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A Magyar Kultúra Napján
Hosszú évekre visszanyúló hagyomány immár,
hogy a Magyar Kultúra Napját megünnepeljük a
könyvtárban. A m´́uvel´́odési központ hagyományo-
san ez alkalommal hirdeti ki a „Lakóhelyünk Rét-
ság” elnevezés´́u diák irodalmi pályázat eredmé-
nyeit. Az idei pályázat azonban kissé más volt
témáját tekintve. „Ilyennek képzelem lakóhelye-
met száz év múlva” címmel kértek ugyanis íráso-
kat a tollforgató diákoktól. Örömünkre a középis-
kolások közül is többen tollat ragadtak.

Az ünnepség fényét emelte, hogy a zeneiskolai
tagozat legtehetségesebb növendékeib´́ol alakult
kamarazenekar vezette fel az eseményt Dobai
Szabolcs m´́uvésztanár közrem´́uködésével. A Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmából Giresek Károly
képvisel´́o, az önkormányzat kulturális ügyeket se-
gít´́o tanácsnoka mondott köszönt´́ot.
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Városházi  tudósítások

Január havi ülésén a képvisel´́o testület
meghallgatta a polgármester tájékoz-
tatóját a két ülés közötti id´́oszakban
végzett polgármesteri munkáról, vala-
mint a lejárt határidej´́u határozatokról.
A Kistérségi Járóbeteg Szakellátó beru-
házással kapcsolatosan Bugarszki Mik-
lós intézményvezet´́o tájékoztatta
a képvisel´́oket a beruházás vár-
ható költségeinek alakulásáról,
valamint a projekt helyzetér´́ol.

Napirend el´́otti felszólalásában
Jávorka János képvisel´́o szólt a
hulladékszállítás ügyében nem ele-
gend´́onek ítélt tájékoztatásról, a té-
li id´́oszak hókotrásának, az utak kezelésé-
nek hiányosságairól, valamint a temet´́o-
ben történt jogtalan fakivágásokról.

Az els´́o napirendi pontban szerepelt az
Önkormányzat Szervezeti és M´́uködé-
si Szabályzatának módosítása. Az ön-
kormányzat egyik legfontosabb doku-
mentumával 2006-ban foglalkozott
utoljára a testület. Azóta sok változás
történt, s ez indokolta az újbóli napi-
rendre t´́uzést. A Pénzügyi és Város-
üzemeltetési Bizottság a napirendi
ponthoz készített egy részletes módo-
sító javaslatsort, amelyek a további
munka gördülékenysége érdekében
beépítésre kerültek. Az új helyi jog-
szabályt terjedelme miatt nem tudjuk
közölni, de a www.retsag.hu honlapon
megtalálható.
A polgármesteri hivatal szervezeti át-
alakításáról, valamint a város gazdasá-
gi programjáról szóló el´́oterjesztéseket
a testület levette az ülés napirendjér´́ol.
Az önkormányzat 2011. évi költségve-
tését el´́okészít´́o döntéseinek tárgyában
a testület számba vette feladatkörön-
ként és intézményenként az elvégzen-
d´́o kötelez´́o és a nem kötelez´́o felada-
tokat. A napirendi pont kapcsán Fejes
Zsolt jegyz´́o tájékoztatta a képvisel´́oket
a közfoglalkoztatás 2011. évi lehet´́osé-
geir´́ol. Sajnálatos módon jelent´́os mér-
tékben csökken annak lehet´́osége, hogy
ily keretek között minél több rászoru-
lót juttassanak munkalehet´́oséghez.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom
Rétsági Szervezete a felterjesztési jog
gyakorlása címén fogalmazott meg hi-
ányosságokat, s ennek orvoslása érde-
kében kérte az önkormányzatot, hogy
azokat a Magyar Köztársaság 2011.
évi költségvetésér´́ol szóló törvény tár-
gyában továbbítsák a nemzetgazdasá-
gi miniszternek. A testület határozata
értelmében szerencsésebb volna, ha a

felterjesztést a kistérségi társulás nyújta-
ná be, lévén, hogy e szervezet a térség
valamennyi önkormányzatát képviseli.
A testület elé került a 2011. évi közbe-
szerzési szabályzat. A folyamatos jog-
szabályváltozás miatt vált a módosítás
szükségessé. A változások mértéke in-

dokolta, hogy a szabályzat tel-
jes terjedelmében átdolgozásra
kerüljön.
A Városi M´́uvel´́odési Központ
és Könyvtár intézményvezet´́o-
jének megbízása 2011. április
30-án lejár. Az állás betöltése
érdekében pályázatot szüksé-

ges kiírni. A pályázati feltételek olvas-
hatók a város hivatalos honlapján.
A képvisel´́o-testület a korábbi gyakor-
latnak megfelel´́oen ez évben is pályá-
zatot hirdet a város sportegyesületei
számára, munkálkodásuk támogatása
érdekében. A pályázati kiírást az ön-
kormányzat hirdet´́otábláján és a város
honlapján lehet elolvasni. A beérkez´́o
pályázatok tárgyában a testület munka-
terve szerint a március 25-i ülésén dönt.
A testület minden évben támogatást
nyújt a helyi nyugdíjas klubok m´́ukö-
déséhez. A támogatási igények be-
nyújtásának határideje: 2011. február
27. A testület felkérte a jegyz´́ot, hogy
értesítse a város két nyugdíjas klubját
a támogatás lehet´́oségér´́ol.
A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és
Családsegít´́o Szolgálat egy el´́oterjesz-
tés keretében nyújtotta be a testület elé
a szakmai programját jóváhagyásra.
Az el´́oterjesztést a Szociális Bizottság
tárgyalta el´́ozetesen, s javaslatuk alap-
ján a testület elfogadta azt.
Az autóbuszforduló üzemeltetése tár-
gyában a Nógrád Volán Zrt képvisel´́o-
je jelezte, hogy az autóbuszállomás
használatáért bérleti díjjal nem kalku-
láltak. A testület elfogadta a javaslatot
azzal a kikötéssel, hogy készüljön az
átadás során egy állapotfelmérés, s
hogy az üzemeltet´́onek biztosítást kell
kötnie a létrehozandó épületre.
Immár évekre visszamen´́oleg zajlik az
a folyamat, amelynek során az önkor-
mányzat kérelmezte, a Magyar Nem-
zeti Vagyonkezel´́o Zrt-nél, valamint a
Honvédelmi Minisztériumnál a m´́uve-
l´́odési központ tulajdonjogának ingye-
nes átvételét. A testület felkérte a pol-
gármestert, hogy a szükséges doku-
mentumok csatolásával ismételten jár-
jon el az ingyenes tulajdonba vétel tár-
gyában.

Mint arról már korábban is hírt adtunk
egy eredményes pályázat révén lehe-
t´́ové válik az általános iskolában az
informatikai infrastruktúra fejlesztése.
Az eszközök beszerzése érdekében
közbeszerzési eljárást kellet lefolytat-
ni. A beérkezett ajánlatok elbírálása
során az Informatika Kft került ki
gy´́oztesen.
Rétság város képvisel´́o-testülete dön-
tése értelmében 2011. február 1-t´́ol
Majnik László képvisel´́ot bízta meg a
feladattal, hogy a Rétság Kistérségi
Járóbeteg-Szakellátó Nonprofit Kft
taggy´́ulésében a város önkormányza-
tát képviselje.
A DIPO Khe azzal a kéréssel fordult
az önkormányzathoz, hogy az általuk
felvenni kívánt15 milliós hitel felvéte-
léhez vállaljon kezességet. Bár az el´́o-
terjesztés szerint a kezességvállalás
semmilyen szempontból nem terhelné
közvetlenül az önkormányzatot, a tes-
tület úgy határozott, hogy a város
anyagi helyzetére való tekintettel a ké-
rést nem támogatja.
Az ülés napirendjén szerepelt az ön-
kormányzati személygépkocsi 2010.
évi használata során feltárt hiányossá-
gok kérdése. A testület a vizsgálat
megállapításaira készült tájékoztatót
elfogadta.
A házi szociális gondozás terén való
el´́obbrelépés érdekében Rétság város
kinyilvánította, hogy csatlakozni kí-
ván a jelz´́orendszeres házi segítség-
nyújtás programjához.

V.J.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2011. februári fogadó órák 

Mez´́ofi Zoltán polgármester Minden hó-
nap második hétf´́ojén 13.00-17.00 órá-
ig. Februárban 14-én hétf´́on 

Dr. Katona Ern´́o alpolgármester minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától
17.30 óráig. Februárban 23-án szerdán

Fejes Zsolt jegyz´́o minden hétf´́on 14-17
óráig. Februárban 7, 14, 21, 28.

Testületi ülés
Rétság Városi Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete következ´́o munkatervben
tervezett ülését február 18-án, pénte-
ken, 16.00 órai kezdettel tartja. Az ülést
a Rétsági Televízió él´́o adásban közvetíti.

Az ülésen tárgyalni tervezett napiren-
dek megtalálhatók a www.retsag.hu olda-
lon, miként 6 nappal el´́obb az el´́oterjesz-
tések is nyilvánosság számára elérhet´́oek
lesznek.

    2011. FEBRUÁR        HANGADÓ    
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Megkérdeztük az illetékest

A Rétsági Televízió számára rögzített,
“Megkérdeztük az illetékest” cím´́u m´́uso-
runk mir´́ol is szólhatna másról, mint a
szemétszállítás ügyeir´́ol. Akit mikrofon
elé kértünk ez ügyben, az valóban a leg-
illetékesebb: Gyenes Szilárd, a szemét-
szállítást végz´́o Zöld Híd Kft ügyvezet´́oje
válaszolt Girasek Károly kérdéseire.

– Sok kérdés fogalmazódik meg a helyi
emberekben a szemétszállítás változásá-
val kapcsolatban. Talán azért is, mert itt
helyben nem kaptak elég tájékoztatást. Az
els´́o és talán legfontosabb kérdés, hogy
mennyibe kerül január 1-t´́ol a szemétszál-
lítás a rétsági embereknek?

– Nagyon jelent´́os átalakuláson megy
át ez a szakma és a közszolgáltatás is. A
települések többségében jelent´́os díjemel-
kedések vannak. Mind a 110 településünk
vonatkozásában. A komplex egész éves
szolgáltatási díj a lakosságnak megközelí-
t´́oleg 28-29 ezer forint lesz évente, csalá-
donként. Ez már tartalmazza az ÁFÁ-t is.
Ez az összeg az edényméret változásával
csökkenhet. 

– Korábban a lakók 8500 forintot fi-
zettek. Hogyan lehetséges ekkora külön-
bözet. Mit tartalmaz ez a díj?

– Ez a díj a komplex szolgáltatásra
vonatkozik. Amiért jelent´́osen drágább, az
azért van, mert eddig a régióban mintegy
harmincöt helyre lehetett vinni a hulladé-
kot. Ma azonban mindössze csak két hely
van, ahol az európai uniós támogatással
megvalósult telephelyek fogadják a hulla-
dékot. Itt már nem egyszer´́uen arról van
szó, hogy egy gödörbe beöntjük, hanem
válogatjuk, feldolgozzuk a hulladékot.
Egy jelent´́os színvonalbeli, környezetvé-
delmi változásról van tehát szó. Azok a
díjak, amelyek a települések többségénél
– így Rétság városánál is – voltak, már a
korábbi szolgáltatások költségeit sem fe-
dezték. Nem voltak benne a berendezések
amortizációs költségei, s az a munka sem,
mely az átvételét´́ol számítva még negyven
évre feladatot jelent a hulladék további
kezelése során. 

– Valóban az önkormányzat el´́oz´́o év-
ben mintegy 15 millió forinttal fizetett töb-
bet az elhelyezés címén, amire jelenleg
nincs fedezete. A kérdés persze az, hogy
lehet-e olcsóbban? Többen felvetették
ugyanis, hogy számukra elegend´́o lenne
kisebb kuka is. Ki választhatja a kisebb
kukát? 

– Az egy és két f´́os háztartások eseté-
ben a nyolcvan literes kuka alkalmazható,
míg a normál standard a 120 literes, s van-
nak ennél nagyobbak is. 

– A kisebb kuka díja olcsóbb, de a
majdnem fele szemétért nem fele összeget
kell fizetni.

– Ennek egyszer´́u oka van, hiszen a
költségei sem a felét jelentik. Attól függet-
lenül ugyanis, hogy egy kisebb tárolóedé-
nyért megy, a gépjárm´́unek ugyanúgy el
kell oda jutni ugyanazzal a személyzettel,
ugyanazt a létszámot fenn kell tartanunk
a feldolgozó-központokban. Ezeket a szá-
mításokat az egész régióban keletkez´́o
összes hulladékra kell kiszámolnunk. Ta-
lán meglep´́o a szám, de a régióban évente
mintegy százezer tonna hulladékot keze-
lünk. A kerepesi hulladékkezel´́o közpon-
tunkba naponta háromszáz, Nógrádmarcal-
ra napi százötven tonna hulladék érkezik.

– Ha jól értem, akkor is kell fizetni, ha
valakinek éppen nincs hulladéka, heteken
keresztül üres kukát tesz ki. Ha azonban
valaki tartósan nem lakik egy lakásban,
van arra mód, hogy ezt el´́ozetesen beje-
lentse?

– Tartós távollét esetén lehet kérni a
közszolgáltatás szüneteltetését. Tapasztalat
azonban az, hogy gyakorlatilag nem létezik
az, hogy valakinek a - mai fogyasztói élet-
vitelünk mellett - nincs hulladéka.

– Lehet-e arra szerz´́odni, hogy valaki
csak kéthetente teszi ki a kukáját?

– Nem lehet sajnos, mert a jelenlegi
szabályozás szerint azt a hulladékot, ami
bomló szerves anyagot tartalmaz, azt a
közszolgáltatónak heti rendszerességgel
el kell szállítania.

– Mi a helyzet azokkal a zsákokkal,
amelyek Rétságon igen divatosan kirakás-
ra kerülnek a kukák mellé. Ezeket régeb-
ben valahogyan mégis elszállították.

– Csak a tárolóedényekb´́ol fogjuk ürí-
teni a hulladékot, de a lakosságnak van
lehet´́osége a többlethulladékot olyan köz-
tisztasági zsákban kihelyezni, aminek az
árában benne van az elszállítás is. Ezek
megvásárolhatók a településen. Ebben a
rendszerben, 110 település közös felel´́os-
ségén alapulnak a dolgok, hiszen fontos
megjegyeznünk, hogy ez a cég száz szá-
zalékban az itt él´́ok tulajdonában van, s ha
veszteséget termel, azt is az itt él´́oknek
kell megfizetni.

– Mi a helyzet ahol nincs kuka? Leg-
f´́oképpen a társasházak vetik fel, hogy ná-
luk – pl. – tíz lakásra van hat kuka, mert
az elég.

– A társasházak kérdése egy örök
probléma. Nem csupán itt, hanem minde-
nütt. A társasházak esetében a követend´́o
az, hogy a jogszabályban rögzített hulla-
déktermelési norma alapján kell meghatá-

rozni a tárolóedények mennyiségét. Erre a
mennyiségre a társasház szerz´́odhet egy
közös megállapodásban is. Arányaiban
azonban ugyanaz a szabály vonatkozik az
ott él´́okre, mint az önálló ingatlanokban
lakókra. 

– Jelenleg az önkormányzat annyiból
függetlenedett a szolgáltatástól, hogy ki-
jelölte az Önök cégét mint szolgáltatót, de
a lakókkal neki nincs jogviszonya. Ki mi-
kor, köt szerz´́odést?

– Szeretném azt tisztázni, hogy ez az
önkormányzati törvényb´́ol ered´́o kötelez´́o
közszolgáltatás. Ennek értelmében a köz-
szolgáltatás annak igénybevételével a tör-
vény erejénél fogva létrejön. Gyakorlati
értelemben születik egy közszolgáltatási
szerz´́odés magával az önkormányzattal,
hiszen neki a kötelez´́o feladatát végre kell
hajtania. Ez meg is történt és mindenki
számára olvasható ez a megállapodás a
www.zoldhid.hu nevezet´́u honlapon. A
közszolgáltató pedig minden ingat-
lantulajdonost meg fog keresni. A szerz´́o-
désben szerepelni fog a fizetés módja, az
edényméretét-választás. A számlázás há-
rom havonta fog megtörténni. 

– Ki vegye a kukát? Sérülés esetén ki-
nek kell pótolnia? Lesz-e a cégnek vala-
milyen akciója, olcsóbb beszerzése, helyi
értékesítés vonatkozásában?

– Kétféle megoldást is tudunk kínálni.
Egyrészt bérelhetnek t´́olünk a polgárok, de
vásárolhatnak is. Mi nagy tételben szerez-
zük be a kukákat, így üzleti nyereség nélkül
adjuk tovább, s ez igaz a bérletre is.

– Önök üzemeltetik a szelektív hulla-
dékgy´́ujt´́o szigeteket. Rétságon némelyik
igen gyorsan megtelik, és ezen túl ugyan-
csak más hulladékot pakolnak mellé. Ho-
gyan történik ezek ürítése.

– Valóban így van, de ennek az ürítési
rendszere egy elég speciális járatrendszert
igényel. Azzal a problémával kell meg-
küzdenünk, hogy vannak szelektív gy´́ujt´́o-
szigeteink a tízezres lakótelepeken és a
legapróbb falvakban is. Nem egyformán
telnek meg ezek a tárolóedények. Az itt
él´́ok tudnak abban segíteni nekünk, hogy
ahol látják, hogy megtelt a konténer, egy
sms-t küldenek hozzánk. A következ´́o já-
rat során el fogják vinni. Nem rosszak a
tapasztalataink a szelektív gy´́ujtéssel.

    HANGADÓ        2011. FEBRUÁR    

3    



Hangsúlyoznunk kell, hogy minden bevé-
tel, ami ebb´́ol származik, az csökkenti az
összköltséget.

– Vannak olyan anyagok is amire a
mostani rendszer nem terjed ki. Például
akkumulátort, elektronikai hulladékot sem
a kukába, sem a szelektív konténerbe nem
lehet belerakni. Ezeknek mi legyen a sor-
suk?

– 2011-ben már be fogjuk vezetni a
háztartási veszélyes hulladékokat kezel´́o
rendszert is. Rétság e tekintetben jó hely-
zetben van, hiszen kialakításra került a
hulladékudvar a Kossuth utca végén. Ide
el lehet majd helyezni az akkumulátort, a
háztartási étolajat, gyógyszermaradéko-
kat, szárazelemeket, beszáradt festékeket.
Mindent át fogunk venni, s ez is benne
van a komplex közszolgáltatás díjában.
Március-áprilisban tervezzük beüzemelni.

– Meg kell mondanom ´́oszintén, hogy
a lakosság az igen nagymérték´́u díjeme-
léssel nem könnyen tud kibékülni. Ha tu-
domásul veszi is, legalább remélheti, hogy
a munka min´́osége lényegesen javul?

– Ha bárki azt tapasztalná, hogy a
munkatársaim nem az el´́oírt módon, pon-
tosan, precízen, udvariasan végzik a mun-
kájukat, azt kérjük, hogy jelezzék felénk.
Az ügyfélszolgálatunk rendelkezésre fog
állni. Mindamellett a munkatársaink na-
gyon alapos kiképzést kaptak, s a legmo-
dernebb, legkorszer´́ubb eszközökkel dol-
goznak.

– Ha esetleg panasz, észrevétel van,
lesz-e ügyfélszolgálati iroda, hol, mikor?

– Az els´́o körben egy központi ügyfél-
szolgálat lesz, de lesz a településeken el´́o-
re meghirdetett id´́opontokban helyi ügyin-
tézés is. Addig is nagy tisztelettel várjuk
a rétsági polgárokat is ezekbe a regionális
feldolgozó központokba, hogy személye-
sen is megtapasztalhassák azt, hogy mi-
lyen korszer´́u körülmények között törté-
nik a hulladék kezelése.

Felhívás

A Zöld Híd Régió Kft kéri a társashá-
zak közösségeit, hogy a közös képvise-
l´́ok a lehet´́o legrövidebb id´́on belül je-
lentkezzenek az alább megadott elér-
het´́oségeken, a hulladékszállítási szol-
gáltatási szerz´́odések megkötése érde-
kében. 

Tóth Alexandra 
oktatási és tájékoztatási referens

Tel.:(35) 501-402 
Fax: (35) 501-409

Mobil: (20) 458-7492
E-mail: toth.alexandra@zoldhid.hu

F ´́ONIX Asztalitenisz SE jelentkezik...
S´́ur´́u volt az év végi program egyesüle-
tünk háza táján. A december 19-i me-
gyei diákolimpiai dönt´́o, másnap a DÜ-
FA Karácsony Kupa követte.

A két ünnep között háziverseny követ-
kezett, majd egy hétvégi „mini edz´́otábor-
ral” indítottuk az évet. A megyei Diáko-
limpián három fiú indult a II. korcsoport-
ban. A saját korcsoportjukban igen meg-
gy´́oz´́o volt a rétsági fölény.

Eredmények: 1. Porubszki Martin, 2.
Bartos Bálint, 3. Tajthy Zalán. Összevont
kategóriában Porubszki Martin 3. helye-
zést ért el, így ´́o az 1. számú tartalék az
Országos Diákolimpiára utazó csapatban.

December 20-án immár 3. alkalommal
tudtuk megrendezni a DÜFA Kupát. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani a DÜFA
Hungária Kft-nek és Medgyesfalvi Árpádnak
a verseny lebonyolításában nyújtott segítsé-
géért. Remek feln´́ott mez´́ony gy´́ult össze 35
f´́ovel a szlovák I. - II. - III. ligából, Vác NB
II-es csapataiból, és a német IV. ligából.

A n´́oi mez´́ony kis létszámmal, de re-
mek játékosokkal állt asztalhoz, mint pl.
Katona Eszter a Statisztika játékosa (Or-
szágos ranglista 34. hely).

A csoportmérk´́ozések után a f´́otáblán
egyenes kieséses rendszerben döntötték el
a versenyz´́ok a dobogós helyezéseket és
az érem mellé Kovács László szendehelyi
keramikus iparm´́uvész sporttársunk gyö-
nyör´́u kerámiáit is hazavihették.

Eredmények:
Férfi feln´́ott: 1. Lovas Dániel - Vác

Reménység,  2. Sági Bence - Vác Remény-

ség, 3. Némann Dávid - Vác Reménység,
3. Matthias Magin - Németország.

N´́oi összevont: 1. Katona Eszter - Sta-
tisztika, 2. Katona Emese - Budapest-Gro-
up, 3. Medgyesfalvi Petra - Vác Remény-
ség, 3. Szikszai Nóra - Rétság.

Ifjúsági fiú: 1. Gáspár Martin - Šahy,
2. Páris Áchim - Romhány, 3. Mészáros
Bálint - Šahy, 3. Páris Artúr - Romhány.

A két ünnep között egy háziversenyt is
megrendeztünk. Remek hangulatban kb.
30 f´́os mez´́onnyel, virslivel, – és a gy´́oztes
csapat – egy tortával ünnepelt.

Az új évet egy régóta halogatott edz´́otá-
bor nyitotta. Hosszas szervezés után január
7-8-9-én tudtuk lebonyolítani az általános
iskola tornatermében az edzéseket. 15 rétsá-
gi gyermek és más egyesületekb´́ol érkez´́o
edz´́opartnerek ütötték a labdát 14 asztalon
14 órán keresztül Kriston Zsolt és Engel
Mónika, a BVSC edz´́oi irányításával.

Itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy meg-
köszönjük az egész éves segít´́o munkáját az
edzéseken résztvev´́o gyermekeink szüleinek,
akik szabadidejüket feláldozva, felügyeletet
biztosítva segítik az edz´́ok munkáját. Külön
köszönet illeti Porubszki Zoltánt és családját
az egyesület önzetlen támogatásáért. Végül,
de egyáltalán nem utolsó sorban szeretnénk
köszönetet mondani az általános iskolának
azért a segít´́okész, rugalmas hozzáállásért
mellyel egyesületünket támogatja. Többéves
szélmalomharc után, bízunk a jelenlegi isko-
lavezetéssel kialakított jó kapcsolatunk fenn-
tartásában és a további támogatásban.

Sági Zoltán F ´́ONIX ASE elnök

Adidas Kupa 2011 megyei dönt´́o
Az iskolánkban több év óta meghonoso-
dott a kézilabda. A tanulók kedvelik, szíve-
sen vesznek részt versenyeken. A több éves
felkészít´́o munka és a folyamatos sportolás
nemcsak kedvet csinál a fiataloknak a já-
tékhoz, hanem eredményt is hoz. Tulaj-
donképpen az iskolás korosztály id´́osebb-
jei versenyeztek hétvégén a rétsági torna-
teremben, ahol megyei dönt´́ore került sor.

Négy együttes lépett pályára. A balas-
sagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola, a
salgótarjáni Beszterce DSE, a pásztói
Herkules DSE versenyz´́oi érkeztek ven-
dégként városunkba. Decemberben már
volt egy forduló Balassagyarmaton, a mi-
eink ott is jól szerepeltek.

Az U13 leány csapatok körmérk´́ozé-
sen mérték össze tudásukat, edzettségü-
ket, és helyzetfelismer´́o képességüket. Te-

hát mindenki játszott mindenkivel, ez a 4
csapat esetén minden együttesnek 3 mér-
k´́ozést jelentett, összesen 6-szor szólalt
meg kezdésre a játékvezet´́o sípja a 2x15
perces félid´́ok el´́otti meghajlást követ´́oen.

Izgalmas mérk´́ozések voltak a csarnok-
ban 10 órától egészen délutánig. A mieink jól
szerepeltek, és meg is nyerték a tornát. Az
eredmények: Rétság-Beszterce 16:13, Kiss
Á- Herkules 2:12, Rétság-Kiss Á 22:15, Her-
kules-Beszterce 15:18, Herkules-Rétság
10:12, és az utolsó mérk´́ozésen Beszterce-
Kiss Á 25:8. Ennek alapján els´́o helyezett a
megyei dönt´́on Rétság, a második helyezett a
salgótarjáni Beszterce DSE. Gratulálunk a
versenyz´́oknek! Az els´́o két helyezett jut to-
vább a régió dönt´́obe, úgyhogy a mieinkt´́ol
még várhatunk egy szép eredményt.

Forrás: GiK, retsag.net
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Makrai Adél kiállítása elé
Óvári János fest´́om´́uvész megnyitója

E kiállító terem rangját a nívós kiállítá-
sok sora és a h´́uséges tárlatlátogatók kö-
zössége adja. Amikor vállalkoztam egy
fiatal képz´́om´́uvész, Makrai Adél bemu-
tatására és kiállításának megnyitására,
azzal kellett szembesülnöm, hogy egy szi-
kár, csak az iskolai tanulmányokat, kiál-
lítási alkalmakat rögzít´́o szakmai önélet-
rajz, és néhány verssor áll rendelkezé-
semre. A rejt´́ozköd´́o m´́uvész portréjának
megrajzolásához egyetlen járható utat
találtam - Makrai Adél alkotásait.

Nem könny´́u a feladat, de ez így van
rendjén. A mai celeb-világ magamutoga-
tásával szemben beszéljenek a képek az
alkotóról!

Makrai Adél természetelv´́u alkotó. Ez
az ´́o esetében azt jelenti, hogy alkotásai-
ban a látványból, az objektíven megta-
pasztalhatóból indul ki. Ugyanakkor túl-
lép a puszta valóságélményen, kibontja a
hozzá f´́uz´́od´́o sajátos viszonyát, üzen a né-
z´́ok számára. Általában megtartja a rajzi
karaktert, a színvilággal azonban szaba-
don bánik, érzelmeket, gondolatokat köz-
vetít számunkra.A kép a befogadó által
válik teljessé, a néz´́oben bontakozik ki
gondolati, érzelmi tartalma. Ha rokonsá-
got keresünk a korábbi fest´́onemzedékek
irányában, Paul Gauguin, a Fauve-ok, a
szürrealisták és Csernus Tibor jut eszünk-
be. A felfokozott színek teszik drámaivá a
hétköznapi pillanatokat, az átt´́unések te-
remtik meg a képi tér és id´́o illúzióját.
Szín és formakompozíciói bátorságot su-
gallnak, nem jellemz´́o rá az idéz´́ojelbe tett
„lányos” attit´́ud.

Magabiztosan használja az er´́os kont-
rasztokat, a rajzi és színárnyalati eleme-
ket. Az er´́os kékek finom rózsaszínek, iri-
záló zöldek, lángoló narancsok, titokzatos
feketék nyugtalanító együtthatása beemel
bennünket a kép terébe, hangulatába. Ré-
szesei vagyunk a történéseknek. Képeinek

középpontjában az ember áll, a maga
esend´́oségében és nagyszer´́uségében. Ne
keressünk irodalmi elemeket, a látvány
nyelvén szólnak hozzánk az expresszív
képi hangulatok. A többféleképpen értel-
mezhet´́o sejtelmességet egyre inkább fel-
váltja a meghatározottság. Makrai Adél
bizonyítja számunkra, hogy az avantgard
után is létezik képz´́om´́uvészeti élet, amely
a természet valóságtartalmának és a hozzá
f´́uz´́od´́o gondolatoknak, érzelmeknek a ki-
bontásán alapul.

Ha pusztán az írott nacionáléra ha-
gyatkoztunk volna, annyit tudnánk, hogy
a balassagyarmati születés´́u Makrai Adél
az épít´́oipari és díszít´́om´́uvészeti szakkö-
zépiskola elvégzése után magánúton ké-
pezte magát, majd elvégezte a Pécsi Tu-
dományegyetem M´́uvészeti Karán a Fest´́o
szakot. Széleskör´́u az érdekl´́odése, a fes-
tészet mellett grafikával, fotózással, tech-
nikai képpel, mozgóképpel, számítógépes
animációval is foglalkozik. Részt vett
több csoportos kiállításon Pécsett, Buda-
pesten, Spanyolországban, Balassagyar-
maton, egyéni kiállításai voltak Pécsett,
Budapesten, Spanyolországban.

Beláthatjuk, a képek többet monda-
nak: felrajzolják egy érzékeny alkotó em-
ber portréját. A megértést segítheti az
alábbi néhány verssor:

Tünékeny tér felcsillanó alak
Dereng a forma fekete az éj
De lángol a lélek s a kép

Belülr´́ol így tör ki a nemes múzsa
Nem köti néz´́ojét semmi sem gúzsba
Beleláthatsz szépet jót vagy gonoszat
Lelked rajta kacagtat vagy borzongat

Áttetsz´́oség sejtelem és nagyfokú bizalom
Amit meglátsz már nincs irgalom
Az retinádon tied örökre sosem feledheted
Múzsával, m´́uvésszel együtt alkotod képedet

Partnerséggel
a foglalkoztatásért  program –

Az eredmények!

A Partnerséggel a Foglalkoztatásért Iroda
2010. július 1-én kezdte meg a m´́uködé-
sét, azóta aktívan képviselik a nyugat-
nógrádi térségben a fejl´́odés ügyét. Most
beszámolunk az eredményekr´́ol.

A Partnerséggel a foglalkoztatásért
program f´́o célja, hogy segítsék a GYES-
r´́ol, GYED-r´́ol visszatér´́o édesanyák és a
pályakezd´́o fiatalok munkaer´́opiacra tör-
tén´́o belépését, el´́oremozdítsák a helyi
vállalkozások fejl´́odésének ügyét, és köz-
rem´́uködjenek a társadalmi szervezetek
közötti együttm´́uködés összehangolásá-
ban. Ezért Önindító Karrier Klubot hoztak
létre, mely 5 településen m´́uködik heti
rendszerességgel, 36 állandó taggal, akik
közül már többen elhelyezkedtek. Meg-
alapították a Nyugat-nógrádi Vállalkozók
Klubját, mely 15 tagjának és az érdekl´́o-
d´́oknek havonta szervez rendezvényeket.
A projektben együttm´́uköd´́o vállalkozók
számára hét pályázati dokumentációt ké-
szítettek el, mely támogatás esetén 529
millió forint forrást és 52 új munkahelyet
teremt a térségben. A társadalmi szerveze-
tek számára létrehoztak egy szolgáltatási
adatbázist, mely megkönnyíti a szerveze-
tek közti kommunikációt is. A projekt
részleteit megtalálja a www.pafinfo.hu
honlapon. Csatlakozzon Ön is a Partner-
séghez 2011-ben!

Világod is így álmodod meg a létre
Vászon és ecset is az alkotásnak rétje
E réten suhan át meg át a m´́uvész
És teremt alkot mint kertben a kertész.

A m´́unek két élete van: az egyik a szü-
letés, fejl´́odés, ami az alkotó m´́utermében,
rejtve, magányosan zajlik, nincs befolyá-
sunk rá. A m´́u másik élete a bemutatással,
kiállítással veszi kezdetét. A néz´́o által
bontódnak ki egyre újabb tartalmak, kap-
csolatok. Ha értékeket hordoz, növekszik
a kép, és esetleg hihetetlen karriert fut be.
Ha nem találjuk a kapcsolatot, a kép elhal-
kul, érdektelenné válik.
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Ökumenikus imahét 2011 
A városunkban megtalálható három
vallási felekezet közös imádkozásra
hívta híveit a m´́uvel´́odési központ szín-
háztermébe. Hasonló találkozókat tar-
tanak ezekben a napokban világszerte.

Az Egyházak Világtanácsának közlemé-
nye szerint mindenütt arra az id´́oszakra em-
lékeznek, amikor az egyház még valóban
egységes volt a jeruzsálemi els´́o keresztény
egyház keretei között. „Az az egység, ame-
lyet korunkban keresünk, nem csak egy
absztrakt koncepció” – hangsúlyozta a vi-
lágtanács f´́otitkára, Olav Fykse Tveit.

A rétsági találkozót a helyi római kato-
likus, majd a bánki evangélikus egyház kó-
rusa tette ünnepélyessé szolgálatával. A mi-
se orgonakíséretét Lengyelné Zsoldos Em´́o-
ke látta el. Az imahét induló találkozóján
Molnár Zsigmond református, Zsugyel
Kornél evangélikus lelkipásztor és Tóth Fe-
renc katolikus plébános prédikációja szol-
gált a hívek épüléséül. A református szór-
ványgyülekezet nevében Simon Balázs és
Lengyel László mondott igét és áldást. A
nap programját szeretetvendégség zárta a
m´́uvel´́odési központ aulájában.

A Pet´́ofi Musical Stúdió jubileumán
Meghívást kaptunk Budapestre a F´́ová-
rosi M´́uvel´́odési Házba, hol a Pet´́ofi
Musical Stúdió fennállásának 15. évfor-
dulója alkalmából rendeztek ünnepi gá-
lam´́usort. A társulat életének épp 350.
színházi el´́oadására a régi tagok közül
is lejött mindenki, aki csak tehette.

A stúdiót 1995-ben, az iskola diákjai-
ból alapították meg B´́osze Sándorné és
Szabó József - a Pet´́ofi Sándor Általános
Iskola és Gimnázium tanárai. A stúdió el-
s´́odleges célja, hogy tanítványaink minél
tartalmasabban töltsék el szabadidejüket,
megpróbálják magukat képezni, és a hoz-
zájuk közel álló musical, rockopera m´́ufa-
ján keresztül a zene szeretetét elmélyít-
sük. Els´́o fellépésünk az iskolában volt a
Mária Evangéliuma c. rockopera részlete-
ivel, mely nagy sikert aratott. A sikeren és
a szerz´́ok bátorításán felbuzdulva döntöt-
tük el, hogy komolyan kezdünk el foglal-
kozni ezzel a m´́ufajjal, így a teljes darabot

színpadra állították, és 1996. ´́oszén elju-
tottak vele a II. Páneurópa Fesztiválra,
amelynek keretében a Budai Parkszínpa-
don mutatták be a m´́uvet.

A kezdetben, a még csak kb. 30 f´́os
stúdió mára, már közel 100 f´́ore gyarapo-
dott. Tagjai – életkorukat tekintve – igen
széles skálán mozognak. Legfiatalabb ta-
gunk négy éves, a legid´́osebb ötven. Több
ízben felléptek Erdélyben és Kárpátalján
is. 1997 nyarán meghívást kaptak Bala-
tonszemesre, ahol ´́ok indították el a Bala-
tonszemesi Színházi Nyár rendezvényso-
rozatát. Itt ismerkedett meg velük Dr.
Szájbely Ern´́o, s az ´́o révén vált a Rétsági
M´́uvel´́odési Központ a társulat vidéki be-
mutató színházává.

A színházkedvel´́ok bizonyára emlé-
keznek azokra a parádés el´́oadásokra,
mely a lelkes társulatnak köszönhet´́oen
Rétságra is eljutott. Említhetjük itt többek
közt a Valahol Európában cím´́u musicalt,

a Mária Evangéliumát, az Anna Karenina
cím´́u opera-musicalt és így tovább.

Az együttesben ma is számos kiemel-
ked´́o tehetség dolgozik, de említésre mél-
tó az is, hogy hosszú névsort lehetne
összeállítani azokból, kik itt kezdték a pá-
lyafutásukat, s mára a m´́uvészeti világ el-
ismert el´́oadóivá váltak. Többen közülük
a Nemzeti, az Operett-, a Madách, a Szol-
noki Szigligeti, a Bárka, a Budapesti Ka-
maraszínház, valamint a Körúti Színház
megbecsült m´́uvészei. Vannak az egykori
„pet´́ofisek” közül kiemelked´́o operaéne-
kesek, s többen most végzik a színészkép-
zés különböz´́o iskoláit.

A gálam´́usort követ´́o fogadáson tud-
tunk szót váltani B´́osze Csillával, a társu-
lat motorjával. Ennek alapján reméljük,
hogy az önmagának kivívott sikerek alap-
ján méltán népszer´́uvé vált társulatot is-
mét köszönthetjük majd városunkban.

V.J.

A találkozó elérte a célját, hiszen a szer-
vez´́ok már a meghívóban az együttlétre he-
lyezték a hangsúlyt: „A térségünkben el´́o-
ször – lelki ébredés jegyében – a Rétságon
él´́o gyülekezetek együttm´́uködésének jeléül
szeretnénk az Úr Jézustól kapott küldetéssel
úgy élni, hogy ez az Élet áthassa és er´́ossé
tegye a településen él´́ok mindennapjait.
Ezt a csodálatos szolgálatot énekek, imád-
ságok és igei tanítások szép rendjével, a
hívek és minden érdekl´́od´́o szív számára
kívánjuk elérhet´́ové tenni és így építeni az
Isten Országát Földünkön, népünk és min-
den nép megújulása érdekében.”

V.J.
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Felhívás

Megyesfalvi Petra vagyok, a váci Bo-
ronkay Középiskola és Gimnázium
egyik tanulója, rétsági lakos.

2009 szeptemberében Gödön, egy
löszfal ráomlott egy 11 éves kislányra, Su-
mina Annamáriára, aki súlyosan megsé-
rült. Édesanyja, interneten m´́uanyag kupa-
kok gy´́ujtését szervezte meg, hogy ezzel
is pótolja kislánya gyógyulásához szüksé-
ges kiadásait.

Februári hónap során a rétsági M´́uve-
l´́odési Központba kupakgy´́ujtést szerve-
zek. Aki teheti ide juttassa el az össze
gy´́ujtött kupakokat. Bármilyen kupak
megfelel, (fogkrémes, ásványvizes, tus-
fürd´́os stb.), csak m´́uanyag legyen. Az
összegy´́ult kupakokat az iskolám fogja el-
juttatni a kislány családjának.

Kérem, segítsenek, nekünk csak egy
kis odafigyelés, egy csavarás, de a kis-
lánynak talán a gyógyulása lehet.

Megyesfalvi Petra

Gondolatok 
Rétság környékén él´́o képz´́om´́uvészek közösségének

márciusi bemutatkozó kiálltása kapcsán

Az alkotómunka elmélyült magányos-
ságot igényel, de minden alkotó szük-
ségét érzi id´́onként, hogy összemérje,
kontrollálja tevékenységét. A Rétság
vonzáskörzetében él´́o képz´́om´́uvészek-
ben 2010 tavaszán fogalmazódott meg
az igény egy olyan fórum létrehozására,
melynek célja az alkotók elszigeteltsé-
gének feloldása, szellemi, szakmai kö-
zösség létrehozása.

Els´́o közös találkozónkon KÖR néven
létrehoztuk független, önfenntartó, nyitott
közösségünket. A KÖR elnevezés a kerek
asztalt szimbolizálja, a csúcsok nélküli
egyenrangúságot. Nem volt szándékunk
alkotói egység, iskola kialakítása, egymás
befolyásolása. A havonkénti közös beszél-
getések, programok kristályosították ki az
együttm´́uködés szintjeit. Bár központunk
a m´́uvel´́odési ház lett, „házigazdaként” is
vendégül láttuk egymást. Az év során cso-
portunk er´́osödött, b´́ovült, új barátságok
köttettek. Elkezdtük a társm´́uvészetekkel
való kapcsolatok kiépítését is. Így jutot-
tunk el a KÖR els´́o kiállításának (2011.
március 9.) megszervezéséhez.

Amellett, hogy egymás által gazdago-
dunk, a kiállítás a helyi értékek felmutatá-
sát is szolgálja, ajtót nyit a helyi m´́uvé-
szeti kezdeményezések megismeréséhez,
hozzájárul a térség kulturális felemelke-
déséhez. A KÖR elkötelezettség sz´́ukebb
hazánk iránt is. Kérdés, hogy a környeze-
tünk is vállal-e bennünket? Mi adja egy
település rangját? A gazdasági, intézmé-

nyi és infrastrukturális eredmények mel-
lett meghatározó a felhalmozott kulturális
érték. Fontos megbecsülni a civil kezde-
ményezéseket, a zenészek, írók, kézm´́uve-
sek, képz´́om´́uvészek, néptáncosok, ama-
t´́or kulturális csoportok munkáját. Mit
tudnának a világban ma Horpácsról, ha
nem ott élt és alkotott volna a „nagy pa-
lóc”? Ki emlékezne ma Nagybányára, ha
nem ott újult volna meg a magyar festé-
szet?

Mi az, amit a település adhat alkotói-
nak? Els´́osorban figyelmet, tiszteletet, ér-
dekl´́odést az alkotók és az alkotások iránt,
hiszen minden polgár gazdagodik általuk.
Társaim nevében is kérem, tekintsék meg
bemutatkozó kiállításunkat. Abban bízom,
hogy közös kiállításunk hozzájárul a kiál-
lítók és a befogadók kapcsolatának er´́osö-
déséhez.

Óvári János fest´́o

KÖR - társak: 
Dovák B. József (t´́uzzománc) Diósjen´́o
Egyházy Gábor (keramikus) Hont
Girasek Károly (fotós) Rétság
Kazsimérszky Róbert (fest´́o) Rétság
Kolozsvári Grandpierre Miklós (fest´́o,

szobrász, grafikus) Hont
Kovács László (keramikus) Szendehely
Krasznainé Konczili Éva (fest´́o) Nagyoroszi
Krasznai Gyula (író) Nagyoroszi
Makrai Adél (fest´́o) Érsekvadkert
Nagy Gabi (keramikus) Tolmács
Óvári János (fest´́o) Rétság
Pekáryné Mindszenti Csilla (dekorat´́or)

Rétság
Sagyibó Sándorné (fest´́o) Romhány
Végh József  (író, m´́uv. közp. ig.) Rétság
Vigyinszki Attila (fest´́o) Nagyoroszi
Záhorszki Mónika (grafikus) Nagyoroszi

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.

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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Rétsági kalauz

Programajánló
Február 3. csütörtökig

a m´́uvel´́odési központ galériájában
Makrai Adél kiállítása

Február 5. szombat, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Cirkusz Alexander m´́usora

Február 6. vasárnap, 15.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Filmvetítés:
Mindszenty - A fehér vértanú
Színes, magyar dokumentumfilm, 138
perc, 2010
Koltay Gábor legújabb alkotása fikciós ele-
mekkel gazdagon átsz´́ott dokumentumfilm,
amely a történelmi környezetbe illesztve
sokoldalúan bemutat egy megalkuvás nél-
küli, hittel folytatott küzdelmes életutat. A
film f´́oszerepl´́oje Sipos Imre - a Pesti Ma-
gyar Színház színész-rendez´́oje - végigjárja
a bíboros életének legfontosabb helyszíneit
(köztük Fels´́opetényt és Rétságot is), gy´́ujti
az adatokat, élményeket, hogy aztán a szel-
lemi mozaikkockák összerakásával vála-
szolni tudjon a kérdésre: Ki is hát Mind-
szenty József bíboros, esztergomi érsek, az
utolsó hercegprímás?    Belépés ingyenes.

Február 8. kedd
a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri kiállítás
Vincze Áron fotóiból

Február 9. szerda, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Dr. Kernács Károly
fafaragó kiállításának megnyitója
A tárlatot megnyitja: Balázs Andrásné
vezet´́o óvón´́o Közrem´́uködik: a kosdi
Rozmaring Hagyomány´́orz´́o Csoport
Megtekinthet´́o: 2011. március 3-ig.

Február 11. péntek, 17.00-21.00 óráig
a m´́uvel´́odési központ színháztermé-
ben és aulájában
az általános iskola fels´́o tagozatának
farsangi bálja

Február 12. szombat, 10.00-12.00 óráig
a m´́uvel´́odési központ színháztermé-
ben és aulájában
az óvodások farsangi bálja

Február 18. péntek
az általános iskola tornatermében
az általános iskola alsó tagozatának
farsangi bálja

Február 19. szombat, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ aulájában
A Vöröskereszt 
jótékony célú farsangi bálja
Zene, tánc, tombola, vidámság

Február 21. hétf´́o, 17.30 órakor
A m´́uvel´́odési központ társalgójában
Ingyenes ismertet´́o el´́oadás 
a stresszmentes tanulásról és a gyerek-
tanfolyamról
Évinger Boglárka el´́oadása

Február 26. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Kerepl´́o Gyermek Néptánc Együt-
tes farsangi bálja

Márciusi el´́ozetes

Március 4. péntek, 15.00 órától
a m´́uvel´́odési központ kézm´́uves m´́u-
helyében
Üvegm´́uves szakmai tanfolyam 
kezd´́oknek
A négy napos tanfolyamon  elsajátít-
hatják a TIFFANY üvegtechnikát,
amely lehet´́oséget nyújt arra, hogy sa-
ját kez´́uleg készítsék el üveg berende-
zési tárgyaikat (lámpák, ablakdíszek,
tükrök) és kés´́obbiekben új perspektí-
vát nyithat a szakmai önkifejezésre. 
A tanfolyam ára: 7000 Ft/nap, ami tar-
talmazza az eszközök használatát,  és
az anyag felhasználást. Az elkészített
dísztárgyak a résztvev´́ok saját tulajdo-
nát képezik és haza vihetik.
A kezd´́o tanfolyam id´́opontjai: márci-
us 4-én 15 órától 20 óráig, március
5-én 17 órától 21 óráig, március 11-én
15 órától 20 óráig és március 12-én 17
órától 21 óráig.
A tanfolyamot közép és haladó szinten
április és május hónapban folytatjuk. 
Jelentkezési határid´́o: 2011. február 28.
Szaktanár: Nagy Gabi üvegm´́uves
iparm´́uvész nagygabi007@gmail.com
06/30/332-4482

Március 9. szerda, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
A Kör - a Rétság környéki képz´́om´́u-
vészek közösségének - kiállítása
A tárlatot megnyitja: Dr. Végh Károly
irodalomtörténész Közrem´́uködik:
Havasréti Pál népzenész, zenetanár
Megtekinthet´́o: 2011. április 4-ig.

Március 12. szombat, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
N´́onapköszönt´́o  Hastánc-gála 
Nadirah-val és csillagaival
Fergeteges táncest - több mint hatvan
fellép´́ovel; rétsági, térségi és szlováki-
ai csoportokkal, nívó-díjas szólótánco-
sokkal...  Belép´́odíj: 1.500 Ft

Március 15. kedd, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
VÁROSI MEGEMLÉKEZÉS 
nemzeti ünnepünk alkalmából

Március 25. péntek
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Rétsági Napközi Otthonos Óvoda
Jótékonysági rendezvénye

Március 26. szombat, 9.00-13.00 óráig
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Baba-mama börze
Kin´́ott, feleslegessé vált baba- ill. gyer-
mekruhák, cip´́ok játékok, babakocsi, ki-
ságy, stb. adás-vétele, vására El´́ozetes
egyeztetés, információ: 20/779-4511

Március 27. vasárnap, 15.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Rétsági Református Szórványmisz-
szió Közösség rendezvénye
Nagyböjti evangelizáció

Március 28. hétf´́o, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ kiállító termében
Juhász Zsóka fotókiállítása

Február 8. kedd 18.00 és 21.00 órakor
Kistérségi Magazin - Filmek a tér-
ség településeinek élet´́ob´́ol

Február 9-10-11 szerda, csütörtök, péntek
18.00 és 21.00 órakor
Kistérségi Magazin - ismétlése

Február 12-13 szombat-vasárnap 10.00 órakor
Kistérségi Magazin - ismétlése

Február 18 péntek 16.00 órakor
Él´́o közvetítés a Képvisel´́o-testület
ülésér´́ol

Február 22. kedd 18.00 és 21.00 órakor
RTV Híradó 
Riportm´́usor összeállítás. Benne többek
között: Hírek röviden, Programajánló,
Megkérdeztük az illetéket, Tudósítás ki-
állításmegnyitóról, Farsangi rendezvé-
nyekr´́ol és egyéb aktuális eseményekr´́ol

Február 23-24-25 szerda, csütörtök, pén-
tek 18.00 és 21.00 órakor
RTV Híradó ismétlése

Február 26-27 szombat-vasárnap 10.00 órakor
RTV Híradó ismétlése

rtv.retsag.net

A Rétsági Televízió havi programja. Na-
ponta 24 órában képújság, hirdetésekkel,
aktuális információkkal. Januártól több
adásnappal, több ismétléssel szolgáljuk a
néz´́oket.
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A lakossági háztartási hulladékszállítás kérdései Rétságon
Tisztelt Olvasók!

Engedjenek meg néhány gondolatot
a hulladékszállítással kapcsolatos kér-
désekr´́ol.

Sokszor kifogásoltam az önkormányzat
döntéseir´́ol való tájékoztatás hiányosságait,
így van ez a háztartási hulladékszállítás- és
kezelés tárgyában hozott döntésekkel is. A
háztartási hulladékszállítással kapcsolatos
kérdésekkel a korábbi képvisel´́o-testület is
többször foglalkozott. Megtehette volna a
szükséges lépéseket az el´́oz´́o testület is, de
ezt nem tette meg, ennek okaival nem kívá-
nok foglalkozni, azt viszont állítom, hogy
sokkal korábban kellett volna a város veze-
tésének ezzel a kérdéssel is foglalkozni.
Szükséges lett volna megfelel´́oen tájéko-
zódni, ajánlatokat bekérni, hogy mire dön-
teni kell, legyenek megfelel´́oen el´́okészített
és kidolgozott ajánlatok, amelyek közül ki
lehetett volna választani a város számára a
legel´́onyösebbet. A jelenlegi képvisel´́o-tes-
tület el´́oször a 2010. november 25-i testületi
ülésen találkozott ezzel a témával, ponto-
sabban a Zöld Híd Régió Kft. szerz´́odés
ajánlatával. A képvisel´́o-testület a benyújtott
szerz´́odés tervezetben két pontot nem tudott
elfogadni, mert az abban foglaltak szerint
nem lehetett volna a szerz´́odést az önkor-
mányzatnak felmondania, így feladatul
szabta a polgármesternek és a jegyz´́onek,
hogy a kifogásolt két pontot illet´́oen folytas-
sanak további egyeztetést a Kft. vezet´́oivel.
Az egyeztetés eredményeként került sor is-
mételten a hulladékszállítási szerz´́odés tár-
gyalására a 2010. december 16-án megtar-
tott képvisel´́o-testületi ülésen, ahol minden-
képpen dönteni kellett ebben a kérdésben,
mivel az Uránusz Kft., aki eddig szállította
a lakossági hulladékot, a szállítási szerz´́o-
dést 2010. december 31-el felmondta. Bár
jogilag ezt nem tehette volna meg, mégis
megtette, és a Kft. vezetése határozottan ki-
jelentette, hogy december 31-e után nem

szállítja el a hulladékot, ily módon az ön-
kormányzat kényszerhelyzetbe került. A
Zöld Híd Régió Kft. ajánlata mellett volt
még két ajánlat, amelyek kizárólagosan
csak a hulladék elszállítására vonatkoztak.
Ennek azért van jelent´́osége, mert a hulladé-
kot csak a Nógrádmarcalban kiépített hulla-
déklerakóba lehet szállítani, és a hulladékle-
rakóba szállított hulladék mennyisége után
hulladékbefogadási díjat is kell fizetni, mely-
nek kerekített ára tonnánként tizenkilencezer
forint.

A másik fontos tény, hogy a Zöld Híd
Régió Kft. összesen 106 társult önkormány-
zat 100%-os tulajdonában lév´́o gazdasági
társaság, ezért a vele megkötött szerz´́odés-
hez nem kell közbeszerzési eljárást lefoly-
tatni. Amennyiben nem a Zöld Híd Régió
Kft. mellett döntött volna a testület, akkor a
képvisel´́o-testületnek közbeszerzési eljárást
kellett volna kiírnia a szolgáltatás ellátására.
Ezért a képvisel´́o-testület, mindent mérle-
gelve, egyhangú hét igen szavazattal a Zöld
Híd Régió Kft.-t bízta meg a hulladékszál-
lítási feladatok ellátásával, mert az ´́o aján-
latuk kompletten tartalmazta a szállítási,
hulladékbefogadási- és kezelési díjat is,
vállalták továbbá a lakossági díj beszedé-
sét, évi egy lomtalanítást, illetve évente
egyszer a zöld hulladékok elszállítását is,
továbbá ez a cég végzi a szelektív hulla-
dékgy´́ujtést, valamint a rövidesen meg-
nyíló rétsági hulladékudvar kezelését is.
Így kezdte meg ez a Kft. 2011. január
elsejét´́ol a szolgáltatás ellátását. Egyéb-
ként a 106 társult önkormányzat által lét-
rehozott, rövid nevén Hulladék és Kör-
nyezetvédelmi Társulásnál, a rétsági ön-
kormányzatot Mez´́ofi Zoltán polgármes-
ter képviseli. A Társulás döntéseit a 106
polgármester hozta és hozza meg.

A lakosság részér´́ol teljesen jogosak a
kérdések, a felvetések, a különböz´́o aggo-
dalmak, ezek a kérdések és aggodalmak a

képvisel´́o-testület tagjait természetesen
ugyanígy foglalkoztatják.

A 2011. január 18-án megtartott Pénz-
ügyi és Városüzemeltetési Bizottsági ülésen
jelen volt a Zöld Híd Régió Kft. egyik igaz-
gatója, aki tájékoztatta a Bizottságot a fel-
adat ellátásával kapcsolatos néhány kérdés-
r´́ol. A bizottsági ülésen résztvev´́ok is ismer-
tették véleményüket és javaslataikat. Olyan
megegyezés született, hogy a tapasztalatok
alapján február-március hónapban kerüljön
sor egy egyeztetésre a Kft. és az önkor-
mányzat részér´́ol a felmerül´́o kérdések meg-
beszélésére. Ezt a javaslatot a Kft. képvise-
letében megjelent igazgató elfogadta.

Minden ellenkez´́o híresztelés ellenére az
a határozott célja a képvisel´́o-testületnek,
hogy a lakossági háztartási hulladékszállítás
egyrészt megnyugtató módon megoldott le-
gyen, másrészt a lakosságnak a lehet´́o leg-
kisebb anyagi terhet jelentse. A lehet´́oségek
függvényében szeretnénk ezért mindent el-
követni. Hogy végül is mekkora összeget
tud átvállalni az önkormányzat a lakossági
szemétszállítás díjából, erre most még pon-
tos választ nem lehet adni, felel´́otlenség is
lenne részemr´́ol ilyet mondani. MIÉRT?
Nagyon egyszer´́u a válasz.

A képvisel´́o-testület várhatóan márci-
us hónapban fogadja el a 2011. évi költ-
ségvetését, amelyben tételesen lesz majd
meghatározva a lakossági háztartási hulla-
dékszállítással kapcsolatban tervezhet´́o
kiadások összege is. Így volt ez az el´́oz´́o
években is, és így lesz ez ebben az évben
is. Reméljük, hogy sikerül kedvez´́o dön-
tést hozni ebben a kérdésben is.

A jöv´́oben is fontosnak tartom, hogy
minden, a lakosságot közvetlenül érint´́o
ügyben teljes kör´́u és hiteles tájékoztatás
történjék. Azt hiszem, hogy a fenti témá-
val is szükséges lesz még foglalkozni.

Köszönöm a figyelmet.
Jávorka János képvisel´́o

Állandó foglalkozások
kiscsoportok 

a m´́uvel´́odési központban
Hétf´́o:
A Kör - a térség képz´́om´́uvészeinek klubja

- 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
csütörtökön, 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

Vezeti: 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

csütörtökön, 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 - Börzsönyi

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

17.00 órától
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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.

Végtisztesség

TEMETKEZÉS
Rétság, Rákóczi út 37.
(a buszmegálló mellett)

06 30 9 251 947
www.vegtisztessegbt.hu

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

Munkaalkalom

Piacvezet´́o biztosító társaság 
balassagyarmati központjába

munkatársakat keresek

Kezdeti támogatás
10 hónapon keresztül

Elvárás: 
érettségi, jogosítvány, 
vállalkozói jogviszony

Fényképes önéletrajzokat: 
wiezl.tunde@citromail.hu 

címre várom.
Érdekl´́odni: +3630/457-0354 

mobilszámon lehet.

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
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