kormányzat érdekében végzett polgár-
mesteri munkáról szóló tájékoztatót. A
tájékoztatót a képvisel´́ok nem fogadták
el, így az újólag a testület kerül.

Az önkormányzat 2010. évi költ-
ségvetésének id´́oarányos teljesí-
tésér´́ol szóló beszámolót testület
korrektnek ítélte és elfogadta. El-
hangzott, hogy az el´́ozetes szám-
bavétel szerint az évet mintegy
55 millió forintos hiánnyal fogja
zárni az önkormányzat. A határozat
szerint kiemelt feladatként kell kezelni
a már befejezett felújítások pályázati
támogatásának lehívását, valamint a
tervezett fejlesztési hitel miel´́obbi fel-
vételét annak érdekében, hogy a járó-
beteg-ellátó központ építéshez, város-
központ rehabilitációhoz kapcsolódó
testületi kötelezettség-vállalások az
önkormányzati alapfeladatok ellátása
mellett is finanszírozható legyen.
A napirenden szerepelt az önkormány-
zat 2011. évi költségvetési koncepciójá-
nak elfogadása. A testület alaposan vé-
gigtárgyalta a témát, bár az is megfogal-
mazódott, hogy nagyon sok a bizonyta-
lansági tényez´́o, hiszen még nem ismer-
tek a központi költségvetés számai. A
kötelez´́o feladatok ellátását tekintve is
elképzelhet´́ok a támogatási normatívák
változásai. A testület el´́ott álló végrehaj-
tandó feladatok is jelent´́osen meghatá-
rozzák a pénzügyi mozgásteret. Az ön-
kormányzat ugyanis olyan helyzet el´́ott
áll, amelynek megoldása nem jelent
könny´́u feladatot. Az el´́ozetes pénzügyi
prognózis szerint január-február és au-
gusztus hónapokban várható a legnehe-
zebb költségvetési helyzet. A napirendi
ponthoz tartozó határozat szerint a pol-
gármester és a jegyz´́o a képvisel´́o-testü-
let január havi ülésére tegyen javasla-
tot a költségek csökkentésére és a be-
vételek növelésére, valamint a nem
kötelez´́o feladatok és támogatások
csökkentésére. Mindezeken túl felül
kell vizsgálni valamennyi intézmény
vonatkozásában, hogy az ott foglal-
koztatott dolgozók besorolása, illet-
ményének megállapítása szabálysze-
r´́uen történt-e meg? A képvisel´́o-testü-
let felkérte a polgármestert, hogy az
önkormányzat gazdasági programját a
képvisel´́o-testület 2011. január havi
rendes ülésére terjessze be.

A fejlesztési hitel felvételér´́ol szóló el´́o-
terjesztés szerint a járóbeteg-ellátó köz-
pont építéséhez biztosítandó önrész,
ÁFA-különbözet és devizakompenzáció
többletköltségeire beérkezett hitelaján-
latok közül a testület az OTP Bank Zrt-
vel kíván szerz´́odést kötni. A képvisel´́o-

testület a futamid´́ot 15 évben ha-
tározta meg és a t´́okére egy éves
id´́otartamú halasztott fizetési
opciót kért a pénzintézett´́ol.
A következ´́o pontban a képvise-
l´́o-testület korábbi határozatát
módosította és a 2010. évi fej-
lesztési feladatok finanszírozá-

sa érdekében 50 millió forint összeg´́u
„Sikeres Magyarországért Önkor-
mányzati Infrastruktúrafejlesztési Hi-
telprogram” keretében történ´́o hitel
felvétele mellett döntött az alábbi rész-
letezés szerint: óvoda akadálymentesí-
tésére 1.547.000 Ft, iskola akadály-
mentesítésére 10.384.061 Ft, város-
központ rehabilitációs pályázat kiadá-
saira 29.359.939 Ft és a temet´́oben
megvalósítandó urnafal és el´́otet´́o épí-
tésére 8.709.000 Ft.
A képvisel´́o-testület elbírálta a Bursa
Hungarica Fels´́ooktatási Önkormány-
zati Ösztöndíj pályázatokat és a támo-
gatásokról az alábbiak szerint döntött:

Bursa “A” Önkormányzati támogatás 
havi összege

Zemeny Alíz 4000
Bányai Szabolcs 4000
Oros Tímea 3500
Salgai Dávid 3000
Kasza József 3000
Keresztes Zsanett 3000
Jobbágyi Ádám 3000
Jobbágyi Péter 3000
Appl Róbert 3000
Rakokonczai Réka 3000
Bakó Erzsébet 2000
Bakó Mónika 2000
Füleki Tamás 3000
Szabó Flóra 3000
Antalics Brigitta 2000
Misik Tamás 2000
Gál Gábor 2000
Jobbágy Éva 2000
Nagy Noémi 2000
Pekáry Anna 2000
Sági Bence 2000
Szikszai Dániel 2000
Laczkó Gerg´́o 2000
Lomen Péter 2000
Jobbágy Dániel 2000
Szabó Judit 2000
Maszlik Pál Zoltán 2000
Bursa “B”
Appl Roland 3000

Átadták az új járóbeteg-
szakellátó intézetet

Folytatás az 1. oldalról
Az épületben 19-féle szakellátás kap

helyet. Olyan szakrendelések, amelyek
eddig nem voltak elérhet´́ok a kistérség-
ben. Ugyancsak megvalósul a hatágyas
nappali kórház. A város a jelenlegi több
épületben m´́uköd´́o háziorvosi, szakorvosi
és egyéb szolgáltatásokat is az új épületbe
tervezi áthelyezni, így a betegek minden
ellátást egy helyen találhatnak meg.

Az átadó ünnepségen Mez´́ofi Zoltán
polgármester méltatta a beruházás jelent´́o-
ségét, kiemelve a térség egészségügyi el-
látásának javítását eredményez´́o hatást.
Az ünnepélyes szalagátvágást követ´́oen
Bugarszki Miklós átvette az intézmény
jelképes kulcsát, a szép számmal jelen lé-
v´́o érdekl´́od´́o szakmai közönség pedig Ba-
logh Péternek, az építkezést vezényl´́o
Nonprofit Kft ügyvezet´́ojének kíséretével
megtekinthette a modern épületet.

Az ünnepség a m´́uvel´́odési központban
folytatódott, hol Bugarszki Miklós hangsú-
lyozta, hogy az építészeti és gépészeti beru-
házást követ´́oen, az engedélyezési eljárások
lefolytatását követ´́oen úgy reméli, hogy már-
ciustól már a nagyközönség is igénybe veheti
a központ egészségügyi szolgáltatásait.

V.J.
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A testület a HPV véd´́ooltásra vonatko-
zó szerz´́odés-tervezetet jóváhagyta az-
zal, hogy a szerz´́odésben szerepeltetni
kell, hogy a forgalmazó az oltóanyagot
a szerz´́odésben rögzített négy évben
változatlan vagy kedvez´́obb áron biz-
tosítja önkormányzatunk részére.
Az általános iskola igazgatója kezde-
ményezte az önkormányzatnál a peda-
gógiai program módosítását. A testület
elrendelte a program szakért´́oi véle-
ményezését. A véleményezett progra-
mot 2010. december havi ülésén kí-
vánja megtárgyalni. Az általános isko-
la SZMSZ-ét külön napirendként tár-
gyalja szintén december hónapban.
A Katolikus Karitasz kérelemmel for-
dult a testülethez. Karitatív tevékeny-
sége érdekében egy ingyenes raktárhe-
lyiséget kért a volt laktanya területén.
A testület a kérést támogatta.
A Katolikus Karitasz rétsági csoportja
támogatási kérelemmel fordult a testü-
lethez a rászoruló családok karácsonyi
élelmiszercsomagokkal történ´́o aján-
dékozásához. A testület határozata
szerint támogatást, a 2010. évi költ-
ségvetése terhére nem tud nyújtani.
Beke Istvánné és Sipos Sándor rétsági
lakosok ingatlanán cs´́otörés miatt ok-
tóber 1-t´́ol nincs vezetékes ivóvíz. A
testület a vízbekötési költségkalkulá-
ció és az érintettekkel történt egyezte-
tés alapján a költségkalkulációban
szerepl´́o tervezési díj, földmunka kézi
árokásással, optikai kábel védelem
költségeit mindösszesen 287.500 Ft
összegben támogatja a 2010. illetve
2011.évi költségvetése terhére.
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete Szabó Anna, Turcsányi Pé-
ter és Zemeny Viktor kérelmére a
Nagyparkoló üzletsor mögötti terüle-
tének zúzott k´́ovel való felszórásához
tulajdonosi hozzájárulását adta.
Kristály István és Kristály Istvánné,
Rétság, Kossuth utca 26. szám 212
hrsz-ú ingatlanból 2000 m2 területrész
eladására tett javaslatot. A testület a
javaslatot nem fogadta el.
Go-Max Kft a Rákóczi út 41. számú üz-
letsor el´́ol el kívánja telepíteni a telefon-
fülkéjét. A testület a kérelmet támogatva
Rákóczi út 24. és 26. számú épületek kö-
zötti területen a kért célra 2,0 m2 területet
biztosít, s a telefonfülke elhelyezéséhez
tulajdonosi hozzájárulását adta. 
A testület a Rétsági Kistérségi Járóbe-
teg Ellátó Központhoz, a távközlési
hálózat kiépítéséhez tulajdonosi hoz-
zájárulását adta azzal a feltétellel,
hogy az út átvágása helyett a vezetéket
az út alatt átsajtolással kell átvinni.

A testület megtárgyalta és támogatta a
földhaszonbérleti díj módosításával
kapcsolatos el´́oterjesztést. A földha-
szonbérleti díjat 20 Ft/m2/év összeg-
ben állapította meg.
A napirenden szerepelt az M2 gyors-
forgalmi út Vác-Parassapuszta (or-
szághatár) közötti szakaszának meg-
valósítása. A testület az alábbi észre-
vételeit fogalmazta meg: Rétság város
érdekében – figyelembe véve az ural-
kodó szélirányt leveg´́o és zajterhelést,
valamint a település terjeszkedési le-
het´́oségét – a keleti nyomvonal kiépí-
tését támogatja. Megfogalmazta to-
vábbá, hogy a településen átmen´́o for-
galom racionalizálása szempontjából a
településnek elengedhetetlen érdeke,
hogy az eredeti terv szerint is tervezett
lehajtó Pusztaszántó (Tolmács) leága-
zás is megépüljön a Bánk (körforga-
lom) leágazással együtt.
A kistérségi autóbusz üzemeltetésével
kapcsolatos vizsgálat alapján a képvi-
sel´́o-testületet utasította a jegyz´́ot,
hogy készítse el a gépkocsivezet´́o
munkaköri leírását, s hogy az elmaradt
befizetések tekintetében intézkedjen
felszólítások kiküldésére, a hátralék
behajtására, befizetésére.
A városháza parkolási helyzetének
megoldására a képvisel´́o-testület Gira-
sek Károly képvisel´́o által benyújtott
javaslatokat megtárgyalta és megfele-
l´́o ütemezésben megvalósíthatónak
tartja. A javaslatok közül a kisparkoló
használhatóvá tételére vonatkozó ré-
szekkel egyetért. A városháza melletti
parkoló ilyen célra történ´́o megnyitá-
sát elrendeli. További javaslatokat a
város gazdasági programja és költség-
vetése szerinti ütemezésben, szakért´́ok
bevonásával lesz megvalósítható.
Az ülésen egy tájékoztató hangzott el
a közérdek´́u adatok megjelenítésével
és a honlap m´́uködésével kapcsolat-
ban. A képvisel´́o-testület határozatban
kötelezte a polgármesteri hivatalt,
hogy 2 héten belül, az elektronikus in-
formációszabadságról szóló törvény
el´́oírásai és melléklete alapján megha-
tározott adattartalom kerüljön össze-
gy´́ujtésre. Alapvet´́oen testületi ülések
anyagai, jegyz´́okönyvek, rendeletek,
megkötött szerz´́odések, ügyforgalmi
statisztikák, névre szólóan kidolgozott
ügyleírások, letölthet´́o nyomtatvá-
nyok, stb. értend´́ok ide a rendelet sze-
rint. Mindez szükséges ahhoz, hogy bár-
milyen közzététel megvalósulhasson, és
bármely megbízott webmester vagy in-
tézmény eleget tudjon tenni feladatának.
Egyidej´́uleg 2010. december 1. dátum-

mal a város honlapját lezárja, annak
elérhet´́osége megtartásával.
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bi-
zottság javaslatokat fogalmazott meg a
képvisel´́o-testületnek. Ezek sorában a
Kossuth utca és a Zrínyi út felújítása
kapcsán az egyes részterületekr´́ol nagy-
lépték´́u vázlattervek készítését kéri.
Az el´́oszerz´́odést meg kell kötni a VO-
LÁN-nal a létesítend´́o autóbusz pálya-
udvar üzemeltetésére vonatkozóan.
Megyeri István vállalkozóval a pol-
gármester úr által szóban tett földcse-
rér´́ol szóló megállapodást 5 napon be-
lül ügyvéd jelenlétében írásban rögzí-
teni kell. A pályázattal érintett piactéri
faházak tulajdonosaival pedig egyez-
tet´́o tárgyalást kell folytatni.
A képvisel´́o-testület a Pénzügyi és Város-
üzemeltetési Bizottság javaslata alapján a
Járóbeteg Szakellátó Központ helyzetér´́ol
és a Nonprofit Kft pénzügyi helyzetér´́ol
tartott egyeztetést követ´́oen az alábbia-
kat határozza meg: A projekt zárás érde-
kében 7.036.624 Ft önrészt át kell utalni
még 2010. november hónapban. 24 mil-
lió Ft-ot a hitel (els´́o 50 milliós hitel)
realizálódását követ´́oen azonnal át kell
utalni a Nonprofit Kft részére. A 21 mil-
lió Ft-os m´́uködési költség függ´́o tétel,
további egyeztetést, pontosítást kell
folytatni, mikor, milyen ütemezésben
szükséges a kifizetés. A teljesítés a má-
sodik fejlesztési hitelfelvétel függvénye.

V.J.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2010. december
Mez´́ofi Zoltán polgármester minden hó-

nap második hétf´́ojén 13.00-17.00 órá-
ig. Decemberben 13-án.

Dr. Katona Ern´́o alpolgármester minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától 17.30
óráig. Decemberben 29-én szerdán

Fejes Zsolt jegyz´́o: Minden hétf´́on 14-17
óráig. Decemberben 6, 13, 20, 27.

Testületi ülések
A Városi Önkormányzat képvisel´́o-tes-
tülete következ´́o ülését december 16-án,
csütörtökön 18 órától tartja. Az ülést a
Rétsági Televízió egyenes adásban közve-
títi. Munkatervben el´́oírt napirendek: 1.)
2011. évi víz- és csatornaszolgáltatási díj
megállapítása. 2.) Gyermek- és szociális
étkeztetés 2011 évi díjának megállapítása.
3.) Képvisel´́o-testület 2011. évi munkater-
vének elfogadása. (További napirendek
nyilvános hirdetményekben.)

Az ülések nyilvánosak, azon az ál-
lampolgárok résztvehetnek.
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Megkérdeztük az illetékest
A rétsági járóbeteg-ellátó központról

Hosszú kihagyás után újra indul a Rét-
sági Televízióban a „Megkérdeztük az
illetékest” cím´́u riportm´́usor. Miután
nem mindenki tudja fogni a kábeltévés
adást, úgy döntöttünk, hogy a Hang-
adóban is rendszeresen helyet adunk a
felvétel során elhangzott riportoknak. 

November végi adásunk vendége Bu-
garszki Miklós, a közelmúltban átadott já-
róbeteg szakellátó központ igazgatója, va-
lamint Dr. Szájbely Ern´́o tanácsnok volt.
Az interjút Girasek Károly készítette, ki
els´́oként Bugarszki Miklóst kérte egy rö-
vid bemutatkozásra.

– 1963-ban születtem. Közel harminc
éve dolgozom az egészségügyben. Tizen-
nyolc éves korom óta tevékenykedem az
ágazatban. Segédápolóként kezdtem,
majd végigjártam a szamárlétrát. Elvégez-
tem azokat az iskolákat, megszereztem
azokat a képzettségeket, amelyek ahhoz
kellettek, hogy ápolóból el´́oször ápoló-ve-
zet´́o, majd intézményi, kórházi mene-
dzser, ápolásvezet´́o legyek. Ezen munka-
köreim közben f´́oápolóként dolgoztam a
váci kórházban tizenöt évet, a balassa-
gyarmati kórház ápolási igazgatójaként ti-
zenkét évet, s 2008-tól a Magyar Ápolási
Egyesület f´́oállású elnöke voltam novem-
ber másodikáig, amikor elkezdhettem a
munkámat a Rétsági Kistérségi Járóbeteg-
ellátó Központban. 

– Tehát lehet azt mondani, hogy ha-
sonló nagyságrend´́u intézmény m´́uködte-
tésében b´́oven van tapasztalatod.

– A balassagyarmati kórháznak ötven-
egy járóbeteg-szakrendelése van, ebb´́ol
néhány az osztályokhoz integráltan m´́ukö-
dik. Ezek szakdolgozói hátterének meg-
szervezése volt a feladatom. Az utóbbi
id´́okben a finanszírozás tekintetében is

komoly teend´́ok jelentkeztek, hiszen az
egészségügy támogatottsága 2003-tól
egyre rosszabb.

– Néhány személyes dolgot is árulj el
önmagadról!

– Vácott lakom, de úgy gondolom,
hogy ez a húsz kilométeres távolság nem
okoz akadályt a munkámban. N´́os va-
gyok, van egy kilenc éves kislányom. Sor-
katonaként tizennyolc hónapot töltöttem
Rétságon, sokat ácsorogtam azon az ala-
kuló téren, ahol most megépült az új ren-
del´́o.

– A város lakossága kevés tájékoz-
tatást kapott az intézmény konkrét m´́ukö-
désével kapcsolatban. Bizonyára ennek is
köszönhet´́o az, hogy sokféle mende-mon-
da terjeng arról, hogy mennyivel kerül
többe az intézmény a tervezett´́ol, s hogy a
m´́uködtetés költségeit hogyan tudja felvál-
lalni Rétság. Mik hát a m´́uködtetés kilátá-
sai – hangzott el a kérdés Dr. Szájbely
Ern´́o felé.

– Valóban nagy kihívás volt az önkor-
mányzat számára ennek az intézménynek
a megvalósítása, illetve majdani m´́uködte-
tése. A jelenlegi költségvetési helyzetben,
amikor ezt az évet nagy valószín´́uséggel
kb. ötvenötmillió forintos hiánnyal fogja
zárni a város, nagyon nagy er´́ofeszítésbe
fog kerülni, hogy ezt az intézményt m´́u-
ködtetni tudjuk. Természetesen mindent el
fogunk követni ennek érdekében, hiszen a
pályázatban ezt vállalta a város. Tapasz-
talataim szerint két olyan kérdéskör van,
mely a lakosságot foglalkoztatja ezzel
kapcsolatban. Az egyik az, hogy miért hú-
zódott el a beruházás és miért csak decem-
ber 31-én záródik a projekt, illetve ennek
következtében, miért csak 2011 els´́o ne-
gyedévében várható az intézmény m´́ukö-

désének megkezdése. A válasz e tekintet-
ben a következ´́o: a közbeszerzési eljárá-
sok, amelyet az ide szükséges m´́uszerek,
eszközök beszerzése érdekében le kellett
folytatni rendkívül bonyolultak, azokat
több alkalommal is megtámadták, így el-
s´́osorban ezek rovására írható a csúszás. A
másik fontos kérdés, hogy mennyibe kerül
ez a beruházás a városnak? Még az el´́oz´́o
képvisel´́o-testület idején több ízben el-
hangzott olyan kijelentés, hogy ez Rétság-
nak egy forintjába sem fog kerülni. Mára
beigazolódott, hogy ez bizony messze
nem igaz. Ha összeszámoljuk, hogy eddig
milyen terheket vállalt fel a város a pályá-
zati támogatáson felül, akkor nyerhetünk
tiszta képet. A város vállalta a pályázathoz
szükséges öner´́o biztosítását, mely önma-
gában tizennégy milliós összeg volt. A pá-
lyázat feltétele volt, hogy meg kellett ala-
kítani egy nonprofit kft-t, amely levezé-
nyeli a beruházást, s majdan m´́uködtetni
fogja az intézményt. A törzst´́okét, illetve
a kft m´́uködési költségeit a pályázati pén-
zek szintén nem fedezték, s ez újabb tizen-
ötmilliós költséget jelentett. A beruházás
közben történt egy ÁFA emelés, s ha eh-
hez hozzávesszük a menetközben jelent-
kez´́o forint-árfolyamváltozásokat is, ak-
kor egy újabb huszonnégy milliós teherr´́ol
adhatunk számot. Mindehhez hozzájárul,
hogy a testület éves m´́uködtetési költség
címén huszonegy millió forintos nagyság-
rendben vállalt kötelezettséget. Ha ezeket
a számokat összeadjuk, akkor máris het-
vennégy milliós költségnél tartunk. Ehhez
még hozzá lehet adni azt a harmincnégy-
milliót, amelyet a különböz´́o közm´́uvek
kiépítésére kellett fordítani. Ezek ugyanis
a laktanya területén nem álltak rendelke-
zésre. Ráadásul folyamatban vannak még
más feladatok is – hogy csak egyet említ-
sek ezek közül, például a telefonbekötés
–, amely újabb tételt jelent majd a vég-
összeghez. Mindösszesen tehát mintegy
száznyolc millióba került eddig a váro-
sunknak ez a beruházás a pályázaton nyert
összegen felül. Ezen kívül – ismerve a
hasonló egészségügyi intézmények m´́ukö-
dését – biztosak lehetünk abban is, hogy
az önkormányzatnak ezentúl minden év-
ben jelent´́os összeggel kell majd hozzájá-
rulnia az intézmény fenntartásához.

– Mikor várható, hogy az intézmény
betegeket fogadhat? - hangzott el a kérdés
Bugarszki Miklós felé.

– Szeretnénk miel´́obb elérni azt, hogy
a város és a környék lakói birtokba vehes-
sék ezt az intézményt. Ennek azonban
meghatározott ügymenete van. Be kell sze-
reznünk engedélyeket, a kérelmeket azon-
ban csak meghatározott feltételek mellett
lehetséges beadni. Az engedélyezésnek
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Óriási siker a Baba-Mama Nap
A Partnerséggel a foglalkoztatásért prog-
ram keretén belül rendezték meg novem-
ber 20-án Rétságon a régóta várt Baba-
Mama Napot, ahol a több mint 200 részt-
vev´́o, kicsik és nagyok is önfeledten szó-
rakozhattak. Amíg a gyerekek áhítattal
hallgatták a bábszínházi- és meseel´́oadá-
sokat, barátkoztak a lufihajtogató bohóc-
cal, kifestett arccal táncoltak a Madárdal
zenekar koncertjén, addig a szül´́ok szak-
emberekkel beszélgethettek a családi er´́o-
szakmentes kommunikációról, a jogi lehe-

t´́oségeikr´́ol és a munkaer´́opiacra történ´́o
nagy visszatérésr´́ol. A Partnerséggel a
Foglalkoztatásért Iroda célja, hogy a
GYES-r´́ol, GYED-r´́ol visszatér´́o kisma-
mák minden támogatást megkapjanak ah-
hoz, hogy újra munkába állhassanak és
gyermekeiket úgy neveljék fel, hogy min-
dent megadhassanak nekik. Ezért kínálják
ingyenes szolgáltatásaikat, melyekr´́ol a
rétsági Rákóczi út 39-41. alatti irodában,
a 06/35 350-426-os telefonszámon, vagy a
www.pafinfo.hu honlapon lehet érdekl´́odni.

van egy hatvan napos átfutási id´́oszaka, s
ezt követ´́oen lehet benyújtani az OEP felé
a finanszírozási szerz´́odést. Számításaim
szerint optimális esetben március eleje,
egy rosszabb forgatókönyv szerint április
eleje az az id´́opont, amikor beindulhatnak
a rendelések. Azt is elmondhatjuk, hogy a
berendezések nagy része már megérkezett
és ezek sok tekintetben világszínvonalú
ellátást tesznek majd lehet´́ové. Szeren-
csésnek mondhatja magát a térség, hiszen
általában nem ez a jellemz´́o, hogy ilyen
modern eszközökkel vannak felszerelve a
járóbeteg-intézmények. Hogy csak egy
példát említsünk, a röntgenkészülék olyan
korszer´́u digitális technikával dolgozik,
amely által a felvétellel azonos id´́oben
megjelenhet a kép az orvos számítógépén,
még akkor is, ha éppen az ország másik
végén tartózkodik.

– Tervek szerint a háziorvosi szolgála-
tok is bekerülnek az új épületbe. Mikorra
várható ennek id´́opontja?

– E kérdésben még nincs pontos dön-
tés – válaszolta Dr. Szájbely Ern´́o. A két
feln´́ott háziorvosi és a házi gyermekorvosi
szolgálat fog beköltözni, továbbá itt nyer
elhelyezést a véd´́on´́oi szolgálat, valamint
a gyógytorna, a fizikoterápia és a gyógy-
massz´́ori ellátás. Itt lesz majd az orvosi
ügyelet is. A tüd´́ogondozó beköltözésében
végleges döntés még nincs. A beköltözé-
sek id´́opontja els´́osorban annak a függvé-
nye, hogy mikorra lesznek az új épületben
olyan körülmények, melyek ezen szolgála-
tok m´́uködését biztonsággal lehet´́ové teszik.

– Az új intézményben a tervek szerint
mintegy húsz új egészségügyi ellátást le-
het majd igénybe venni. Milyen rendelé-
sekre lehet már az induláskor bizton-
sággal számítani, s mire kell még egy ide-
ig várnunk?

– Amire nagy valószín´́uséggel egy ki-
csit várni kell, az az ortopédia, az urológia
és a szemészet – válaszolta Bugarszki
Miklós. – Ez utóbbival kapcsolatosan már
folynak tárgyalásaink, de sajnos a megyé-
ben nem találtunk a feladatra megfelel´́o
embert. Azt szeretnénk, ha mintegy három
hónapos felfutási id´́ovel ezek a rendelések
is beindulnának. Arra kérjük a térségben
él´́oket, hogy bizalommal vegyék igénybe
majd a rendel´́o szolgáltatásait, hiszen
azon leszünk, hogy magas színvonalú el-
látásban legyen részük. Green Druck Nyomdaipari BT.

Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,

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

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

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

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

kicsinyítéssel, nagyítással.

Felhívás!
A téli id´́ojárásra tekintettel felhívjuk a Tisz-
telt Lakosság figyelmét a köztisztasági és
környezetvédelmi feladatok ellátásáról szó-
ló rendelet alapján az ingatlanok el´́otti
járdák tisztántartását, hóeltakarítását
az ingatlan tulajdonosa, illetve haszná-
lója köteles elvégezni. A szórakoztató-,
vendéglátó és árusítási helyek, üzletetek
el´́otti járdaszakaszt a használó köteles fo-
lyamatosan  tisztán tartani.  Az ingatlan
el´́otti közterület, illetve járdaszakasz hóel-
takarításának elmulasztásáért 30.000 Ft-ig
terjed´́o pénzbírság szabható ki.

Kérjük, hogy az önkormányzati rende-
let alapján folyamatosan szíveskedjenek
gondoskodni a tulajdonukban, illetve
használatukban lév´́o ingatlan el´́otti járda-
szakasz hóeltakarításáról, tisztításáról, sí-
kosság mentesítésér´́ol.

Polgármesteri Hivatal
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Konferenciával zárták az Erdei Tanórákat

Van egy különös nevelési-képzési forma,
ahol tavasszal ´́osszel oktatnak, és télen
van vakáció! Hol létezik ilyen iskola kér-
dezné a szemfüles nebuló, mert akkor té-
len ide járna, nyáron meg a másikba. Ott,
ahol az “égig ér´́o tantermekben” történ-
tek figyelemre méltó események. Az erdei
tanórák sorozatát ugyanis akkor célszer´́u
szervezni, amikor laikusnak is érdemes
járni az erd´́ot. Mivel az ´́osz elmúltával
befejez´́odött a sorozat, a szervez´́ok egy
konferenciával zárva foglalták össze a ta-
pasztalatokat Rétságon.

A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár aulájába lépve már az els´́o pil-
lanatban valami szokatlan t´́unt fel. Az in-
formációs asztalnál iskolás korú fiatalok.
Hogyan adhatnak ´́ok pontos tájékoztatást?
Bizony úgy, hogy ´́ok voltak a legilletéke-
sebbek. A szervez´́ok a résztvev´́ok közül
kérték fel a legaktívabbakat erre a feladat-
ra. ´́Ok minden f´́uszálról, madárhangról,
békáról és vaddisznónyomról – meg még
mi mindenr´́ol – közvetlen emlékkel ren-
delkeznek.

Az Erdei Tanóra programsorozatról
már korábban beszámoltunk. Az indulás-
tól kezdve követhették olvasóink az ese-
ményeket. A szervez´́o-lebonyolító a DIPO
Khe. (Duna-Ipoly Határmenti Együttm´́u-
ködés Helyi Közössége Közhasznú Egye-

sület), amelynek székhelye Bánkon van és
a kistérség többségének Leader program-
ját is szervezi. Felvet´́odhet a kérdés, miért
éppen Rétságot választották helyszínül.
Természetesen méltóbb lett volna az erd´́o,
de ott éppen nem állt rendelkezésre f´́utött
terem, és egyéb technika a szervezéshez.
Kétségtelen tény, hogy jelenleg a környé-
ken egyedül a rétsági m´́uvel´́odési központ
rendelkezik olyan teremadottságokkal és
technikai feltételekkel, amivel egy konfe-
renciát megfelel´́o színvonalon lehet meg-
valósítani. Persze nem ez az egyetlen ka-
pocs ami ideköti a programot. Egyrészr´́ol
rétsági tanulócsoportok is bekapcsolódtak
az eseményekbe, és Rétság városban aktí-
van tevékenyked´́o személyiségek is szere-
pet kaptak a természetben tartott sorozatban.

A gyülekez´́o közönséget még az aulá-
ban köszöntötte Márta Attila az Erdei Ta-
nóra program szakmai vezet´́oje, majd fia-
tal el´́oadók tolmácsolásában hallgathattuk
meg Balog István Évszakok cím´́u versét,
mely kiválóan illett az alkalomhoz. Ezt
követ´́oen maga költemény szerz´́oje kapott
szót egy gyermekrajz kiállítás megnyitá-
sára. No nem költészeti tevékenysége
okán, hanem mert Balog István volt az,
aki környezeti nevel´́oként végigvitte a
foglalkozásokat. A kiállításról csak any-
nyit, hogy azok a gyermekmunkák kerül-
tek falakra, amelyeket a foglalkozások so-
rán a természetben, az erd´́oben alkottak a
részvev´́o diákok. Így érthet´́o, hogy a téma
mindenütt az él´́o környezetünk.

A színházteremben Márta Attila tartott
bevezet´́o el´́oadást, majd Kosztolányi Ist-
vánné, az EIA - Erdei Iskola Alapítvány

képviseletében szólt az iskolákban folyó
környezeti nevelés lehet´́oségeir´́ol. A ren-
dezvénysorozat tapasztalatairól Balog Ist-
ván számolt be, miközben a vetít´́ovásznon
a foglalkozások válogatott képei peregtek.

A kávészünet sem telt csupán kikap-
csolódással, hiszen a Rétsági Televízió
számára készültek riportok, a résztvev´́ok
megtekinthették a kiállítást, a kávé, üdít´́o
mellett egy másik asztalon témához kap-
csolódó kiadványok között lapozgathattak
a téma iránt érdekl´́od´́ok.

A második „félid´́o” rendhagyó, vagy
inkább új módszerrel folytatódott. Pitlik
László a Szent István Egyetem docense
adott el´́o. Mivel személyesen nem tudott
itt lenni, szemléltetett el´́oadását videó
üzenetben osztotta meg a jelenlév´́okkel.
Ezzel nem ért véget a vetítések sora, hi-
szen a tavasz, nyár ´́osz alkalmával forga-
tott kb. 30 órányi filmnyersanyagból egy
rövid keresztmetszetet nyújtottak át a
szervez´́ok, amelyben a foglalkozások
helyszínei, munkaformái témái, a gyer-
mekek érdekl´́odése, az egyes alkalmak
egymásba kapcsolódása jól követhet´́o
volt. Ha már konferencia, természetesen
voltak hozzászólások, vélemények javas-
latok. Ugyanebben a részben kerültek át-
adásra a legtevékenyebb segít´́oknek ké-
szült köszön´́o oklevelek is.

A konferencia zárását követ´́oen egy ál-
lófogadás mellett volt mód a további kon-
zultációra, az egész évadot szemléltet´́o
diasorozat megtekintésére. Röviden talán
érdemes feleleveníteni a legfontosabb
adatokat. Az Erdei Tanórák sorozatát a
KEOP 6.1.0/B/09-2009-0014 jel´́u pályá-
zati támogatásból valósította meg, amely-
nek során 5 iskola (Rétság, Borsosberény,
Szendehely, Romhány, Nézsa) 32 osztálya
vett részt 28 csoportban. 108 foglalkozá-
son 494 tanuló összesen 324 óra id´́otar-
tamban ismerkedett a természettel a konk-
rét megtapasztalás által. A megnyilatkozá-
sok és hozzászólások alapján a sorozatot
minden szerepl´́o sikeresnek és folytatan-
dónak ítélte meg.

A pályázati támogatás erre az id´́oszak-
ra vonatkozott, de a DIPO Khe. együttm´́u-
ködve a Bánkon kialakítás alatt álló ÖKO-
Land táborral - további hasonló formák
kidolgozásán fáradozik, ezekhez forrást is
próbál szerezni, hogy az iskolák továbbra
is kedvezményesen kapcsolódhassanak be
a programba. Minderr´́ol b´́ovebbet a hon-
lapjaikon lehet megtalálni, mint ahogyan
a programsorozat képeib´́ol készült b´́osé-
ges válogatást is.
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Gyermek tánctalálkozó
A rétsági ´́oszi kulturális kínálatnak immár
sok éve része az a gyermektánctalálkozó,
amelyet a Szlovák Kisebbségi Önkor-
mányzat szervez. Az idei programnak két

meghívottja volt. A zselízi és a rétsági
néptánccsoport több korosztályt felvonul-
tatva adott emlékezetes délutáni gálam´́u-
sort.

Színházi el´́oadások a m´́uvel´́odési központban
November  hónapban  három  színházi
el´́oadást is fogadott a rétsági m´́uvel´́o-
dési központ.

A sort kezd´́o Bánfalvy Ági Internatio-
nal Studio m´́uvészei visszatér´́o vendége-
ink. Ez alkalommal Noel Coward: Vidám
kísértet cím´́u két felvonásos komédiáját
adták el´́o. Az el´́oadásra ellátogatóknak
egy igazi színházi élményben volt részük.
A jelmezes, díszletek közt játszódó pará-
dés el´́oadás emlékezetes élményt nyújtott
minden színházlátogatónak.

Bábszínházi el´́oadás 
gyermekeknek

A Maszk Bábszínpad immár nem els´́o íz-
ben látogatott el városunkba. Ez alkalom-
mal „Az ezeregy éjszaka csodái” cím´́u bá-
bel´́oadásukat mutatták be. A darabból ki-
derül, hogy bárhol is éljünk a világban, az
emberi értékek, a jó és a rossz közötti
választásaink állandóak. Az el´́oadás kü-
lönlegességét a keleti mesék jellegzetes
motívumai: dzsinnek, repül´́o sz´́onyeg, a
speciális látványvilág adják.

Vendégünk volt a 
losonci Timrava Társulat

Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesülete
szervezésében intézményünkbe látogatott
a losonci Oz Timrava Társulat. A Négy
évszak cím´́u bohózatot adták el´́o szlovák
nyelven. A társulat októberben ünnepelte
fennállásának 60. évfordulóját. Számos
belföldi és külföldi rendezvényen képvi-

selték Losonc városát. El´́oadásuk, a Négy
évszak, tulajdonképpen bohózat – tükör-
kép korunkról – amely bizonyítja, hogy a
színház nem kép, de a valóság visszatük-
röz´́odése.

Számítástechnikai 
tantermet adtak át 
a gimnáziumban 

Mint arról már korábban hírt adtunk
szeptembert´́ol új helyre költözött a ba-
lassagyarmati Mikszáth Kálmán Gim-
názium, Szakközépiskola és Szakiskola
Rétsági Tagozata. Az intézmény a volt
alsótagozatos iskola épületében nyert
elhelyezést. 

A diákok hamar belakták az új épüle-
tet, de a fenntartó intézmény is minden
igyekezetével azon volt, hogy otthonossá,
s kell´́oképp felszereltté tegye a diákok
számára az épületet. A napokban egy lát-
ványos elemmel b´́ovült Mocsári Gergely,
a kihelyezett tagozat vezet´́oje elmondta,
hogy a mintegy négymillió forint értékben
kerültek beépítésre új számítógépek, így
24 tanuló tud egy id´́oben számítógép mel-
lett tanulni. Nem mellékes szempont
ugyanakkor az sem, hogy ehhez a helyi
üzemek szakképzési hozzájárulását is
meg kellett megszerezni. Az ipari park
több nagyüzeme volt ebben a segítségük-
re, és a központi kasszába való befizetés
helyett tették lehet´́ové a fejlesztést. A tel-
jes beruházás együttesen  elérte az ötmil-
liós összeget, hisz a terem bebútorozása –
amit a TDK-tól vettek át – és a szerelés,
kábelezés egyéb munkák értéke növelte
az eszközbeszerzést.
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Rétsági kalauz

Programajánló
December 1. szerdától

a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri gyermekrajz kiállítás:
“Mit jelent számomra az erd´́o”

December 1. szerda, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ társalgó termében
Egyeztet´́o megbeszélés a 
Mindenki Karácsonya rendezvényr´́ol,
melyre minden érdekl´́od´́ot várnak a
rendez´́ok.

December 2. csütörtök, 10.00 órától
a m´́uvel´́odési központban
A DIPO Duna-Ipoly Határmenti
Együttm´́uködés Közössége Közhasz-
nú Egyesület által szervezett
Erdei tanóra program 
záró konferencia

December 5. vasárnap, 14.00 órától
a rétsági Nagyparkolóból
Mikulásjárat indul
Útvonal: Nagyparkoló, Zrínyi utca,Ta-
karék út, Mez´́o út, Jókai út, Pet´́ofi út.
Visszaérkezés: kb. 15.00 órakor a
Nagyparkolóba, ahol a Mikulás a
gyermekeket várja!

December 9. csütörtökt´́ol
a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri kiállítás
Katona Pál természetfotóiból II.

December 11. szombat 8.30-tól
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Baba-mama börze
Kin´́ott, feleslegessé vált baba- ill.
gyermekruhák, cip´́ok játékok, babako-
csi, kiságy, stb. adás-vétele, vására
Egyeztetés, információ: 20/779-4511

December 15. szerda, 14.00-17.00 óráig
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Karácsonyfadíszek készítése
a Mindeni Karácsonyához
A feln´́otteket és gyerekeket is szere-
tettel várjuk! Részvétel ingyenes.

December 17. péntek
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Rózsavölgyi Márk M´́uvészeti Iskola
Rétsági Tagozatának
Karácsonyi növendékhangversenye

December 18. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Városi Nyugdíjas Klub 
évzáró összejövetele

December 22. szerda
a m´́uvel´́odési központban és a Nagy-
parkolóban
MINDENKI KARÁCSONYA
13.00 órától Karácsonyi vásár
14.00 órától Mesefilm vetítés
15.00 órától Karácsonyfadíszek készítése
17.00 órától Ünnepi m´́usor-összeállítás
18.00 órától a Nagyparkolóban
Ünnepi köszönt´́ot mond Mez´́ofi Zol-
tán Rétság város polgármestere; Kö-
zös éneklés a Karácsonyfa körül; Kö-
tetlen beszélgetés, forró tea, forralt bor
Mindenkit szeretettel várnak a rende-
z´́ok!

Januári el´́ozetes

Január 12. szerda, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Makrai Adél kiállítása

Január 16. vasárnap, 16.00 órától
a m´́uvel´́odési központban
Ökumenikus imanap

Január 21. péntek 17.00 órától
a könyvtárban
Magyar Kultúra Napja
A “Lakóhelyünk Rétság” cím´́u pályá-
zat eredményhirdetése

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Hétf´́o:
A Kör - a térség képz´́om´́uvészeinek klub-

ja Minden hónap utolsó hétf´́ojén,
17.00 órától Vezeti: Óvári János

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, és Jóga Minden hétf´́on és csü-
törtökön, torna 18.00 órától, jóga
19.00 órától Vezeti: Évinger Boglárka

Kedd:
Hipp-hopp tánccsoport Minden kedden

17.00 órától Vezeti: Kugli Kitti
El Coyote zenekar próbái Heti két alka-

lommal, a rendezvények függvényében
Szerda:
T´́uzzománc Kör Minden szerdán 16.30

órától Vezeti: Dovák B. József
Hastánc Minden szerdán 17.00 órától Ve-

zeti: Bernáth Gyuláné
Reiki - Útkeres´́ok Klubja Kéthetente szerdán-

ként, 17.30 órától Vezeti: Kövesdy Hedvig
Csütörtök:
N´́oi torna, és Jóga Minden hétf´́on és csü-

törtökön, torna 18.00 órától, jóga
19.00 órától Vezeti: Évinger Boglárka

Péntek:
Szobrász szakkör Minden pénteken

16.30-18.00 óráig Vezeti: Nagy Gabi
Táncos Lábú Szül´́ok - Néptánc-próba

Minden pénteken 18.00 órától Vezeti:
Kozák Katalin

Spangár András Irodalmi Kör - Börzsö-
nyi Helikon Havonta egy alkalommal
Vezeti: Krasznai Gyula

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

rtv.retsag.net

A Rétsági Televízió havi programja. Na-
ponta 24 órában képújság, hirdetésekkel,
aktuális információkkal. 
December 16. csütörtök 18.00 

Él´́o közvetítés a Képvisel´́o-testület
ülésér´́ol

December 28. kedd 18.00 
RTV Híradó

December  29. szerda 18.00 és 19.00 
RTV Híradó ismétlése

December 30. csütörtök 18.00 
RTV Híradó ismétlése

Január 3. hétf´́o 18.00
RTV Híradó ismétlése

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
Vasárnap Zárva
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A gobelin kiállítás elé

Immár tizedszer nyílt kiállítás a m´́uvel´́o-
dési központban m´́uköd´́o szorgos és
ügyes kez´́u leányokból és asszonyokból
álló Rétsági Gobelin Kör munkáiból. Az
alábbiakban a megnyitón elhangzott mél-
tatásból idézünk néhány gondolatot.

Tíz év egy ember életében is nagy id´́o,
hát még milyen jelent´́os egy közösség
fennállása során. Szinte úgy érezzük,
hogy még csak nemrégen történt, hogy
Várszegi tanár úr felkeresett bennünket az
ötletével, hogy szervezzünk egy csoportot
a gobelinkészítés megszállottjai köréb´́ol.
Természetesen azonnal igent mondtunk,
hiszen minden az intézményünkben m´́u-
köd´́o közösség, m´́uvel´́odési forma fontos
a számunkra.

Átlagosan harminc f´́o tartozott a cso-
portba. Voltak, akik elmaradtak, de min-
dig jelentkeztek új résztvev´́ok. Tevékeny-
ségük csúcspontja mindig az éves kiállítás
volt, hol bemutathatták az elmúlt id´́oszak
új termését. A motívumok id´́onként ismét-
l´́odtek, hiszen kedvenc témák mindig is

voltak. Az alkotó minden esetben más
volt, de többször megjelent a kiállításon a
Lilaruhás n´́o, Az utolsó vacsora, vagy a
Napraforgó-csendélet. Vannak divatos té-
mák is. A mostani kiállításon három vál-
tozata is megtekinthet´́o Erzsébet királyn´́o-
nek, a magyarok népszer´́u Sisijének. S ha
a tevékenység csúcspontja a kiállítás, ak-
kor nem is tíz ilyen ünnepszámba men´́o
csúcspont volt. Ellátogatott ugyanis a kör
Balassagyarmatra is, s nyíltak a körtagja-
inak munkáiból kiállítások Tolmácson és
Érsekvadkerten is.

A megnyitókra számos embert kértünk
fel. Volt közöttük textiltervez´́o iparm´́uvész,
a foltvarrás mestere, a t´́uzzománc kör m´́u-
vészi vénával megáldott vezet´́oje, de Vár-
szegi tanár úr is és jómagam is többször
vállalkoztam arra, hogy megnyitom a tárla-
tot. Éppen ez utóbbi tény állított nehéz hely-
zet elé, hiszen a képz´́om´́uvészet ágaival
nem, de a történelem rejtelmeivel foglalko-
zó ember számára mindig a múltbeli érde-
kességek nyújtanak segédkezet.

Még a Magyar Televízió is megörökí-
tette a munkájukat, amikor a F´́otér cím´́u
m´́usorhoz forgatott városunkban.

Egy alkalommal valaki kiszámolta,
hogy hány öltést kell tenni egy négyzetcen-
timéternyi varrott felületre. Mennyi kell ak-
kor egy egész képre, s már szinte belegon-
dolni sem könny´́u, hogy mennyi öltés,
hány óra munka kellett a tíz év alatt kiál-
lított mintegy félezer alkotáshoz. Ráadá-
sul sok anyagi áldozatot is jelent, hiszen
nem olcsóak az alapanyagok és a keretek.

A gobelinnek ez a közkedvelt és köz-
ismert változata megmaradt az örömszer-
zés szintjén. Örömet okoz a készít´́ojének,
örömöt a családnak, ha lakásdísz készül
bel´́ole, s mindkét félnek örömet okoz, ha
ajándékként cserél gazdát.

Azt kívánom, hogy e türelmet és kéz-
ügyességet igényl´́o munkálkodásban még
nagyon sok örömet leljenek, akik készítik, s
mindazok, kiknek a nézésük örömet okoz.
Kívánom. Hogy a kör élje meg a tíz évet is,
hogy azok, kik majd akkor összefoglalják
Várszegi tanár úr és az általa összefogott
hölgykoszorú munkáját, még több sikerr´́ol
számolhassanak be.                 V.J.

Bemutatjuk az Ékes Énekegyüttest
Kozák-Simon  Katalint, az együttes veze-
t´́ojét a térségben nem kell bemutatni. Gya-
korta megcsodálhattuk szép énekhangját,
tudjuk róla, hogy a legapróbbaktól kezdve
a legid´́osebbekig tanítja a néptánc elemeit,
s nem is csupán Rétságon, hanem Nagy-
orosziban, Tolmácson és ott van minde-
nütt, ahol történik valami.

A közelmúltban most egy új meglepe-

téssel szolgált. Megalapította az Ékes
Énekegyüttest. A csoport cseng´́o hangú le-
ányokból áll. Van közülük ki Orosziból,
van ki Rétságról, Nógrádról, Tereskér´́ol,
vagy Balassagyarmatról érkezik a fellépé-
sekre. Már az els´́o bemutatkozásaik során
nagy sikert arattak. Biztosak lehetünk
benne, hogy még sok alkalommal tapsol-
hatjuk meg el´́oadásaikat.

Pályázati felhívás 

A rétsági Városi M´́uvel´́odési Központ
és Könyvtár az elmúlt évekhez hasonló-
an irodalmi pályázatot hirdet általános
és középiskolás tanulók számára,

“Ilyennek szeretném látni 
lakóhelyem száz év múlva” 

címmel.

A pályázat készülhet kézírással vagy
számítógéppel.

A jeligés pályázatok mellé, zárt bo-
rítékban kérjük mellékelni a jelige fel-
oldását. A legsikerültebb írásokat meg-
jelentetjük.

Az írásm´́uvek leadási határideje:
2011. január 15. Cím: Városi M´́uvel´́o-
dési Központ és Könyvtár 2651 Rétság,
Rákóczi út 26., Pf.: 24.
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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.

A Rétsági Polgár´́or
Egyesület tanácsai

Közelednek az ünnepek, Karácsony,
Újév. Mindenki megpróbálja egyszerre
elintézni nagy bevásárlásait.

Boltról boltra járva a csomagok gyara-
podnak, egyiket másikat le kell tenni. A
nagy forgalmú üzletekben senki nem fi-
gyel fel egy szemlél´́od´́o átlagosan öltözött
alakra, aki alkalmas pillanatban egy ide-
gen csomaggal odébbáll. Mire a jogos tu-
lajdonos végez a vásárlással, csomagjának
h´́ult helye. Nemcsak a vásárlást kezdheti
elölr´́ol, a szükséges pénzt is újra rá kell
áldoznia, ha maradt még. Nagy bevásárlá-
sait ne egyedül intézze. Csomagjainak ´́or-
zésével közeli ismer´́oseit, barátját bízza
meg! Soha ne hagyja idegenre!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet kívánunk Önnek és sze-
retteinek.

A Rétsági Polgár´́or Egyesület tagsága.

Pályázat a Spangár-díjra
A rétsági Spangár András Irodalmi Kör pá-
lyázatot hirdet a vers és prózaírók részére. A
pályázaton korhatár és a témakör megkötése
nélkül, minden alkotó részt vehet. Kizárólag
máshol meg nem jelent írásm´́uvekkel lehet
pályázni! Az írásokat digitálisan is kérjük
mellékelni. A pályázatok terjedelme nem
haladhatja meg az öt gépelt oldalt. (Word,
Times New Roman, 1,5 sortáv.) A jeligés
pályázatok mellé, zárt borítékban kérjük
mellékelni a jelige feloldását. Egy jeligéhez
maximum három írásm´́u tartozhat. Az írás-
m´́uvek leadási határideje: 2011. január 15.
Cím:  Spangár András Irodalmi  Kör - Vá-
rosi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár
2651 Rétság, Rákóczi út 26., Pf.: 24. 

A legjobbnak ítélt alkotás elnyeri a díszes
kivitel´́u Spangár András emlékplakettet és a
hozzá járó oklevelet. Az arra érdemes íráso-
kat megjelentetni tervezzük a Kör 2011. évi
antológiájában és a Kör honlapján is.

Apróhirdetések
Eladó! Rétság Jókai u. 1. szám alatti három-
szobás családi ház. Gázf´́utéses, kút az ud-
varban. Sarok telek, mely méretét és elhe-
lyezkedését tekintve megosztható! Irányár:
13 millió forint. Édekl´́odni: 0670/6131082
ELADÓ 87 m2-es öröklakás Rétság köz-
pontjában SÜRG ´́OSEN ELADÓ! Ár meg-
egyezés szerint! Érd: 06/30-579-9881

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

ELADÓ Sony autós CD lejátszó: (MP3
formátumot is lejátszik) 4x50 W-os, levehe-
t´́o el´́olap, 2 db Sony hangfallal. Ár meg-
egyezés szerint! Érd: 70/611-3402

ELADÓ Rétságon a központtól 1 percre,
53 m2-es, 2 szobás, felújított, cirkóf´́utéses,
jó elrendezés´́u, erkélyes, világos, csendes,
parkra néz´́o, 3. emeleti panellakás. Alacsony
rezsij´́u. Tartozik hozzá saját, zárható tároló,
igény esetén részben bútorozottan. Az ár tar-
talmazza az új, egyedi készítés´́u, beépített
konyhabútort. Ár: 7,9 MFt Tel: 70/455-7788

ELADÓ „VESUV” elektromos látvány kan-
dalló 250 V, 50 Hz, 1500 W, ÚJ ÁLLAPOT-
BAN 30.000 Ft-ért!Érd: 06/30-419-9821

ELADÓ Vácon! Szabályozható, egyedi f´́u-
téses, felújított 66 m2-es, 2 és 1/2 szobás
lakás. 2.500 Ft közös költség; csendes lép-
cs´́oház!Tel: 70/236-2708
Gázt´́uzhelyek, bútorok, sz´́onyegek el-
adók! Érd: Kotroczó Balázs, 06/35-350-282,
20/428-2480

ELADÓ: 3 részes álló konyhaszekrény:
20.000 Ft 3 fiókos fagyasztószekrény: 5.000
Ft Étkez´́oasztal: 4.000 Ft Tel: 06/20-624-
9831

ELADÓ Vajszín´́u b´́orszövetes, fabetétes,
használt ül´́ogarnitúra (3+2+1). Érdekl´́odni:
06/70-337-6839
Nimfa papagájok olcsón eladók!  Tel:
35/350-408

Pusztaszántói birtok eladó! A birtokon lé-
v´́o hétvégi házzal, sufnival és gyü-
mölcsössel. Szép, csendes, környezetben,
közel a tóhoz. Ugyanitt eladó 1,4-es Opel
Corsa, 1,5 éves m´́uszakival, olcsón. Érd:
70/521-1239

Köszönetnyilvánítás Hálás köszönetünket
fejezzük ki mindazoknak, akik édes fiamat,
Korpás Imikét utolsó útjára elkísérték, és
fájdalmunkban osztoztak. Köszönettel: éde-
sanyja és bátyja

T´́uzifa eladó! Akác, cser, tölgy, bükk, gyer-
tyán. Kandallófa: gurigába, hasítva, házhoz
szállítva. T: 70/392-4329

KARÁCSONYI FENY ´́OVÁSÁR! Az
újonnan nyílt zöldségesben, a Krumpli és
Dinnye-ben Rétságon (a söröz´́o mellett). Ezüst,
normann, és luc. Minden fához ajándék!

Fiatal tanítón´́o német nyelvb´́ol alapszint´́u
nyelvvizsgára felkészítést vállal, illetve gye-
rekfelügyeletet Fels´́opetényben. Ár meg-
egyezés szerint. T: 20/824-9689

Karácsonyi vásár
2010. december 22-én, szerdán 13.00 órá-
tól  a  rétsági  m´́uvel´́odési  központ  aulá-
jában Mindenki Karácsonya keretében
KARÁCSONYI VÁSÁRT szervezünk.
Jelentkezés, b´́ovebb felvilágosítás munka-
id´́oben :  35/350-785

Mindenki Karácsonya
M´́uvel´́odési Központunk 2010. december
22-én, az elmúlt évek hagyományainak
megfelel´́oen ismét megrendezi a Minden-
ki Karácsonya ünnepségét.

A rendezvény sikere érdekében köszö-
nettel fogadunk minden anyagi és termé-
szetbeni támogatást (gyümölcs, sütemény,
édesség, stb...).  Tel: 35/350-785

Feny´́ofa eladó!

Válassza ki feny´́o-
fáját Karácsonyra!
A kertben lév´́o fe-
ny´́ok már most le-
foglalhatók. Kará-
csony el´́ott 2 nap-
pal elszállíthatók!

Érdekl´́odni le-
het: Lisinszki Ká-
roly Tereske, Kos-
suth 86/1.

Telefon: 
35/359-070

Minden kedves olvasónknak 
kellemes karácsonyi ünnepeket 

kívánunk!
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