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Nemzetiségi találkozó, Rétság 2011
Július els´́o hétvégéjén a hagyományoknak
megfelel´́oen ez évben is megrendezésre ke-
rült a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat ál-
tal szervezett nemzetiségi találkozó. Az ün-
nepre érkez´́ok felvonulását követ´́oen a m´́u-
vel´́odési központ színháztermében a  prog-
ram a magyarországi szlovákok himnuszá-
val indult. Glückné Salgai Szilvia a Szlovák
kisebbségi Önkormányzat elnöke nyitotta
meg a délutánt szlovák és magyar nyelven
köszöntve a résztvev´́oket, majd Mez´́ofi Zol-
tán polgármester köszöntötte a találkozóra
érkez´́oket. A fellép´́o csoportok közt ott lát-
hattuk a lévai Garam Menti Néptánc Együt-
test, Nógrádi Hagyomány´́orz´́o Együttest,
Pilisszentkereszti énekeseket, Bánki Nép-
tánccsoportot és természetesen a rétsági Ke-
repl´́o Gyermek Néptáncegyüttest az Ap-
rócska Gyermek Néptánccsoporttal.
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Megkérdeztük az illetékest

A Megkérdeztük az illetékest címet vi-
sel´́o sorozatunkba ez alkalommal a vá-
rosháza és a városüzemeltetés kérdés-
köréhez két vendéget hívtunk. Els´́oként
Hutter Jánosné, városunk – jelenleg
jegyz´́oi teend´́oket is ellátó – aljegyz´́oje,
majd Salgai György, a város közelmúlt-
ban kinevezett gondnoka válaszolt Gi-
rasek Károly riporter kérdéseire.

– Május 31-i határid´́ovel megsz´́unt a
korábbi jegyz´́o munkaköre. Jelenleg Ön
vezeti teljes jogkörrel a hivatalt. Milyen
örökséget vett át? – hangzott el a kérdés
az aljegyz´́o felé.

– Egy olyan állapot, amikor egy veze-
t´́ot, egy szakembert kell helyettesíteni, az
soha nem könny´́u. Rétság esetében az is
tetézi a dolgokat, hogy az elmúlt id´́osza-
kokban folyamatos jegyz´́o- és pénzügyi
vezet´́o váltás miatt meglehet´́osen sok pó-
tolni, illetve javítani való halmozódott fel
a hivatal m´́uködésében. A napi feladatel-
látás mellett törekszünk arra, hogy a kép-
visel´́o-testületi ülésekre elkészüljenek az
el´́oterjesztések, s végrehajtsuk azokat a
feladatokat, amelyek a város üzemeltetés-
hez elengedhetetlenül szükségesek. Saj-
nos a hivatal szervezeti felépítése sem a
legmegfelel´́obb. Nem igazán felel meg a
mostani elvárásoknak. tettünk már ennek
érdekében lépéseket, s várhatóan lesznek
további intézkedések is a szervezet átala-
kítása terén. Úgy gondolom, hogy a kol-
légáim igencsak igyekeznek helytállni eb-
ben a helyzetben.

– Történtek személyi változások a hi-
vatalban. Egyrészt adódik ez abból az ör-
vendetes tényb´́ol, hogy ketten is anyai örö-
mök elé néznek, másrészt pedig többen el-
hagyták a hivatalt. Városszerte beszélik,
hogy még rend´́orségi ügyek is nehezítik a
kérdést.

– A rendelkezések el´́oírják számunkra,
hogy egy város számára milyen feltételek-
kel lehet egy-egy munkakört betölteni, hi-
szen a kistérségi feladatellátást is meg kell
sok tekintetben oldanunk. Az elmúlt két
hónap feszített munkatempóját nehezítik
ezek a személycserék is, de mindezidáig

sikerült ezeket viszonylag rugalmasan ke-
zelni. A rend´́orségi vizsgálatról pillanat-
nyilag csak annyit tudunk nyilatkozni, az
okmányirodánál valóban történt egy olyan
esemény, melynek kapcsán a vizsgálat el-
indult, csak annak lezárta után kaphatunk
mi is tájékoztatást a részletekr´́ol. A távozó
kollégan´́ok pótlása tekintetében úgy t´́unik
minden álláshelyet be tudunk tölteni meg-
felel´́o képzettség´́u szakemberekkel.

– A hivatal átalakítása terén is vannak
elképzelések?

– Szeptember-október táján kell újra
áttekintetnünk a hivatal felépítését. Annak
érdekében, hogy gördülékenyebb legyen
az ügyintézés, hasznos lenne például egy
ügyfélszolgálati rendszer kialakítására. Át
kell, hogy szervezzük az iktatást és a tit-
kárságot, s van több olyan munkakör, ahol
a feladatelosztást máshogy kell súlyoz-
nunk.

– Milyen fontosabb döntések állnak a
testület el´́ott, amelyek meghatározzák a
város jöv´́ojét? 

– A legfontosabb a 2011. évi költség-
vetés módosítása, melyet negyedévenként
aktualizálni kell az el´́oirányzat módosítás
tekintetében. Nagyon szoros a gazdálko-
dás, s ez a polgármesteri hivatalra is vo-
natkozik. Fontos feladat lesz a helyi épí-
tési szabályzat felülvizsgálata, a közleke-
dési helyzet felülvizsgálata, és számos fel-
adatot ad a városrehabilitációs program is.

– A közmunka-program januártól át-
szervezésre került. Milyen lehet´́oségeket
és feladatokat jelent ez számunkra?

– 2011-t´́ol jóval kevesebb embert tu-
dunk foglalkozatni nyolc órában. A bér-
pótló juttatásban részesül´́oket pedig négy
órában tudjuk alkalmazni. Július elsejét´́ol
ismét átalakításra kerül a rendszer. Átke-
rül az egész program a Belügyminisztéri-
um hatáskörébe, s a pályázatot benyújtot-
tuk, reméljük, hogy a foglalkoztatási lehe-
t´́oségeink a továbbiakban is meglesznek.

– Az önkormányzat, az SZMSZ módo-
sításával létrehozott egy városüzemelteté-
si csoportot. Milyen munkakörök, milyen
feladatok tartoznak ehhez a csoporthoz?-

hangzott el az els´́o kérdés Salgai György
felé.

– Április 16-án kezdtem meg a mun-
kát. A képvisel´́o-testület döntése alapján
hozzám kerültek a szakmunkások, a köz-
munkások és minden olyan probléma,
amely a város területén felmerül. Ezek
megoldására állították fel a városüzemel-
tetési csoportot. Összevontak munkakörö-
ket, sikerült egy villanyszerel´́o szakmun-
kást felvennünk. A közmunka-program-
ban jelenleg nyolc órában hat f´́ot foglal-
koztatunk, a többit pedig négy órában tud-
juk alkalmazni. Meggy´́oz´́odésem, hogy
most már kicsit szervezettebben végzik a
munkát. Az els´́o f´́o feladatunk a temet´́o
rendbetétele volt.

– Megfelel´́o szakembergárdával ren-
delkeznek a feladat ellátásához?

– Úgy ítélem meg, hogy megfelel´́o,
bár még csak egy hónapja ismerkedünk
egymással. Meglepetésként ért bennün-
ket, hogy kiderült, hogy a szakmunkások-
nak nincsenek szerszámai, otthonról hoz-
ták eddig magukkal, ha valamit meg kel-
lett oldaniuk. Szeretnénk egy m´́uhelyt is
kialakítani számukra, s biztosítani munká-
juk feltételeit.

– A csoport megszervezése óta eltelt
másfél-két hónap. Milyen feladatokat si-
került eddig megoldani? Melyet azok a
feladatok, amelyek megoldására a város-
lakók joggal számíthatnak a közeljöv´́o-
ben?

– Azt remélem, hogy a Rétságon lakók
maguk is rájönnek arra, hogy igenis van
látszatja a csoport munkájának. Meglehe-
t´́osen elhanyagolt várost vettünk át. A te-
met´́oben például életveszélyes helyzetek
alakultak ki. Ezt már sikerült megszüntet-
ni. Nagy er´́okkel kezdtük el a füvet nyírni,
sajnos még nem értük utol magunkat. A
parkosítást egy kicsit kés´́on vettük át. Az-
óta már sikerült a virágládákat beültetni, s
folyamatosan ápolni.

– Az utak karbantartása területén is
érkeznek panaszok. Mit tud tenni a cso-
port e téren? 

– Felmértük azokat az illegális sze-
méttelepeket, a melyek folyamatosan új-
ratermel´́odtek a városban. Legutóbb a pol-
gár´́orség szervezett egy akciót e téren, de
folyamatosan kell e téren is munkálkod-
nunk. Felmérjük a veszélyes fákat, s pró-
báljuk megkeresni azokat a lehet´́oségeket,
melyek ezek megszüntetését jelentik.

– A szemétszállításban voltak változá-
sok. ´́Ok azonban nem szállítanak el min-
den olyan hulladékot, amely korábban
természetes volt.

– A zacskóban, zsákban kirakott hulla-
dékot a Zöld Híd nem viszi el. Csak olyan
zsákban volna  szabad kirakni, amelyek
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díjában a szállítási költség is benne van.
Ki kell dolgoznunk annak a rendszerét,
amely a keletkezett nyesedék elszállítását
lehet´́ové teszi. Mindenképpen a lakókkal
együtt kell arra törekednünk, hogy egy
szép környezetben éljünk.

– A nyári id´́oszakban milyen fontos fel-
adatok állnak a csoport el´́ott?

– Felmérjük az intézményi karbantar-
tás feladatait, s arra törekszünk, hogy mi-
nél több gondot saját er´́ob´́ol oldjunk meg.
Fest´́onk, mázolónk, k´́om´́uvesünk jelenleg
nincs, de van olyan emberünk, aki mind-
ehhez ért egy kicsit. Az apróbb javításokat
elvégezzük. Meglátjuk majd azt, hogy a
közmunka-programba kiket tudunk be-
hozni.

– A csoporthoz tartozik az autóbusz
üzemeltetése is.

– A sof´́or négy órában ellátja a teme-
t´́ogondnoki teend´́oket is. Az autóbusz
igénylést hozzánk kell benyújtani, s mi
koordináljuk a járm´́u használatát. 

2011. július
Mez´́ofi Zoltán polgármester: Minden

hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Júliusban 11-én hétf´́on.

Dr. Katona Ern´́o alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától
17.30 óráig. Júliusban 27-én szerdán.

Hutter Jánosné aljegyz´́o: Minden hétf´́on
14-17 óráig, Júliusban 4, 11, 18, 25. 

Testületi ülés

Rétság Városi Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete munkatervben tervezett követ-
kez´́o ülése 2011. augusztus 26-én pénte-
ken 16 órakor kerül sorra. Az ülést az
RTV egyenes adásban közvetíti.

Munkatervben el´́oirányzott napiren-
dek: 1) Beszámoló az Önkormányzat
2011. évi költségvetés féléves teljesítésé-
r´́ol. 2) Beszámoló a 2010/2011. oktatási
évr´́ol. 3) El´́oterjesztés a közoktatási fel-
adat-ellátási, intézményhálózat m´́uködte-
tési terv módosítására 4) Tájékoztató a ki-
emelt feladatok ellátásáról.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

Egy térségi szervezet az egészségügyi ellátás érdekében
A Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 

Bizonyára sokan hallottak
már a térségünkben m´́uköd´́o
Kistérségi Szociális Szolgál-
tató Központ munkájáról. A
közelmúltban Rétság városa
is csatlakozott a Központ ál-
tal ellátandó munkaterület-
hez. Ez adta aktualitását an-
nak, hogy bemutassuk a szer-
vezet m´́uködését. A szervezet
vezet´́ojével, Szabó Ágnessel
beszélgettünk.

– Rétsági Kistérség Többcélú Társulása
hozta létre ezt a szervezetet 2009 decembe-
rében. Ténylegesen 2010 májusától m´́ukö-
dik. Ezóta biztosítjuk több területen a szo-
ciális alapszolgáltatást a házi segítségnyúj-
tás és a jelz´́orendszeres házi segítségnyújtás
területén. A kistérség 24 települése közül 24
tartozik az ellátási körzetünkbe. A gondo-
zásra azok az id´́os és beteg emberek számít-
hatnak, akik nem tudják biztosítani az ott-
honukban a saját ellátásukat, a család pedig
nem tudja biztosítani az ´́o segítségüket az
egészségügyi ellátás, vagy a mentális, szo-
ciális ellátás területén. 

– Hány embert érint ez az ellátási for-
ma, mik ennek a feltételei?

– Jelen pillanatban mindkét szolgálta-
tásunk térítésmentes. A házi segítségnyúj-
tásban kétszáznyolcvan gondozottunk
van, a jelz´́orendszeres ellátásban pedig
hatvan készülékünk van kihelyezve, szin-
tén térítésmentesen. Ez utóbbinál tudunk
biztosítani térítéses ellátást is, így 2500 Ft
az ellátás díja. Egy kétirányú kommuniká-
cióra alkalmas készüléket telepítünk a
gondozottainkhoz. Olyan esetben tudjuk
ezt megoldani, akik rendelkeznek vezeté-
kes telefonnal. A készülék mellé egy ka-
rórát is biztosítunk, melynek segítségével

a jelzés befut a diszpécserköz-
pontba. Az ott lév´́o munkatár-
sunk meggy´́oz´́odik arról, hogy
valós riasztásról van szó, s ér-
tesíti a kivonuló szolgálatot.
Az ide érkez´́o gondozón´́o az-
tán megadja a szükséges segít-
séget. A karóra egy vízálló,
ütésálló szerkezet, mely mint-
egy két-háromszáz méterrel el-
távolodva a telepített készülék-
t´́ol is m´́uködik.

– Hány dolgozót foglalkoztat jelenleg
ez a szervezet?

– A házi segítségnyújtás területén most
már harmincnyolc gondozón´́onk van, a
jelz´́orendszeres segítségnyújtásnál három
gondozón´́o egymást váltva van folyama-
tos készenlétben. A diszpécserközpont
Budapesten van, hol állandó – huszon-
négy órás – ügyelet van.

– Mik a tapasztalatok az elmúlt id´́o-
szak alapján, milyen gyakran veszik
igénybe ilyen módon a segítséget?

– Havonta mintegy tíz riasztásunk
van. Ebb´́ol egy-kett´́o, mely valóban ko-
moly probléma esetén érkezik be hoz-
zánk. Rétság május 1-el csatlakozott a
központunkhoz. Van egy gondozón´́onk,
aki már hosszú ideje jó színvonalon tevé-
kenykedik e téren. Talán kevesen tudják,
hogy mi mindennel foglalkozunk. Ha van-
nak további olyan emberek, akiknek szük-
ségük van hasonló segítségre a gyógysze-
rek kiváltásában, háziorvosokkal való
kapcsolattartásban, vásárlásban, egész-
ségügyi ellátásban, arra kérjük ´́oket, hogy
keressenek meg bennünket, s arra fogunk
törekedni, hogy a szolgáltatási kört b´́ovít-
ve segítségükre legyünk.

V.J.

Trianoni megemlékezés
A trianoni békeszerz´́odést gyakran trianoni békediktá-
tumnak is nevezték és nevezik – még aláírói és törvény-
be iktatói is –, azt jelezve ezzel, hogy a szerz´́odésben
foglaltakat a gy´́oztesek által a vesztesek számára diktált
kényszer szülte. A trianoni tragédiára emlékezve június
4-ét a magyar Országgy´́ulés 2010-ben a Nemzeti ösz-
szetartozás napjává nyilvánította. Ez alkalommal váro-
sunkban is történt egy megemlékezés. A Templomkert-
ben tartott ünnepségen az egyházi kórust követ´́oen Var-
ga Nándorné verssel, Mez´́ofi Zoltán polgármester né-
hány gondolattal emlékezett. A koszorúzók sorában el-
s´́oként Balla Mihály országgy´́ulési képvisel´́o járult a
kopjafához, majd helyi civil szervezetek képvisel´́oi he-
lyezték el az emlékezés virágait az emlékoszlopnál.

Fotó: Krizsanyik István

Szolgáltatási ajánlat

A m´́uvel´́odési központ aulája bérbe ve-
het´́o – kb. 100-120 f´́os – lakodalmak,
családi és egyéb társas rendezvényekre.

Igény szerint a vendéglátásban, dekoráci-
ós munkákban segítséget nyújtunk. 

Részletes felvilágosítás a m´́uvel´́odési
központ irodájában, illetve a 35/350-785-
ös telefonszámon állunk rendelkezésére.
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Egy különleges könyv
az Ünnepi Könyvhétre: Párkányi napló

A könyv szerz´́oje Végh Károly Pár-
kányban született. Gyermekkori napló-
ja egy bájos írás a diákkorról, annak
minden csínytevésér´́ol. Mindeközben a
várost is bemutatja. Abban a korszak-
ban, amikor még hajóhíd volt a vashíd
el´́ott, s a hídnyitás alkalmat adott arra
is az Esztergomba járó diákoknak,
hogy „megússzanak” néhány latin órát.

Végh Károly, a tanítóképz´́o elvégzése
után Diósjen´́ore, a hegység túloldalára ke-
rült kántortanítónak. Itt vált sokak számá-
ra példaképpé az a munkás élet, mely öt-
ven évvel a halála után is megtartja ´́ot az
emlékezetben.

A kéziratának sorsa is kalandos. A há-
borút egy rejtekhelyen vészelte át, hogy
aztán az unokái összefogásával megjelen-
hessen. Címlapját az egyik dédunoka,
Végh Borbála Karolina festette és tervez-
te. A könyv tisztelgés a szül´́oföld – a sze-
retett Párkány –, de a megszeretett Diós-
jen´́o el´́ott is.

Egy pincegádor titkáról

„Mélységes mély a múltnak kútja” - kezdi
nagyregényét Thomas Mann. A most di-
csérend´́o könyvecske egy pincegádor fél-
homályából került a napvilágra, hála a
már maguk is nagyapa korba lépett uno-
kaseregnek. A szerz´́o Végh Károly, aki
Párkányban született, 1883-ban. Feln´́ott
magánélete és érdemdús, sokirányú kán-
tortanítói tevékenysége Diósjen´́on teljese-
dett ki, melyr´́ol egyik unokája, Végh Jó-
zsef, „Az életet tanította” cím´́u munkájá-
ban részletez´́oen beszámolt. Végs´́o nyug-
helyét is Diósjen´́on találta meg 1962-ben.

Az unokák által nyilvánosságra hozott írás
címe: Párkányi napló. A könyvecskéb´́ol kide-
rül –  min´́o csoda! –,  hogy egyszer régen
Nagyapa is gyerek volt. E léthelyzetet csak
els´́o unokája megszületéséig titkolhatta, mert
onnantól fogva különleges viszony keletkezik,
amiben összegyerekesedik agg és a tipe-topa.

Végh Károly, a Nagyapa 1897. október
1-én kezdi írni naplóját, mely szellemes,
szemléletes, csintalan és ´́oszinte. Érzékletes
képet nyerünk egy száz évnél korábbi Pár-

kány világáról, amit élvezetes diákhumor-
ral f´́uszerez. A kalandvágyó ´́oszinteség-
b´́ol, a szeretetre méltó esetlenségb´́ol las-
san kikerekedik egy igazi mese, mely iz-
galmak sokaságát foglalja magába. Azért
is igazi mese, mert a saját nyelvén szól
alapvet´́o emberi sorskérdésekr´́ol, még ha
a szerz´́o az írás pillanatában talán nem is
volt ennek tudatában. Lustaságról és b´́un-
r´́ol beszél, ami kis h´́osét emészti öt napos
gyötrelmes menekülése közben, míg útja
során szembesül a b´́unh´́odéssel és találko-
zik a megbánással is. S mindez, tán mon-
dani sem kell, egy elrontott iskolai bizo-
nyítvány miatt. (Nem tudom, hogy e ked-
ves történet szerz´́oje látta-e a háború utáni
pontonhidat, amely Esztergomot Pár-
kánnyal összekötötte, ám abban bizonyos
vagyok, hogy írása egyáltalán nem „ideig-
lenes ívelés” a már lezárult történelmi
korszakok felett. Belegondolni is rémiszt´́o
és h´́osies egyszerre, hogy Végh Károly éle-
tének két végpontja között mi minden történt
a térségben s a tájban él´́o emberrel!)

A család költségén kiadott ízléses
könyv borítóját immár a dédunoka, Végh
Borbála Karolina készítette könny´́u pasz-
tellszínekkel, ami méltó keretet és formát
ad ennek az igazán megejt´́oen barátságos
relikviának. A könyv el´́o- és utószavát
Végh Károly, illetve Végh József unoka –
mindketten a magyar kultúra lovagjai –
készítették, hogy a Tiszteletre Méltó Na-
gyapa pontos helyét kijelöljék a család és
a térség breviáriumában.

Kívánom, hogy a könyv olvastán má-
sok is érezzék a lapokból áradó szelíd sze-
retetet, amely messzir´́ol és régr´́ol üzen, de
nagy szükségünk van rá!

Kázmér

Évzáró ünnepség 
a zeneiskolában

A tanév végén hagyományosan egy évzá-
ró koncerten mutatják be tudásukat a ta-
gozat növendékei. A közelmúltban meg-
tartott ünnepséget a zeneiskola épületében
tartották meg. Kissé sz´́ukösnek bizonyult
a terem, olyan sokan jöttek el, hogy gyer-
mekük, unokájuk zenetudásában gyö-
nyörködjenek. És bizonyára nem is csalat-
koztak ebben, hiszen a kezd´́ok bizonyta-
lansága mellett is kiérz´́odött az, hogy jó-
néhány tehetséges növendék zenetudása
válik egyre magabiztosabbá a tanul-
mányaik során.

Mint azt Dobai Szabolcs - a Rózsavöl-
gyi Márk M´́uvészeti Iskola rétsági tagoza-
tának vezet´́oje köszönt´́ojében elmondta -
az idei legfontosabb cél túl azon, hogy az
egyéni játéktudást fejlesszék, az volt,
hogy a kamarazenélés alapjaival megis-
merkedjenek. E törekvés mentén számos
sikert könyvelhettek el. A fuvolisták kivá-
lóan szerepeltek a balassagyarmati verse-
nyen, a heged´́usökb´́ol álló kamara-
együttes is számos alkalommal lépett fel
különböz´́o rendezvényeken. A tagozat ki-
emelked´́o tudású zenésze Dovák Panka
Gyopárka, aki az országos versenyre is
eljutva a legjobb heged´́usök között szere-
pelt. S persze van utánpótlás is. Ezt iga-
zolja, hogy a vonósok között óvodás korú
növendékek is találhatók.

A rétsági zeneiskola immár több mint
harmincöt éve neveli a zene szeretetére, s
ért´́o m´́uvelésre a diákokat. Jól tudják,
hogy nem minden növendék válik ze-
nésszé, de azt is szem el´́ott tartják, hogy
aki a zenéhez közelebb kerül, boldogabb,
kiegyensúlyozottabb emberré válhat.

V.J.
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Díszoklevél 
Ötven éves pedagógiai munkálkodás elismeréseként

Várszegi István 1942-ben született End-
refalván. Alsó tagozatos tanítóképz´́obe
járt Balassagyarmaton, s tanítóként
végzett Jászberényben. Kés´́obb rajz-
földrajz szakos tanár lett Egerben. Ta-
nulmányait ELTE-n, folytatta Buda-
pesten, mikor is pedagógia-iskolaveze-
tés szakon egyetemi diplomát szerzett.

1976-ban (34 évesen) lett a Rétsági
Általános Iskola igazgatója, 21 éven át ve-
zette az iskolát. A nyolcvanas években a
rétsági iskola vezetése egész embert kí-
vánt, hiszen a jelenlegi kétszerese, több
mint 600 diák tanult itt, ráadásul a 80 fé-
r´́ohelyes kollégium, az óvoda, továbbá az
étkeztetés és a segédszemélyzet irányítása
is az iskolaigazgató hatáskörébe tartozott.
A tantestület akkoriban 40 f´́ob´́ol állt, így
az igazgató a technikai személyzettel

együtt 65 alkalmazott munkáltatója volt.
2002-ben ment nyugdíjba.

Nevéhez
számos olyan
szakmai újí-
tás, kezdemé-
nyezés f´́uz´́o-
dik, amelyek
ma is jelen
vannak az is-
kola életében.
Ennek egyik
eleme, hogy
alapítóként
létrehozta a
Rétsági Álta-
lános Iskola
Gyermekeiért Alapítványt, a település el-
s´́o alapítványát, amely a mai napig meg-
szakítás nélkül m´́uködik. 2007-ben Rétság
városa Pro Urbe díjjal ismerte el tevé-
kenységét: A díjátadó ünnepségen elhang-
zottakból idézünk: „Munkája során a kor
követelményrendszerét meghaladó, szá-
mos újítást vezetett be. Szaktantermi
rendszert valósított meg, m´́uvészeti galé-
riát alapított. Külön gyógytorna és logo-
pédia szobát hozott létre, kiszélesítette a
nyelvoktatás területét. Ötleteivel segítsé-
get nyújtott a gyakorlati oktatás min´́oségi
és elismert megvalósításához, valamint a
szabadid´́o hasznos eltöltéséhez. Nagy
hangsúlyt fektetett az iskola környezeté-
nek tisztántartására, rendezésére.”

Horváthné Moldvay Ilona kitüntetése
A retsag.net hírportálon olvashattunk a
közelmúltban arról, hogy a Rétság Kis-
térségi Egységes Pedagógiai Szakszol-
gálat igazgatója, Horváthné Moldvay
Ilona országos elismerésben részesült. 

A Démoszthenész Beszédhibások és
Segít´́oik Országos Egyesülete, a 2011.
május 8-án a Magyar Színházban tartott
tavaszi konferenciáján a gyógypedagó-
gus, logopédus szakma, az egyik legran-

gosabb elismerésében részesítette Hor-
váthné Moldvay Ilonát. Megkapta a logo-
pédiai szakma egykori kiemelked´́o egyé-
niségér´́ol elnevezett Palotás Gábor díjat és
ezzel együtt a mesterlogopédusi címet. A
díjat ´́Oze Áron, a Magyar Színház igazga-
tója, a Démoszthenész Egyesület elnöke
és Gacsó Mária, az Egyesület f´́otitkára ad-
ta át. A kitüntetésnek az ad igazán rangot,
hogy szakmabeliek ismerték el azt a kima-
gasló teljesítményt, amelyet Horváthné
Moldvay Ilona képvisel.

Aki csak ismeri a kitüntetett rétsági
pedagógust, tudja róla, hogy folyamato-
san képzi magát és munkatársait. Talál-
kozhattunk  vele  szakmai konferenciák
el´́oadójaként, publikációk, tanulmányok
szerz´́ojeként, kezdeményezések támoga-
tójaként. Gratulálunk a „mesteri” címhez,
és további sikereket kívánunk a kistérség
érdekében végzett tevékenységhez.

1994-t´́ol 1998-ig önkormányzati kép-
visel´́o volt. Ma is aktív: nyugdíjasként ta-
nít, emellett városunk egyháztestületének
megválasztott elnöke. Alkotó képz´́om´́u-
vészként az akvarell-technika nagy meste-
re, s a fotózás terén is kiváló képességek-
r´́ol tett tanúbizonyságot. Mindemellett
kezdeményez´́oje,  s máig vezet´́oje a m´́u-
vel´́odési  központban m´́uköd´́o Rétsági
Gobelin-Körnek is.

A jászberényi ünnepségen Dr. Barkó
Endre dékántól vehette át a félszáz éves
pedagógiai munkálkodást elismer´́o okle-
velet. 
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Tájékoztató
A Kölyökvár Alapítvány Rétság Város
Óvodás Gyermekeiért közhasznú szerve-
zet 2010. évi beszámolója.

1. Bevételek összesen: 677 e Ft
Ebb´́ol:
kapott támogatás 385 e Ft
APEH 1% 291 e Ft
Kapott kamat   1 e Ft

2. Kiadások összesen: 155 e Ft
Ebb´́ol:
adott támogatás 143 e Ft
m´́uködési költség  12 e Ft

Az alapítvány állami pénzalapból, köz-
ponti költségvetésb´́ol, helyi önkormány-
zattól támogatást nem kapott.

A kuratórium tagjai tevékenységükért
juttatásban nem részesülnek.

Az alapítvány az általa - az óvoda tár-
gyi feltételeinek javítására - adott támoga-
tással az alapító okiratban foglalt egyik
célt valósította meg.

Rétság, 2011. május 31.
Miczki Erzsébet az alapítvány titkára

Vidám és „komoly” ballagás
Már hosszú évekre nyúlik vissza az a
kedves hagyomány, hogy a végz´́os nyol-
cadikos diákok egy bohókás felvonulás-
sal járják végig a város utcáit. Betekin-
tenek az intézményekbe, a polgármeste-
ri hivatalba. A menetet fényképez´́ogép-
pel, kamerákkal felszerelve követik a
hozzátartozók, hogy megörökítsék a vi-
dám eseménysort.

Másnap azonban már komolyra fordul
a dolog, hiszen immár valóban el kell bú-
csúzni az iskolától, tanulótársaktól, peda-
gógusoktól, osztálybeli cimboráktól. Még
a legvidámabbak is elcsendesülnek né-
hány percre ilyenkor, s áthatja ´́oket az ün-
nepélyes hangulat. 

Az id´́ojárás kedvezett az ünnepségnek.
Ver´́ofényes napsütés volt, de mégsem per-

zselt éget´́oen a nap. Már kora reggel meg-
érkeztek a díszít´́ok, s virágba borult az
iskola kívül-belül. Tíz órakor megszólalt
a cseng´́o, s a ballagók végigjárták az is-
mer´́os termeket, s végül az intézmény ud-
varára vonultak. Köszöntésük az iskolai
kórus énekével indult, majd versek hang-
zottak el diáktársaik tolmácsolásában. A
hetedikesek nevében Zachár Panna bú-
csúztatta ´́oket, s a búcsúzók gondolatait
Busai Franciska tolmácsolta.

Az ünnepségnek több kedves színfolt-
ja volt. Az egyik az, mikor a nyolcadiko-
sok közös éneklésre vállalkoztak: „Múl-
nak a gyermekévek...”. A két ballagó osz-
tály osztályf´́onöke, Dr. Némethné Raszto-
ka Éva és Mártonné Vásárhelyi Erika em-
lékezett vissza az elmúlt évek szép esemé-

nyeire,  majd  ünnepélyesen  átadták az
intézmény igazgatójának a lezárt naplót.
Borosné Gellai Katalin is köszöntötte a
távozókat, kiemelve, hogy még további
feladat  áll  el´́ottük  a  tanulmányaik foly-
tatása során.  Minden nyolcadikos egy
emléklapot is kapott ballagása alkalmá-
ból.

A ballagás hivatalos részének lezárása
után egy kedves meglepetés következett.
Minden búcsúzó egy léggömböt kapott,
hogy aztán egy jókívánsággal szélnek
eresszék ´́oket. Talán szimbolikusnak is
gondolhatnánk, hogy bár legtöbbjük aka-
dálytalanul repült fel a magasságba, néhá-
nyuk röptében akadályokba ütközött. Re-
méljük, hogy a most induló rétsági diákok
további „röppályája” zökken´́omentesen
emelkedik majd.

V.J.

Pályázat

A rétsági Spangár András Irodalmi Kör  pályázatot hirdet
vers és prózaírók részére

A pályázaton korhatár és a témakör megkö-
tése nélkül, minden alkotó részt vehet. Ki-
zárólag máshol meg nem jelent írásm´́uvek-
kel 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 írásm´́uvek leadási határideje:
2012. január 15. Cím: Spangár András
Irodalmi Kör - Városi M´́uvel´́odési Köz-

pont és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út
26., Pf.: 24.

A legjobbnak ítélt alkotás elnyeri a
díszes kivitel´́u Spangár András emlékpla-
kettet és a hozzá járó oklevelet. Az arra
érdemes írásokat megjelentetni tervezzük
a Kör 2012. évi antológiájában és a Kör
honlapján is.

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

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

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

Telefon: (35)351-155, (30)9-607-683
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TDM konferencia 
Csak ha valaki csokorba kötve látja, ak-
kor döbbenhet rá, hogy mily sok értéket,
látnivalót kínál Nyugat-Nógrád az ide lá-
togatóknak. Ezt ismerte fel az a turiszti-
kával, a helyi értékeink feltárásával fog-
lalkozó szervezet – a Rétság Nyugat-Nóg-
rád Megyei Turisztikai Desztináció Me-
nedzsment Nonprofit Kft. –, amely kon-
ferenciát szervezett a közelmúltban a rét-
sági m´́uvel´́odési központban. 

A regisztráció utána meghívott vendé-
gek és a sajtó képvisel´́oi elfoglalták helyü-
ket a színházteremben, ahol Mez´́ofi Zol-
tán polgármester, mint a kistérségi társu-
lás elnöke mondott köszönt´́ot. Ezt követ´́o-
en kezd´́odtek a prezentációval kísért el´́o-
adások. Els´́oként Víg Tamás országos
TDM szakért´́o, majd – egy video üzenet
keretében – Gulyás István a Magyar Tu-
rizmus Rt. képviseletében szólt. A követ-

kez´́o el´́oadó, a házigazda, Márta Attila
volt, és végül mintegy az elhangzottakat
összefoglalva, a megye turisztikai lehet´́o-
ségének elemzésével Becsó Zsolt a Me-
gyei Önkormányzat elnöke zárta a tanács-
kozást.

A program Bánkon folytatódott, ahol
a szervezet m´́uködésének központja került
átadásra. Az új információs központ a tér-
ség értekeire kívánja ráirányítani a figyel-
met, de hangsúlyos szerepet kap kínálatá-
ban a helyi termékek bemutatása is.

A Hi-Lex Hungary —Kábelrendszer
Gyártó Kft.

projekt mérnököt keres
Feladatok:
— új projektek bevezetése
— kapcsolattartás a vev´́okkel az új

projektekkel kapcsolatban
— biztosítani a HI-LEX APQP rendszer

elvárásainak való megfelel´́oséget
— kapacitás és hatékonysági tervek

készítése
— biztosítani, hogy a termék és folya-

matai megfeleljenek a vev´́oi elvárá-
soknak

— vev´́oi PPAP benyújtása
Elvárások:
— minimum 2 év gyártási tapasztalat

(autó ipari tapasztalat el´́ony)
— mérnöki diploma
— projektvezet´́oi tapasztalat 
— kiváló angol nyelvtudás
— kiváló prezentációs képességek
Munkavégzés helye: Rétság

Jelentkezés módja: A jelentkezés-
hez angol és magyar nyelv´́u önéletraj-
zokat várunk e-mailben az andrea.ko-
zak @hi-lex.co.hu e-mail címre.

Érdekl´́odni a 0635-551 290-es tele-
fonszámon lehet.

Pályázat - Jókai-díj 2012

A Jókai Közm´́uvel´́odési és Múzeum Egye-
sület (Rév-Komárom, Szlovákia) és a Fal-
vak Kultúrájáért Alapítvány Jókai Em-
lékbizottsága (Budapest, Magyarország)
pályázatot hirdet :
1. Pályázat címe: Jókai - díj 2012
2. A pályamunkák beérkezési határideje:

2011. október 31.
3. A pályázatról: 
a) Az irodalmi pályázat 2011. évi témája:

Jókai hírlapjai
b) Pályázni nyomtatásban meg nem jelent

szépirodalmi írással - prózával, vagy ta-
nulmánnyal lehet, melynek terjedelme
nem haladhatja meg a 25 db A4-es ol-
dalt, de legalább 10 oldalas, 12-es bet´́u-
mérettel és másfeles sortávolság haszná-
latával, amelynek közlési jogával a szer-
z´́o rendelkezik.

c) A pályázat jeligés. A pályam´́uhöz külön,
zárt borítékban csatolandó szerz´́ojének ne-
ve, lakcíme, e-mail címe, telefonelérhet´́o-
sége, s nyilatkozata arról, hogy a pályam´́u
nyomtatásban még nem jelent meg. Ezen
a borítékon kérjük feltüntetni a pályázó
jeligéjét. A küls´́o borítékra kérjük ráírni:
„Jókai-díj, pályázat”

d) A pályázatokat egy nyomtatott pél-
dányban, minden oldalán jeligével el-
látva és digitális formában (WORD)
CD-n kell benyújtani az alábbiakban
megadott címre.

e) Egy szerz´́o csak egy m´́uvel vehet részt a

pályázaton. A pályázati kiírásnak nem
megfelel´́o pályázatok értékelésre nem ke-
rülnek.

f) A döntés és értékelés: A legmagasabb ér-
tékelést kapott m´́uvek közül az alapítók
által felkért nemzetközi bírálóbizottság
legkés´́obb 2012. január 22-ig hozza meg
döntését.

g) A Jókai-díj tárgyiasult formája Jókai
Mór kezének márványlapon elhelye-
zett festett gipszmásolata. 

h) Az elismerés 2012 februárjában, Jókai
Mór születésnapja alkalmából Rév-
Komáromban kerül átadásra.

 i) A bírálóbizottság véleményét figyelem-
be véve a díjazott, legszínvonalasabbnak
ítélt írásokból évkönyv kiadására is sor
kerülhet. A díjnyertes és min´́osített okle-
velet elért pályázók írásainak els´́o fel-
használási joga az alapítókat illeti, amely
a Jókai díj 2012 antológiában való meg-
jelentetést tartalmazza. 

j) A nem díjazott szövegeket az alapítók
nem ´́orzik meg, s nem küldik vissza.

k) A Jókai-díjat elnyert pályázó három
éven belül nem nyerheti el újból a dí-
jat, írása megjelenhet az évkönyvben.

Levélcím: Jókaiho všeobecnovzdelávacie a
múzejné zdruzenie - Jókai Közm´́uvel´́odési
és Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2
(Csapó u. 2), 945 01 Komárno, Szlovákia,
illetve Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1134
Budapest, Gidófalvy út 29., Magyarország.
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Rétsági kalauz

Programajánló
Július 6., 13., 20., 27. szerda, 

10.00-12.00 óráig
a könyvtárban
Baba-mama szerda�
Játszósarok, foglalkoztató feladatok,
mesék a kicsiknek; könyvtárlátogatás,
kikapcsolódás, magazinok a mamák-
nak...

Július 7. csütörtök
a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri fotókiállítás
Válogatás Szikszai Zoltán felvételeib´́ol

Július 8. péntek, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
a Vác Város Pro Urbe díjával kitüntetett
Váci Múzsa Egyesület 
tagjainak kiállítása
A tárlatot megnyitja és az alkotókat
bemutatja: Zubovits Gy´́orkös Erzsébet
a Váci Múzsa Egyesület elnöke
Megtekinthet´́o 2011. július 30-ig
Tudósok, theológusok generációi gon-
dolkodtak azon, hogyan lehetne a test,
a lélek, a szellem egységét helyreállí-
tani? A m´́uvész, aki saját energiájában
megbízva alkot. Olyan bels´́o mélység-
b´́ol tevékenykedik, ahol  ez még így
van. Semmi sem jön létre hirtelen,
mindennek visszanyúló el´́ozménye
van. Z.Gy.E.

Június 20. szerda, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Mesemozi
Belépés díjtalan

El´́ozetes

Augusztus 7. vasárnap 10.00 órától
Rétsági Lovas Kupa
Díjugrató verseny Pusztaszántón

Augusztus 17. szerda, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Mesemozi
Belépés díjtalan

Augusztus 20. szombat
a Nagyparkolóban
SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉG

Augusztus 27. szombat
a m´́uvel´́odési központ galériájában
a Magyar Fotográfia Napja alkalmából
A Rétsági Fotó Kör kiállítása

Mozim´́usor

Július 1. péntek 18.00
Kellékfeleség
Színes, magyarul beszél´́o, amerikai ro-
mantikus vígjáték, 117 perc, 2011
(+12) Fsz: Adam Sandler (Danny),
Jennifer Aniston (Katherine)

Július 8. péntek 18.00
Halálos iramban: Ötödik sebesség
Színes, magyarul beszél´́o, amerikai
akcióthriller, 130 perc, 2011 
Fsz: Vin Diesel (Dominic Toretto)

Július 15. péntek 18.00
Thor
Színes, magyarul beszél´́o, amerikai
akciófilm, 114 perc, 2011 (+12)
Fsz:  Chris Hemsworth (Thor), Sir
Anthony Hopkins (Odin), Natalie
Portman (Jane Foster)

Július 22. péntek 18.00
Gagyi mami - Mint két tojás
Színes, magyarul beszél´́o, amerikai
vígjáték, 107 perc, 2011 (+12)
Fsz: Martin Lawrence (Malcolm Tur-
ner), Brandon T. Jackson (Trent/Char-
maine Pierce)

Augusztus 5. péntek 18.00
Elhajlási engedély
Színes, magyarul beszél´́o, amerikai
vígjáték, 105 perc, 2011 (+16)
Fsz: Owen Wilson (Rick), Jason  Su-
deikis (Fred), Christina Applegate
(Grace), Jenna Fischer (Maggie)

Augusztus 12. péntek 18.00
Az utazó
Színes, magyarul beszél´́o, amerikai-
francia thriller, 103 perc, 2010 (+12)
Fsz: Angelina Jolie (Elise Clifton-
Ward), Johnny Depp (Frank Tupelo)

Augusztus 19. péntek 18.00
Féktelen harag
Színes, magyarul beszél´́o, amerikai
akcióthriller, 104 perc, 2011 (+18)
Fsz: Nicolas Cage (Milton), Amber
Heard (Piper)

Augusztus 26. péntek 18.00
Üvegtigris 3.
színes, magyar vígjáték, 100 perc,
2010 (+16)
Fsz: Rudolf Péter (Lali), Reviczky Gá-
bor (Gaben), Gáspár Sándor (Róka),
Szarvas József (Cingár), Horváth La-
jos Ottó (Sanyi), Csuja Imre (Csoki)

Belép´́odíj: 300 Ft

Istentiszteletek 

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

3. vasárnap, 8.00-9.30-ig
Hit gyülekezete: Minden pénteken, 17.00

órától

rtv.retsag.net

A Rétsági Televízió havi programja. Napon-
ta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktu-
ális információkkal. Januártól több adás-
nappal, több ismétléssel szolgáljuk a néz´́oket.

Július 1., péntek 18.00 és 21.00 órakor, 2.,
3. szombat, vasárnap 10.00 órakor 
RTV híradó ismétlés (júniusi)

Július 12., 13., 14., 15. kedd, szerda, csü-
törtök, péntek 18.00 és 21.00, órakor,
16., 17. szombat, vasárnap 10.00 óra-
kor
Kistérségi Krónika

Július 21. kedd 18.00 és 21.00 órakor
RTV Híradó Riportm´́usor összeállítás
Benne többek között: – Hírek röviden
(aktuális filmhírek, programajánló) -
Megkérdeztük az illetékest - kiállítás-
megnyitó – sikeres rétságiak interjúso-
rozat – Vágatlanul (idézetek a testületi
ülések szünetbeli riportjaiból) B´́ovebb,
részletes tartalom a képújságban.

Július 26., 27., 28, szerda, csütörtök, péntek
18.00 és 21.00 órakor, 
29., 28. vasárnap 10.00 órakor
RTV Hiradó ismétlése

Nyári nyitva tartás
Könyvtár:
2011. július 01 - július 31.

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

2011. augusztus 01 - 19. ZÁRVA
2011. augusztus 22 - augusztus 31.

Hétf´́o: 11.00-16.00
Kedd-péntek  9.00-17.00
Szombat: Zárva
Minden kedves látogatónknak
kellemes nyarat kívánunk!

M´́uvel´́odési Központ:
Hétf´́o-csütörtök: 08.00-20.00
Péntek: 08.00-21.00
Szombat: 17.00-21.00
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A Spangár-díjas költ´́o: Fazekas István
A Költészet napján megrendezett díjki-
osztó ünnepségre Fazekas István nem
tudott eljönni városunkba. Értesítettük
´́ot a bíráló bizottság döntésér´́ol, majd
egy alkalmas id´́opontban lakóhelyén,
Százhalombattán készítettünk vele in-
terjút, hogy bemutathassuk a Rétsági
Televízió néz´́oinek, valamint a Hangadó
olvasóinak. Els´́oként egy rövid életrajzi
vázlatot kértünk t´́ole.

– 1967. május 5-én születtem Csenger-
ben. Az egész családom Szatmárból és
Szabolcsból származik. A származásom
nagyon er´́osen meghatározza az iroda-
lomhoz való köt´́odésemet és azt is, hogy
milyen módom kapcsolódtam már gyer-
mekkorban az irodalomhoz. Édesapám
nagyon jó barátságban volt Ratkó József-
fel. T´́ole kaptam a kezdeti impulzusokat.
Említhetném e mellett a tyukodi nagyapá-
mat is, akinek kérlelhetetlen szigora volt
az igazságkeresésben, a szókimondásban.
Hálával tartozom a szüleimnek, nagyszü-

leimnek, barátaiknak, tehát annak a kör-
nyezetnek, amely körülvett engem és an-
nak a múltnak, amit azóta sokszor meg-
idéztem.

Nagyon sokat kaptam tanáraimtól el-
s´́osorban emberi tartásból. Jogi egyetemet
végeztem, két kislányom van, akiket vég-
telenül szeretek. Sokszor együtt alkotunk,
hiszen szépen rajzolnak, kisebbik gyönyö-
r´́uen énekel. A Jóisten nagyon sok min-
dennel megajándékozott engem. Az is
igaz, hogy sokszor meg is mérte az élete-
met, de erre is igaz az a bibliai idézet,
hogy az akiket az Isten szeret, annak min-
den a javukra van. A legrosszabb dolgok
is a javára válhatnak.

Irodalmi munkásságomat- ha ezt mun-
kásságnak lehet nevezni - Ratkó József
indíttatása után egyetemista koromban
Serf´́oz´́o Simon karolta fel igazán. Nagyon
sok versem jelent meg ekkor a Napjaink-
ban. Ezt megel´́oz´́oen már gimnazistaként
is megjelent néhány a Mozgó Világban és
a Reformátusok Lapjában. Fiatal feln´́ott-
ként is ehhez a „Hetek” irodalmi körhöz
kapcsolódtam. Egyenes út vezetett odáig,
hogy ma – miközben több önálló kötetem
is megjelent – egy olyan folyóiratot szer-
keszthetek, amelynek felel´́os szerkeszt´́oje
Pozsgay Imre és a szerkeszt´́o bizottságban
ott található Csoóri Sándor és Serf´́oz´́o Si-
mon is. Közöttünk volt, s igen aktívan
munkálkodott a közelmúltban elhunyt
Hubay Miklós bácsi is.

Fazekas István sokoldalú és színvonalas
irodalmi munkálkodását e sorok írója is
megtapasztalhatta, mikor is ez év februárjá-
ban – a nagy író születésnapján – a Révko-
máromban szervezett ünnepségen átadhatta
számára a Jókai-díj díszoklevele kitüntetést.

V.J.

Fénymásolás féláron

M´́uvel´́odési központunk egy új gép be-
állításával a korábbinál kedvez´́obb áron
tud vállalni küls´́o szervek részére is
fénymásolást, illetve nyomtatást. Díjté-
teleinket az alábbi táblázat tartalmazza.

A/4 fénymásolás, nyomtatás 
30 Ft/oldal

Azonos oldalról több példánynál:
25 példány felett 25 Ft/oldal
50 példány felett 20 Ft/oldal
A/3 fénymásolás, nyomtatás 

60 Ft/oldal

Apróhirdetések

Rétsági rászoruló család általános iskolás
gyermekének használt, de m´́uköd´́oképes
számítógépre lenne szüksége térítésmen-
tesen. Felajánlásokat a 0630/200-1815 te-
lefonszámra Puskás László (Pusi) az ügy
intéz´́ojének tehetik meg a család inkogni-
tója végett. Köszönöm.

Eladó Rétságon a Bem utcában egy 1,5
szobás 51 nm-es erkélyes, konvektoros,
felújításra szoruló, tehermentes lakás.
Irányár: 7 millió forint Érdekl´́odni lehet:
0630/438-8348 telefonszámon.

Eladó Vadonatúj kever´́otárcsás Hajdú mo-
sógép és kis centrifuga, valamint 3 db bel-
téri üveges ajtólap. Tel: 351 198

Legyen 
a munkatársunk!

Tisztelt Olvasóink!
Újságunkat színesítend´́o azt sze-

retnénk, ha minél többen vállalkozná-
nak arra, hogy kisebb-nagyobb írása-
ikkal jelentkeznének a Hangadó ha-
sábjain.  

A szerkesztés során egyetlen rende-
z´́oelvet tartunk fontosnak magunk szá-
mára, mégpedig azt, hogy az írások Rét-
ságról szóljanak, az itt él´́ok számára
íródjanak. Tájékoztatásul közöljük: lap-
zárta minden hónap 20-án. Ha tehát ked-
vet érez arra, hogy egy-egy téma meg-
írásával gazdagítsa a Hangadó számait,
ragadjon tollat!

Legyen a munkatársunk!

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

Rétság Egészségügyéért Alapítvány
Tájékoztató az Alapítvány 2010. évi tevékenységér´́ol

Az alábbiakban közzétesszük a Rétság
Egészségügyéért Alapítvány 2010.évi
közhasznúsági jelentését.

Az Alapítványnak 2010. évben össze-
sen 307.148 Ft. bevétele volt, amely az
alábbiakból tev´́odött össze:

— kapott támogatások: 10.665 Ft
— APEH által utalt SZJA 1%-ok: 

193.058 Ft
— bankkamat: 103.425 Ft

Az Alapítványnak 2010. évben összesen
639.137 forint kiadása volt, ebb´́ol 614.210
forint. Az Alapítvány által nyújtott támo-
gatások összege,  24.927 forint pedig
bankköltség.

Egyéb kiadás az év folyamán nem
volt, az Alapítvány m´́uködésével kapcso-

latos egyéb költségeket (posta, nyomtat-
vány, telefon stb.) a kuratórium elnöke fi-
zette. A kuratórium tagjai tevékenységü-
kért semmilyen juttatásban nem részesül-
tek.

Az Alapítvány állami pénzalapból,
központi költségvetésb´́ol ill. helyi önkor-
mányzattól támogatást nem kapott. 

Az Alapítvány az általa nyújtott támo-
gatásokkal az alapító okiratban foglalt cé-
lokat valósította meg, a támogatásokat az
Egyesített Egészségügyi-és Szociális In-
tézmény, a Tüd´́ogondozó Intézet valamint
a Ment´́oállomás számára nyújtotta.

A tárgyi eszközök átadásáról jegyz´́o-
könyvek készültek. Megragadva az alkal-
mat, köszönetet mondunk mindazoknak,
akik az Alapítványt bármilyen formában
segítették, támogatták.

A 2009. évi személyi jövedelemadók
1%-ból befolyt 193.058 Ft-ot az Alapít-
vány a fent említett intézményeknek nyúj-
tott támogatásra használta fel.

Ezúton is tisztelettel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik személyi jövede-
lemadójuk 1 %-át a Rétság Egész-
ségügyéért Alapítványnak ajánlották fel,
egyúttal kérjük, hogy a jöv´́oben is minél
többen támogassák az Alapítványt céljai
elérésében, hiszen a helyi egészségügyi
ellátás felszereltsége, min´́osége igen fon-
tos minden itt él´́o számára.

Az Alapítvány kiemelten közhasz-
nú. Adószáma: 19163404-1-12

    Szabó Klára       Dr. Szájbely Ern´́o
kuratórium  elnöke          alapító
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