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Megyenap Rétságon
Megyénk Önkormányzat szándéka szerint minden évben
más és más városban tartják az úgynevezett megyenapot.
Ez évben városunk került sorra. A délel´́otti program öku-
menikus istentisztelettel kezd´́odött, majd a m´́uvel´́odési
központban zajlott le az ünnepi megyegy´́ulés. Ez nyújtott
lehet´́oséget arra, hogy a megye által alapított kitüntetések
is átadásra kerüljenek. Két díj is Rétságra került. Nógrád
Megye Gazdaságáért díjat kapott a Spektíva 2000 Kft, s
posztumusz elismerésként kapta meg Nógrád Megye Ön-
zetlenség díját Styaszni Ivánné. Megnyílt egy alkalmi
postahivatal, hol erre az alkalomra megjelent bélyegz´́o-
vel látták el a helyi képekkel díszített képeslapot és bé-
lyeget. A m´́uvel´́odési központ melletti Nagyparkoló pe-
dig színes forgatagnak adott teret. Kézm´́uvesek kínálták
termékeit, ügyességüket kipróbálhatta mindenki a külön-
böz´́o technikák terén, s a színpadon egymást váltották a
folklórcsoportok. Az este már a könny´́uzenéé volt, mikor
is a színpadon a Holdviola együttes adott koncertet.
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Városházi tudósítások
A testület augusztus végi ülésén az els´́o
napirendi pontban a jegyz´́oi pályázat elbí-
rálására került sor. A szabályszer´́uen és az
el´́oírt módon megjelent pályázati kiírásra
öt pályázat érkezett be. 

Közülük az egyik a beérkezési határi-
d´́o lejárta után, ez tehát nem vehetett
részt az elbírálási eljárásban. Két pá-
lyázat nem felelt meg a kiírás szem-
pontjainak. A pályázók között
maradt Hutter Jánosné, a város
jelenlegi aljegyz´́oje, valamint
Szabó Géza szentendrei lakos.
Mindketten vállalták a pályáza-
tuk nyilvános ülésen való elbí-
rálását. A testület titkos szava-
zással egyöntet´́u szavazattal
Hutter Jánosné kinevezése mel-
lett döntött. Új feladatként jelentkezik
ezek után az aljegyz´́oi munkakör be-
töltésére irányuló pályázat kiírása.
A képvisel´́o-testület a május 20-án tar-
tott ülésén döntött arról, hogy a dr.
Szabó Sándor ügyvéd úrral megkötött
szerz´́odését felbontja. Az önkormány-
zat jogszer´́u m´́uködéséhez azonban el-
engedhetetlen a jogász végzettség´́u
szakember alkalmazása. Ezért döntött
úgy a testület, hogy a feladattal 2011.
szeptember 1-t´́ol dr. Gáspár Zoltán
ügyvéd urat bízza meg.
A napirenden szerepelt az önkormány-
zat 2011. évi költségvetésének els´́o
félévi teljesítésér´́ol szóló beszámoló
is. A feladatot az államháztartásról
szóló törvény kötelez´́oen el´́oírja. A
testület az el´́oterjesztést alaposnak és
minden részletre kiterjed´́onek min´́osí-
tette. A bevételek és kiadások tekinte-
tében az id´́oarányos teljesítésr´́ol adhat-
tunk számot. Az önkormányzat alapfe-
ladatai tekintetében, s az intézmények
m´́uködése vonatkozásában a feltételek
biztosítottak voltak.
Az önkormányzat, korábbi tanácsko-
zásai során döntött arról, hogy egy ala-
pítványt kíván létrehozni, a Hunyadi-
liget további fejlesztése, és sikeres
m´́uködtetése érdekében. Elkészült egy
alapító okirat tervezet, de a testület an-
nak okán, hogy szeptemberben a civil
szervezetek m´́uködtetése vonatkozá-
sában egy új törvényi szabályozás vár-
ható, azt javasolta, hogy ennek figye-
lembe vételével fogalmazzuk majd
meg a továbblépés lehet´́oségeit.
Id´́or´́ol-id´́ore szükségessé válik az,
hogy a testület áttekintse, s amennyi-
ben azt szükségesnek látja, módosítsa
az intézményeinek az alapító okiratát.
A törvényi változások, az intézmények
lehet´́oségeinek változása, a feladatok
megfogalmazásának egységesítése in-
dokolja ezt. A testület két lépésben is

tárgyalta a napirendet, s ilyen módon
az alapdokumentumok „karbantartá-
sát” elvégezte.
A következ´́o napirendi pontban a Rétsá-
gi Kistérségi Egészségfejleszt´́o Központ
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Kft. mérlegbeszámolóját tárgyalta
meg a testület. A hosszú hivatalos el-
nevezés a járóbeteg-ellátó központot

takarja. Az intézmény vezet´́oje
egy beszámolót készítette a
szakmai munkáról is. Ebben
szerepelt, hogy a pályázati
anyagban szerepl´́o 200 szakor-
vosi óraszámot tartva m´́ukö-
dik. A tárgyid´́oszak teljesítmé-
nye az el´́oz´́o két hónaphoz ké-
pest csökkent. Ennek okát a

nyári szabadságolásban látják. Július
augusztus hónapban a maximálisan
teljesíthet´́o 1750 óraszámmal szemben
1292 óra teljesítése történt meg. Egy
számbavétel során arra is felhívták a
testület tagjai a figyelmet, hogy az in-
tézmény a városnak mintegy 216 mil-
lió forintba került mindezidáig (ebben
benne van a természetbeni önrészként
jelentkez´́o területbiztosítás is) és saj-
nos arra sem lehet számítani, hogy az
állam a továbbiakban átvállalja a m´́u-
ködtetésének feltételeit.
Egy el´́oterjesztés az általános iskola
2010/2011-es oktatási év során végzett
munkájáról szóló beszámolót tárgyal-
ta. Az el´́oterjesztés mellékleteként a kép-
visel´́ok megismerhették a 2011/ 2012. ta-
név tervezett tantárgyfelosztását is. A
testület legfontosabb feladata e tekin-
tetben a tanulócsoportok meghatáro-
zása. A 31 f´́ovel induló hatodik osztály
megbontásához, valamint a tanulószo-
ba indításához a testület nem járult
hozzá. A tájékoztatást a testület megfe-
lel´́onek és átgondoltnak ítélte. A beszá-
moló szerint az új tanév indításának fel-
tételei adottak, ahhoz a kell´́o személyi és
tárgyi feltételek biztosítottak.
Folyószámla- és munkabérhitel szer-
z´́odés jóváhagyása témakörében a tes-
tület az OTP Bank Nyrt. által megkül-
dött változatot hagyta jóvá.
A járóbetegellátót m´́uködtet´́o Nonpro-
fit Kft. a pénzügyi tervében augusztus
hóra 2.937.000 Ft tervezett hiány sze-
repel. Az intézményvezet´́o az el´́ozetes
közölt összeghez képest az el´́oz´́o két
havi támogatásból 2.160.984 Ft-al ke-
vesebb összeget kért. Az akkor megta-
karított részt szeptember hónapban
szeretné felhasználni az augusztus ha-
vi hiánnyal együtt. Az együttesen kért
összeg 5.097.984 Ft. A jelenleg kért
támogatással együtt a 2011. el´́oirány-
zat teljesítése meghaladja a 95%-ot.

Az el´́oirányzott összegb´́ol fennmaradó
1.631.316 Ft egész biztosan nem lesz
elegend´́o a hátra lév´́o szeptember - de-
cember id´́otartamra. 
A 2011. évi költségvetés június havi
módosításakor az igazgatási el´́oadó
bére a munkaviszony megsz´́unése mi-
att zárolva lett. A volt kollégan´́o mun-
káját - a napi ügymenetet és a három
éve felhalmozódott ügyeket - a hivatal
három munkatársa látja el. A státusz a
mai napig nincs betöltve. A helyettesí-
tési díj kifizetése érdekében a testület
hozzájárult a tartalék feloldásához.
A napirenden szerepelt az Ipolymenti
Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társu-
lat ajánlata a helyi adó megfizetése tár-
gyában. A társulat felszámolási eljárása
2009-t´́ol tart. A rendelkezésükre álló for-
rás hiányában keletkezett a helyi adó-
nemre vonatkozó tartozásuk. Az ajánla-
tot a testület most nem fogadta el, de a
határozat értelmében a szükséges továb-
bi tárgyalások esetén új döntés születhet.
Szabó Miklós kérelmet nyújtott be a
testülethez a bérleti díj csökkentése
ügyében. A képvisel´́o-testület a május
20-i ülésén tárgyalta a város területén
lév´́o bérlemények bérleti díját. A testü-
let a kérelmet támogatni nem tudta.
Az Extrém Légisport Egyesület bérleti
szerz´́odése szintén napirendre került.
Az önkormányzat korábbi határozatá-
ban döntött a bérlemények bérleti díjá-
nak egységesítésér´́ol. Határozati javas-
lat elfogadva, a testület hozzájárult ah-
hoz, hogy a kérelemben foglaltak sze-
repeljenek a szerz´́odésben.
A Rétság Kistérség Egységes Pedagó-
giai Szakszolgálat bérleti szerz´́odését
is megtárgyalta a testület, s azt jóvá is
hagyta. Felhatalmazta a polgármestert
a szerz´́odés aláírására.
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete a DMRV Zrt. volt honvéd-
ségi szennyvíztisztító berendezés üze-
meltetésére vonatkozó egyedi üzemel-
tetési szerz´́odés tervezetét támogatta.
Egyetértett azzal, hogy a DMRV Zrt.
részére átadott önkormányzati tulajdo-
nú vízi közm´́u üzemeltetési jog mel-
lett, - a Nyugat-Nógrád Vízm´́u Kft he-
lyett- 2011. március 1-t´́ol 2015. de-
cember 31-ig a DMRV Zrt. lássa el a
volt honvédségi szennyvíztisztító be-
rendezés üzemeltetését is. Felhatal-
mazta a polgármestert, hogy az egyedi
üzemeltetési szerz´́odést aláírja úgy,
hogy a szerz´́odésben rögzítésre kerül-
jön, hogy a volt honvédségi lakótelep
szennyvízcsatorna hálózatának üze-
meltetése nem tárgya jelen szerz´́odés-
nek. Tisztázni szükséges ugyanis,
hogy a volt honvédségi csatornaháló-
zatra bekötött ingatlanok tulajdonosai
fizetnek-e csatornahasználati díjat. 
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Tisztségvisel´́ok fogadó órái
2011. OKTÓBER

Mez´́ofi Zoltán polgármester: Minden
hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Októberben 10-én hétf´́on.

Dr. Katona Ern´́o alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától 17.30
óráig. Októberben 26-án szerdán.

Hutter Jánosné jegyz´́o: Minden hétf´́on 14.00-
17.00 óráig. Októberben 3, 10, 17, 24, 31.

Testületi ülés
Rétság Városi Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülése 2011. október 21-án pén-
teken 16.00 órakor kerül sorra. Az ülést
az RTV egyenes adásban közvetíti.

Az ülés részletes napirendje és anya-
gai október 15-t´́ol a www.retsag.hu olda-
lon az Önkormányzat menüpontnál lesz-
nek elérhet´́ok.

Iskolatej, létszámokat, szerz´́odési fel-
tételeket pontosítani szükséges, ezért a
napirendet egyel´́ore elnapolják.
Az autóbusz üzemeltetési szabályzatot
ez év során, a júniusi ülésén tárgyalta
a testület. Az anyagot akkor visszaad-
ták a polgármesteri hivatalnak további
kiegészítésre. Az elhangzott javaslatok
a jelenlegi tervezetbe beépítésre kerül-
tek, így a testület elfogadta azt.
A képvisel´́oi tiszteletdíj felajánlásokat a
testületnek is jóvá kell hagynia. Jávorka
János képvisel´́o 2011. évi július havi
tiszteletdíját a hely´́orség megalakulásá-
nak 75. évfordulója megünneplésére,
augusztus havi tiszteletdíját a Rétsági
Vöröskereszt Szervezetnek, szeptember
havi tiszteletdíját a Rétsági Polgár´́or
Egyesületnek ajánlotta fel. A testület tu-
domásul vette a felajánlásokat.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat ké-
relemmel fordult a testülethez, hogy részt
szeretnének vállalni a volt laktanya taka-
rításában, a fák saját hasznosításra szóló
kivágásában. A határozat értelmében az
önkormányzat a laktanya területén ez év-
ben tereprendezési munkálatokat nem
tervez, így a kérést sem támogatja.
A borsosberényi Szent Márton kérel-
met nyújtott be a kistérségi közösségi
busznak a 2011/2012. tanévben törté-
n´́o bérlése tárgyában. A bizottság a
250 Ft + ÁFA tarifát fogadta el diák-
szállítás címen kedvezményes díjként.
A Vértes Volán Zrt kérelmét már tár-
gyalta a június havi ülésén a testület.
Az akkori határozat szerint a szerz´́o-
déskötéshez további pontosítás szük-
séges. A kérésre érkez´́o válasz ugyan-
úgy nem tartalmazza a nyitott kérdé-
sekre a várt választ. Érdemi válasz nél-
kül nem lehet döntés.

Köszönet a segítségért
Tisztelt Olvasók!

A Hunyadi János HK. DD. Baráti kör,
a Hunyadi János Nyugállományúak Klub-
ja és a rétsági Árpád egylet, 2011. szep-
tember 3-án, közösen tartotta meg a
“Hely´́orség megalakulásának 75 éves év-
fordulós ünnepségét”. Az ünnepség szín-
vonalas megrendezéséért elismerésemet
és köszönetemet fejezem ki a szervez´́o bi-
zottság nevében, minden közrem´́uköd´́o-
nek és támogatónak. Külön köszönetemet

fejezem ki, B´́ogér Andrásnénak (Juliska
néninek), a napközis konyha dolgozóinak,
az Anna étterem dolgozóinak, a Hunyadi
Nyugállományú Klub tagjainak, a M´́uve-
l´́odési Központ dolgozóinak, Talpas Jó-
zsefnek, a polgár´́oröknek és mindazok-
nak, akik munkájukkal és anyagi támoga-
tásukkal hozzájárultak a rendezvény sike-
res megvalósításához.

A szervez´́o bizottság nevében: 
Jávorka János elnök

Figyelemfelhívás
Tisztelt Olvasók!

Sajnos objektív, megtörtént példákon
keresztül, szeretnénk a figyelmet felhívni
a b´́uncselekmények megel´́ozésére, illetve,
azokban sértettként, vagy b´́unrészesként
való közrem´́uködés elkerülésére!

A közeli napokban történt, egy olyan
b´́uncselekmény a kistérségben, amelyb´́ol
mindenkinek, a saját, jól felfogott érdeké-
ben, le kell vonni a tanulságokat. Közeleg
a hideg ´́oszi-téli id´́oszak, ebb´́ol ered´́oen
megjelennek (megjelenhetnek) az olcsó
t´́uzifát áruló személyek, akik különböz´́o
szöveggel, magyarázattal, rábeszélhetik a
rászoruló id´́os, egyedül álló lakost, hogy
kedvezményesen vásároljon, az általuk kí-
nált, olcsó, akciós t´́uzifából.

Azok, akik jóhiszem´́uen, beleegyeznek
egy ilyen üzletbe, akkor döbbennek (döbben-
hetnek) rá, hogy be lettek csapva, amikor az
árusok már régen elhagyták a területet.

Milyen egyéb veszélyek leselkednek a
jóhiszem´́u vásárlókra?

Szintén megtörtént eset, ilyen faárusí-
tás alkalmával, az eladók arra kérik a ve-
v´́ot, a t´́uzifa kifizetése közben, hogy meg-
szomjaztak, és vizet kérnek a vev´́ot´́ol, az
minden jó szándékkal, igyekszik a kéré-
süknek eleget tenni. A t´́uzifa árusok meg-
figyelik, hogy honnan veszi el´́o a vev´́o a

pénzt, és lekötve annak figyelmét, orvul
eltulajdonítják (eltulajdoníthatják) a vev´́o
megtakarított pénzét vagy más egyéb in-
góságát.

A másik nagy veszély, amit nem tudhat
a vev´́o, hogy az a t´́uzifa, amelyet részére
megvételre kínálnak, lehet, hogy b´́uncselek-
ményb´́ol (pl. lopásból) származik!

Ez az egyik legrosszabb helyzet, mert
ebben az esetben az illetékes hatóság,
(rend´́orség) a vásárolt, kifizetett, lopott t´́u-
zifát is lefoglalja, és ennek következtében
elveszik a vev´́o által kifizetett összeg, és
a vásárolt t´́uzifa mennyiség is. Ami még
súlyosabb, hogy orgazdaságért, eljárást
indíthatnak a jóhiszem´́u vev´́o ellen is.

A harmadik probléma az, hogy az es-
tek többségében becsapják a vev´́ot, és ke-
vesebb fát adnak át a kifizetett vételár el-
lenében.
Tisztelt Olvasók!

Ezt az egyszer´́u, de igen súlyos követ-
kezményekkel járó példát azért adjuk köz-
re, hogy elkerülhet´́ok legyenek a nem kí-
vánatos cselekmények, és jóhiszem´́u id´́os,
beteg, egyedül álló személyek, ne legye-
nek b´́uncselekmények áldozatai, illetve
részesei.

A Rétsági Polgár´́or Egyesület nevében.
Tisztelettel: Jávorka János elnök

Felhívás

az égetési rendelet betartására

Az ´́oszi id´́oszakban különösen sok nyese-
dék és lehullott falevél halmozódik össze
a családi házaknál. Ezeket legcélszer´́ubb
lenne komposztálni. Akinek erre nincs
módja az égetést választja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az X/2011
számú önkormányzati rendelet értelmé-
ben  kerti hulladék elégetése kizárólag
hétf´́on 6.00 órától 20 óráig engedélyezett.
Kérjük a szabályok betartását.

Polgármesteri Hivatal

Pályázat

aljegyz´́oi munkakörre

A képvisel´́o-testület októberi ülésének na-
pirendjén szerepel az aljegyz´́oi munkakör
betöltésére vonatkozó pályázat kiírása.
Tekintettel arra, hogy a képvisel´́ok tanács-
kozása egy héttel eltolódott, lapzártáig
nem született döntés.

Az október 30-i ülés határoz a téma-
ban. Ezt követ´́oen a részletes pályázati ki-
írás elérhet´́o lesz a www. retsag.hu  hon-
lapon.  Információ kérhet´́o Hutter Jánosné
jegyz´́ot´́ol az 35/550-100 telefonon.
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Megkérdeztük az illetékest
Vendégünk Hutter Jánosné jegyz´́o

A Rétsági Televízió stúdiójába egy
olyan vendéget hívtunk, ki járt már ná-
lunk, s akkor aljegyz´́oként válaszolt a
kérdéseinkre. Most Hutter Jánosnét, a
város jegyz´́ojeként faggattuk az aktuá-
lis kérdésekr´́ol.

– Ennek megfelel´́oen értelemszer´́uen
az az els´́o kérdés, hogy mit jelent az Ön
számára ez a változás?

– Els´́osorban egy jelent´́osen megnöve-
kedett felel´́osséget jelent számomra. Ter-
mészetesen ugyanakkor egy nagyon szép
kihívás is. A feladat nagyon nagy er´́ofeszí-
téseket fog kívánni t´́olem, s az egész ap-
parátustól is, hiszen szeretnénk egy ügy-
félbarát, rendkívül jól m´́uköd´́o s egy
együttm´́uköd´́o apparátust kialakítani a hi-
vatalban.

– Tudjuk, hogy az elmúlt id´́oszakban
volt probléma b´́oven e téren, ezért bizo-
nyára nem lesz könny´́u ezeket megoldani.

– Nem könny´́u a feladat, de remélhe-
t´́oleg hamarosan eljutunk arra a pontra,
hogy már csak aktuális problémákkal kell
foglalkozni. Úgy gondolom, hogy ha las-
san is, de elindult ez a folyamat. A kollé-
gáim és a szakért´́oink segítségével meg
fogjuk tudni oldani ezeket az örökölt gon-
dokat. 

– Van egy aktualitása is a mai beszél-
getésünknek. Októberben lesz a népszám-
lálás, s fontos, hogy err´́ol mindenki tud-
jon.

– Befejez´́odött a számlálóbiztosok fel-
készítése, s hamarosan elkezdik az ívek
kihordását. A számlálóbiztosok kétszer is
fel fogják keresni a lakosokat. Október
1-én indul a népszámlálás, 16-ig van lehe-
t´́oség az elektronikus jelentésre. A szám-
lálóbiztosok kiviszik az ingatlanokra és a
személyekre vonatkozó kérd´́oíveket és
egy részletes tájékoztatást is. Ebb´́ol kiin-
dulva kitölthet´́o a kérd´́oív. Aki nem él ez-
zel a lehet´́oséggel, az a kérdez´́obiztosok
segítségével is kitöltheti azokat.

– Fontos tudni, hogy a népszámlásra
a válaszadás kötelez´́o, de vannak olyan

kérdések, amelyeket nem firtatnak.
– Valóban így van, ezeket jelöli is a

kitöltési útmutató. A kérd´́oívek kitöltése
név nélkül történik, így azok adatai ké-
s´́obb sem visszakereshet´́oek.

– Vannak ugyanakkor már, el´́ottünk ál-
ló fontos feladatok. a képvisel´́o-testület is
immár másodszor tárgyal a hivatal átszer-
vezésér´́ol. Az új elképzelés miben más,
mint a korábbiak?

– Az els´́odleges cél az volt a szervezet
átalakításával, hogy az ügyfelek kiszolgá-
lása egy mérhet´́oen min´́oségi javulást ér-
jen el. Ezért nagyon fontosnak tartom,
hogy kialakításra kerüljön egy ügyfélszol-
gálat. Ennek a feladata lenne az ügyfelek
irányítása, id´́opont egyeztetések, kérel-
mek átvétele, nyomtatványok kiadása,
fénymásolás, telefonközpont kezelése és
az elektronikus iktatás. Ez utóbbi lénye-
ges el´́orelépést jelentene a hivatal számá-
ra. Ez az ügyfélszolgálat alapjaiban más,
mint a korábbi. Az informatikai fejl´́odés
meggyorsítja ezeket a folyamatokat, az
elektronikus adatokhoz lényegesen gyor-
sabban juthat hozzá az ügyfél és a hivatal
munkatársa is. Szeretnénk kihasználni az
elektronikus ügyintézés nyújtotta lehet´́o-
ségeket. Az ügyintéz´́oinknek is köny-
nyebbséget jelenthet ez. Élni kívánunk a
honlap nyújtotta lehet´́oségekkel is. Már
most is letölthet´́o az ügymenetmodellek
egy része, s bizonyos nyomtatványok is
elérhet´́oek a portálon keresztül.

– Azt  hallottuk,  hogy  tervezi  a hiva-
tal a nyilvános skype-szolgáltatás beveze-
tését is.

– Hasznosnak tartanánk ennek a rend-
szernek a kiépítését is, hiszen ez további
segítséget nyújtana az ügyfeleknek és az
el´́oadóinknak is.

– Reméljük, hogy mindezek által a rét-
sági polgárok a 21. század követelménye-
inek megfelel´́o szinten tudják majd intézni
az ügyeiket. S igaz ez az egész térségre is,
hiszen az okmányiroda, a gyámhivatal, az
építési hatóság most ellát kistérségi fel-
adatokat is. E téren sokat hallunk a járá-
sok visszahozatalának gondolatáról. Tu-
dunk-e err´́ol konkrét terveket?

– Annyit  tudunk,   hogy   a   körzeti
feladatokat ellátó, említett szervezetek a
járások fennhatósága alá kerülnek majd.
Reményeink szerint Rétságon is lesz járá-
si központ, s nem csupán Balassagyarma-
ton. Mindenesetre az már látszik, hogy a
járási elképzelések felülírhatják a mi most
megvalósítani tervezett szervezeti átalakí-
tásunkat.

Tájékoztató

Új lakásfenntartási támogatási 
rendszerr´́ol

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy 2011. augusztus 31-ével megsz´́u-
nik a szociális alapú gázár- és távh´́o ár-
támogatás, ezzel összefüggésben 2011.
szeptember 1-jét´́ol átalakul a lakás-
fenntartási támogatás rendszere. 

A lakásfenntartási támogatás feltétel-
rendszerét az egyes szociális, gyermekvé-
delmi, családtámogatási, fogyatékosságü-
gyi és foglalkoztatási tárgyú törvények
módosításáról szóló 2010. évi CLXXI.
törvény 7. §-a módosította. 

Az átalakítás f´́obb elemei:
A jogosultsági jövedelemhatárt a tör-

vény az öregségi nyugdíjminimum 250
%-ában (71.250 Ft) határozza meg a ko-
rábbi 150 % helyett, így a szociális gáz-
és távh´́otámogatás megsz´́unésével támo-
gatás nélkül maradó jogosultak többsége
befogadásra kerülhet a lakásfenntartási tá-
mogatás rendszerébe. 

A jövedelmi értékhatár megemelésé-
vel egyidej´́uleg eltörlésre került a lakás-
fenntartás elismert költségének jövedel-
men belüli arányára vonatkozó el´́oírás,
amelynek eltörlésével tovább b´́ovül a jo-
gosultak köre.

Az új szabályok szerint a jövede-
lemszámítás alapja az egy f´́ore jutó jövede-
lem helyett a háztartás fogyasztási szerkeze-
tét jobban kifejez´́o fogyasztási egység lesz.

A módosítás további intézkedésként
bevezette az igényl´́ok vagyoni helyzeté-
nek vizsgálatát. 

Az új szabályokat a 2011. augusztus
31-ét követ´́oen benyújtott kérelmek elbí-
rálása során kell alkalmazni.

A lakásfenntartási támogatás iránti
igényeket a kérelmez´́o lakcíme szerint il-
letékes települési önkormányzat polgár-
mesteri hivatalánál lehet benyújtani.

Aki már eddig is jogosult volt a lakás-
fenntartási támogatásra, annak nem kell új
igényt benyújtania, azt a megállapító ha-
tározatban foglalt ideig változatlanul
megkapja.

A kérelemhez az dokumentumokat
kell mellékelni. Igényl´́olapot a lakásban
él´́ok adataival, jövedelemigazolást, va-
gyonnyilatkozatot, a felhasznált energiát
igazoló számlákat.

Részletes tájékoztatás megtalálható a
polgármesteri hivatal hirdet´́otábláján és a
www.retsag.net honlapon. Az utóbbin le-
tölthet´́ok az igényléshez szükséges nyom-
tatványok is.

Rétság, 2011. szeptember 28.
Hutter Jánosné jegyz´́o
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A Rétsági Járóbeteg Szakellátó Központról
A Rétsági Járóbeteg Szakellátó Köz-
pont 2011 április 4-én kezdte meg m´́u-
ködését. Az intézmény Európai Uniós
forrásból mintegy egymilliárd forintos
költségvetésb´́ol a rétsági laktanya terü-
letén került kialakításra. 

A teljes költség közel egyharmadát a
világszínvonalú eszközpark fejlesztésére
fordítottuk. Ennek köszönhet´́oen elmond-
ható, hogy ma Nógrád megyében Rétsá-
gon található az egyik legmodernebb rönt-
gen és ultrahang berendezés, valamint
szemészeti vizsgálóegység is. Valamennyi
rendelésünk megfelel a szakmai feltéte-
leknek, így alkalmas a kornak és az orvos-
tudomány jelenlegi állásának megfelel´́o
egészségügyi ellátás nyújtására.

A szakmai feladat ellátására igyekez-
tünk olyan szakorvosokat megnyerni, akik
az elmúlt években méltán vívták ki a la-
kosság elismerését. E munka eredménye-
ként több területr´́ol sikerült szakorvosokat
hívnunk, így Balassagyarmatról, Vácról
és Budapestr´́ol is érkeznek munkatársa-
ink. Jelenleg 29 szakorvossal és 21 szak-
dolgozóval biztosítjuk az egészségügyi el-
látás zavartalanságát. Meggy´́oz´́odésünk,
hogy a szakmai felkészültség mellett ki-
emelt fontosságot kell tulajdonítani a be-
tegeinkkel való kommunikációra, ezért
minden munkatársunktól elvárjuk az ud-
varias segít´́o magatartást.

Az intézmény 15 szakrendelése mel-
lett rendelkezik röntgen és ultrahang diag-
nosztikával, komplex fizikoterápiás egy-
séggel, továbbá laboratóriumi mintavételi
helyként is m´́uködünk. A járóbeteg sza-
kellátás mellett 2011. szeptember 01-t´́ol
megnyitottuk nappali ellátásunkat, ahol
napi nyolc órában hat ágyon tudjuk fogad-
ni betegeinket infúziós, fiziko és mozgás-
terápiára.  Otthoni szakápolási szolgála-
tunk Rétság kistérség területén lehet´́osé-
get biztosít a beteg otthonában a beteg
számára térítésmentes szakápolási,
gyógytorna, a kés´́obbiekben elektroterá-

pia igénybevételére.
A rendel´́o kialakítása és szakmai terje-

delme tervezése során nagy gondot fordí-
tottunk arra, hogy ne csak az alapszakmák
de azon szakterületek is elérhet´́ok legye-
nek, ahol országszerte csak hosszú vára-
kozás után fogadják a betegeket, így ki-
emelném a szemészet, kardiólógia, reu-
matológia és ortopédiai szakrendeléseket
valamint az ultrahang diagnosztikát

Rendeléseink túlnyomórészt az egész-
ségbiztosítás keretében vehet´́ok igénybe,
de vannak egyedi ajánlataink foglalkozás-
egészségügyi, személyre, vagy rizikócso-
portra szabott sz´́ur´́ovizsgálatok tekinteté-
ben. 

A betegek kényelme érdekében szak-
rendeléseink el´́ojegyzés alapján vehet´́ok
igénybe, az el´́ojegyzés során felvesszük
személyes adataikat és nagyon fontos,
hogy olyan elérhet´́oséget is kapjunk, ame-
lyen rendkívüli esetben értesíteni tudjuk,
tájékoztatást adunk arra nézve is, hogy
szükséges-e beutaló az adott rendelésre.
Tekintettel a korlátozott lehet´́oségeinkre
telefonos el´́ojegyzésre munkanapokon 10
és 14 óra között van lehet´́oség az 35/550-
570 telefonszámon.

Szakmai fejlesztési terveink között
szerepel a diabetológiai, érsebészeti és
andrológiai szakrendelés indítása.

Azt reméljük, hogy a lakosság eddigi
tevékenységünkkel elégedett és a jöv´́oben
mind nagyobb számban választanak min-
ket egészségügyi ellátásuk színhelyéül.
Az is örömünkre szolgálna, ha észrevéte-
leikkel, javaslataikkal segítenék munkán-
kat annak érdekében, hogy a térség szá-
mára az adottságainkat is fegyelembe vé-
ve a legjobb min´́oség´́u egészségügyi szol-
gáltatást nyújthassunk. Nem felejthetjük
el, hogy ez a rendel´́o a lakosságnak épült,
vegyék hát birtokba!

Ha további információra van szüksége
látogasson el honlapunkra www.retsag-
rendelo.hu

Telefonszámok

Központi telefonszám: 35/550-570

mellék   telefonszám Eü.szolgáltató
Körzetszám: 35

70 550-570 Betegirányítás-
el´́ojegyzés

71 550-571 Rendszergazda
72 550-572 Titkárság
73 550-573 Gazdasági Iroda
74 550-574 Titkárság
75 550-575 Nappali kórház
76 550-576 Kardiológia-

Belgyógyászat
77 550-577 Urológia-N´́ogyógyászat
78 550-578 Fül-orr-gége-Szemészet
79 550-579 Neurológia-Pszichiátria
80 550-580 B´́orgyógyászat-

Reumatológia
81 550-581 Tornaterem
82 550-582 Röntgen
83 550-583 Laboratórium
84 550-584 Pulmonológia
86 550-586 Sebészet
87 550-587 Leletkiadó
88 550-588 Ultrahang
89 550-589 Központi fax
31 Kezel´́o
32 Masszázs
34 Igazgató
89 központi fax

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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Rétsági kistérségi Egészségfejleszt´́o Központ Nonprofit Kft. – Rendelési id´́ok

Eü. szolgáltatás Hétf´́o Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Laboratórium Mintavétel 7.00-9.00 Mintavétel 7.00-9.00 Mintavétel 7.00-9.00 Mintavétel 7.00-9.00 Mintavétel 7.00-9.00 

Sz´́ucs Ferencné Sz´́ucs Ferencné Sz´́ucs Ferencné Sz´́ucs Ferencné Sz´́ucs Ferencné
RTG 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00 15.00-19.00 8.00-13.00 8.00-13.00 14.00-19.00
UH  13.00-16.00 8.00-14.00

Dr. Tornyos Györgyi  Dr. Pilaszanovits ldikó
Belgyógyászat 15.00-19.00 Dr. 13.00-17.00 10.00-18.00 

L´́orincz Péter Dr. Tallár Katalin  Dr. Viktor Erika
Kardiológia   8.00-13.00  Dr. Tuzson Ildikó 

14.00-18.00 Dr. Kollár Ágnes Edit   
Sebészet 9.00-13.00 Dr. Panka László 14.00-19.00 Dr. Czelenk Ferenc

14.00-19.00 Dr. Szrenka János   
Ortopédia   16.00-20.00 Dr. Bodor Attila   
Traumatológia 9.00-12.00 Dr. Jakab Zoltán    13.30-19.30 Dr. Jakab Zoltán
Szülészet-n´́ogyógyászat 8.00-15.00 Dr. Szakács Zoltán   14.00-18.00 Dr. Szép József 10.00-14.00 Dr. Szép József
Urológia   13.00-17.00 Dr. Kiss Bertalan   
Reumatológia 8.00-16.00 Dr. Szabó-Kocsis Krisztina  
Neurológia  11.00-14.00 Dr. Pálffy Ágnes 

15.00-19.00 Dr.Mátrai Sándor
Pszichiátria  Páratlan  héten Páros  héten 12.30-18.30 

9..00-15.00 Dr. Silling Tibor Dr. Varga Mária
Szemészet 7.15-11.15 Dr. Király Katalin 14.30-18.30 Dr. Király Katalin 14.30-18.30 Dr. Király Katalin 14.30-18-30 Dr. Király Katalin
Fül-Orr-Gége 15.00-18.00 Dr. Trencsényi György 9.00-12.00 Dr. Horváth Márta   
B´́orgyógyászat 13..00-18.00 Dr. Eisler Anikó 8.00-12.00 Dr. Simon József    
Tüd´́ogyógyászat szakorvosi 8.00-12.00 Dr. Szász Zoltán   
Gyermekgyógyászat 16.00-19.00 Dr. Márton Magdolna 16.00-19.00 Dr. Kovács Katalin  
Gyógytorna 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00

Jakabovits Zsuzsanna Jakabovits Zsuzsanna Jakabovits Zsuzsanna Jakabovits Zsuzsanna Jakabovits Zsuzsanna 
12.00-16.00 Mészáros Éva 12.00-16.00 Mészáros Éva 12.00-16.00 Mészáros Éva 12.00-16.00 Mészáros Éva 12.00-16.00 Mészáros Éva

Fizikoterápia 8.00-16.00 Matusek Piroska 8.00-16.00 Matusek Piroska 8.00-16.00 Matusek Piroska 8.00-16.00 Matusek Piroska 8.00-16.00 Matusek Piroska
Masszázs 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00

Almássyné Sz. Ágnes Almássyné Sz. Ágnes Almássyné Sz. Ágnes Almássyné Sz. Ágnes Almássyné Sz. Ágnes 
12.00-16.00 Kutron Ágnes 12.00-16.00 Kutron Ágnes 12.00-16.00 Kutron Ágnes 12.00-16.00 Kutron Ágnes 12.00-16.00 Kutron Ágnes

A rendelési id´́ok tájékoztató jelleg´́uek. El´́ojegyzési id´́opont munkanapokon 10.00-14.00 óra között a 35/550-570 telefonszámon
kérhet´́o. Minden egyéb új információ megtalálható a Járóbeteg-szakellátó központ honlapján, a www.retsagrendelo.hu címen.

Háziorvosi rendelések 
I. számú Háziorvosi Szolgálat Rétság,
Laktanya u. 5. 

 Rendel: Dr. Szabó Marianne Alice 
 Telefon: 350-686; (30) 617-2479 

Hétf´́o: 9.00 - 12.00 Rétság - 
13.00 - 15.00 Tolmács 

Kedd: 11.00 - 14.00 Rétság - 
Berendelt betegeknek: 14.00-15.00 

Szerda: 8.30 - 11.30 Rétság - 
Berendelt betegeknek: 11.30-12.30 

Csütörtök: 8.00 - 10.00 
Tolmács - 12.00 - 14.00 Rétság 

Péntek: 8.30 - 11.30 Rétság 
Berendelt betegeknek: 11.30-12.30 

II. számú Háziorvosi Szolgálat 
Rétság, Laktanya u. 5. 

Rendel: Dr. Katona Ern´́o 
Telefon: Rétság 350-687; 
Bánk: 342-273 Mobil (30) 219-5446 

Hétf´́o: 6.00-8.00 Diósjen´́o 
13.00-15.00 Rétság 

Kedd: 8.00-9.00 Bánk 
9.15-10.15 Rétság 
10.15-11.15 El´́ojegyzett betegek Rét-
ság

Szerda: 8.00-9.00 Bánk 
(lelet, útiköltség, beutalók és állandó
gyógyszerek receptjeinek kiadása,
vérnyomás és vércukor mérés)
13.00-15.00-ig Rétság 
15.00-16.00 El´́ojegyzett betegek Rétság

Csütörtök: 6.00-8.00 Diósjen´́o 
8.15-10.15 Rétság 
10.15-11.15 El´́ojegyzett betegek Rétság

Péntek: 8.00-9.00 Bánk 
 9.15-12.15 Rétság 

Gyermekorvos 
Rétság, Laktanya u. 5.

 Rendel: Dr. Csortán Magdolna 
 Telefon: 350-188 Mobil: 20-386-3837

Hétf´́o: 08.00-12.00 Rétság, betegrendelés
Kedd: 08.00-10.00 Rétság, 

10.00-12.00 Rétság, iskolaorvosi ren-
delés
13.00-15.00 Rétság, tanácsadás 

Szerda: 08.00-09.00 Bánk, tanácsadás,
betegrendelés 
10.00-11.00 Tolmács, tanácsadás, be-
tegrendelés
13.00-15.00 Rétság, betegrendelés 

Csütörtök: 08.00-12.00 Rétság, betegren-
delés 

Péntek: 08.00 - 12.00 Rétság, betegrendelés
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Erdei szabadid´́opark Diósjen´́on
Diósjen´́o határában, a Börzsöny keleti
bejáratát vigyázó erdészháznál egye-
dülálló Erdei Szabadid´́opark nyílik ha-
marosan. Az Ipoly Erd´́o Zrt. az Észak-
Magyarországi Operatív Program
(ÉMOP) támogatása révén további há-

rom nógrádi helyszínen ad át turiszti-
kai attrakciókat.

A diósjen´́oi erdészház körül, mintegy
4 hektáros területen alakították ki azt a
szabadid´́oparkot, ami családok és csopor-
tok számára is ideális kirándulóhely lehet
a jöv´́oben. Az erdei környezetben haladó,
ismertet´́o táblákkal szegélyezett sétaúton
a Börzsönyre jellemz´́o erd´́oképpel talál-
kozhatnak az érdekl´́od´́ok. Az utat pihen´́o-
helyek, játszóterek, erdei sportpályák, ál-
latsimogató, minigolf pálya teszi színe-
sebbé, s´́ot egy látványos fahíd is átvezet
rajta. A központ területén fedett foglalkoz-
tató, szabadtéri t´́uzrakó helyek, információs
pont, kávézó, ajándékbolt és kulturált szo-
ciális helyiségek is várják a látogatókat.

– A szabadid´́oparkot azoknak ajánljuk,
akik komolyabb túrázási szándék nélkül,
akarnak kimozdulni a természetbe -
mondta Zanati László, a cég Diósjen´́o Er-
dészetének vezet´́oje. - Ideális célpont le-

het osztálykirándulásokhoz, csoportos,
családi rendezvényekhez is. De kiváló in-
dulási vagy érkezési állomása lehet a Bör-
zsönyt meghódítani akaróknak.

Az Ipoly Erd´́o Zrt. a közel fél milliár-
dos uniós támogatásnak köszönhet´́oen Di-
ósjen´́o mellett Hollók´́on, Balassagyarma-
ton is fejlesztette turisztikai kínálatát, a
közeli Szendehelyen pedig ugyancsak ha-
marosan átadja a Katalinpusztai Kirándu-
lóközpontot és Erdei Iskolát.

75 éves (lenne) a rétsági honvéd alakulat
Bár már 1997. júliusában megsz´́unt vá-
rosunkban a honvédségi alakulat, a
honvéd hagyományokat tovább viszik a
civil szervezetek. 

A Rétsági 31. Hunyadi János Harcko-
csidandár Baráti Kör, valamint a Rétsági

Nyugállományú Katonák Klubja meghí-
vására városunkba érkeztek mindazok,
akik számára meghatározó élmény volt a
rétsági alakulatnál eltöltött szolgálati id´́o.

A rétsági honvédség megalakulásának
75. évfordulója alkalmából a résztvev´́ok
laktanyában megkoszorúzták az emlék-
táblát, majd a m´́uvel´́odési központ szín-
háztermében folytatódott a program,
melynek sorában közrem´́uködött a Hon-
véd M´́uvészegyüttes is. 
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Rétsági kalauz

Programajánló
Könyvtárak Összefogása a tudásért -
Országos Könyvtári Napok
rétsági rendezvényei a könyvtár olvasó
részlegében:
— Október 4. kedd, 17.00 órától

Örökl´́od´́o tudás: Helyi értékek,
gy´́ujtemények bemutatása - Lako-
dalmak költészete – V´́ofélykönyv
Végh József könyvbemutatója

— Október 5. szerda, 17.00 órától
Praktikus tudás: Hétköznapi, gya-
korlati ismeretek
Tájékozódás a digitális világban
Girasek Károly el´́oadása

— Október 6. csütörtök, 17.00 órától
Tanulás a tudásért: Önismeret, ta-
nulásmódszertan
Ösztönös tudásszomj
Évinger Boglárka el´́oadása

— Október 9. vasárnap, 10.00-14.00 óráig
Könyves vasárnap
Ingyenes beiratkozás és internethasz-
nálat, kiadványaink árusítása

Október 6. csütörtök, 10.00 órától
a Templomkertben az általános iskola
megemlékezése az aradi vértanúkról

Október 8. szombat
Szüreti mulatság
A népviseletbe öltöz´́ok 13.30 órától a
Nagyparkolóban gyülekeznek.
14.00 órától Felvonulás Útvonal:
Nagyparkoló - Zrínyi utca - Takarék út
- Mez´́o út - Jókai út - Pet´́ofi út - Rá-
kóczi út - Nagyparkoló. Megállóhe-
lyek: KRESZ-park - Mez´́o utca eleje
és vége - Pet´́ofi és Bem u. sarka -
Pet´́ofi és Rákóczi u. sarka
Köszönettel vesszük, ha a kedves la-
kosok, nézel´́od´́ok, megkínálják a fel-
vonulókat!
16.00 órától a Nagyparkolóban
Terményáldás, majd az Óvodások, az
Aprócska és Kerepl´́o Gyermek Nép-
tánccsoport és a Zúgófa Néptácegyüt-
tes m´́usora, Táncház
20.00 órától a m´́uvel´́odési központ au-
lájában SZÜRETI BÁL, melyre min-
den érdekl´́od´́ot szeretettel várunk!
Támogatói jegy: 500 Ft (ami belép´́o-
jegy a bálra, valamint délutáni étke-
zésre jogosít)
(Es´́o esetén: a felvonulás elmarad,
18.00-tól fellépések a m´́uvel´́odési köz-
pont színháztermében, 20.00-tól bál a
m´́uvel´́odési központ aulájában.)

Október 1l. kedd
a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri kiállítás: Válogatás Varga
Daniella fotóiból

Október 12. szerda, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
„Gyermekcirkusz”

Október 19. szerda, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
Könyvbemutató
Kis H. Anka: A lélek virága

Október 22. szombat
Hubertus lovaglás

Október 23. vasárnap, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Városi megemlékezés az 1956-os
forradalomról
Ünnepi m´́usor, kitüntetések adomá-
nyozása

Október 30. vasárnap, 14.00 órától
a volt laktanya el´́otti Mindszenty em-
lékparkban
Megemlékezés, a Mindszenty és a Pal-
lavicini emlékm´́u megkoszorúzása
Köszönt´́ot mond: Mez´́ofi Zoltán pol-
gármester
Közrem´́uködik: ifj. Záborszky Csaba
Kazinczy-érmes el´́oadóm´́uvész

El´́ozetes

November 3. csütörtök, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
a Rétsági Gobelin Kör kiállítása

November 12. szombat, 15.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermé-
ben a Szlovák Kisebbségi Önkor-
mányzat rendezvénye
Gyermek Tánctalálkozó

November 19. szombat, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ aulájában a Vöröske-
reszt Rétsági Szervezetének szervezésében
Id´́osek Napja

November 21. hétf´́o, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Nektár Színház bemutatja
A Világszép Nádszálkisasszony
cím´́u zenés mesejátékot
Belép´́odíj: 600 Ft

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Hétf´́o:
Rétsági Fotó Kör Minden hónap 1. és 3.

hétf´́ojén 18.00 órától Vezeti: Vargáné
Fidel Ágota

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

Kedd:
Hip-hop tánccsoport Minden kedden

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

mal, a rendezvények függvényében
Szerda:
Játékos német nyelvoktatás gyerekeknek

Minden szerdán 17.30 órától Vezeti:
Gálik Zsófia

Reiki - Útkeres´́ok Klubja Minden szerdán
17.30 órától Vezeti: Kövesdy Hedvig

Csütörtök:
Hastánc Minden csütörtökön 17.00 órától

Vezeti: Bernáth Gyuláné
N´́oi torna, és Jóga Minden hétf´́on és csü-

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

Péntek:
Színjátszó csoport gyerekeknek Minden

pénteken 16.00 órától Vezeti: Nagy
Noémi

Néptánc próba - Feln´́ottek Minden pénte-
ken 18.00 órától Vezeti: Kozák Katalin

Spangár András Irodalmi Kör - Börzsönyi
Helikon Havonta egy alkalommal Ve-
zeti: Krasznai Gyula

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

Nyitva tartás
Könyvtár: 

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

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

Rendezvények esetén ett´́ol eltér´́o id´́o-
pontban.

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.
A/4 fénymásolás, nyomtatás 30 Ft/oldal

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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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.

Október 1.,  2., szombat, vasárnap 10.00
órakor
RTV Hiradó (szeptemberi adás is-
métlése)

Október 11., 12., 13.,14. kedd, szerda csü-
törtök péntek, 18.00 és 21.00 órakor
17., 18. szombat vasárnap 10.00 óra-
kor
Kistérségi Krónika
Filmválogatás falunapi rendezvényekr´́ol

Október 21 péntek 16.00 órakor
Él´́o közvetítés a képvisel´́o-testület
ülésér´́ol

Október 25. kedd 18.00 és 21.00 órakor
RTV Híradó Riportm´́usor összeállítás
Benne többek között: – Hírek röviden
(aktuális filmhírek, programajánló) -
Megkérdeztük az illetékest – Könyv-
tári napok, Szüreti mulatság, Nemzeti
ünnepünk – Sikeres rétságiak interjúso-
rozat – Vágatlanul (idézetek a testületi
ülések szünetbeli riportjaiból) B´́ovebb,
részletes tartalom a képújságban és az
rtv.retsag.net oldalon.

Október 26., 27., 28.  szerda, csütörtök, pén-
tek 18.00 és 21.00 órakor, 29., 30, vasár-
nap 10.00 órakor

Civilek segítik a civileket
A térségben egyre többen ismerik a diós-
jen´́oi CivilDió Egyesület m´́uködését. A
Börzsöny lábához simuló nyugat-nógrádi
falu fiataljai ugyanis már évekkel ezel´́ott
elhatározták, hogy egy olyan egyesületet
hoznak létre, melynek tevékenysége által
élhet´́obbé válik a m´́uvel´́odési házat is nél-
külözni kényszerül´́o falusi élet. 

Ma már ott tartanak, hogy messze föl-
dön számon tartják a hagyományossá vált
rendezvényeiket. A Diófesztivált már jóe-
l´́ore sokan beírták naptárjukba, nehogy
véletlenül is elmulasszák.

A fiatalok az elmúlt évek során igazol-
ták, hogy rendelkeznek kell´́o rátermett-
séggel, elszántsággal és kitartással ahhoz,
hogy egy sor programot megvalósítsanak
a maguk és rendezvényeikre érkez´́ok örö-

mére. Egy újabb ötletük révén immár arra
is gondolnak, hogy mindazon tapasz-
talatokat, melyeket a munkájuk során
megszereztek, továbbadják a többi hason-
ló civil szervezet felé.

Egy összefogás eredményeként a Civil-
Dió Egyesület és a Kárpátok Alapítvány egy
pályázati program során segítséget kíván
nyújtani a Nógrád megyei civil szervezetek-
nek az elektronikus kompetenciáinak fej-
lesztése érdekében. Projekt Ciklus Me-
nedzsment (PCM) képzés során szó esik a
projektötletek generálásáról, a pályázatírás
mesterfogásairól, a projektek megvalósítá-
sáról, a költségvetési és pénzügyi terv, vala-
mint a megvalósíthatósági tanulmány készí-
tésér´́ol. A programsorozat egy kilencven
órás tanfolyamból áll, melyb´́ol hatvan óra

Sikeres rétságiak: Ivanics Dóra európa-bajnok
A Hangadó hasábjain már olvashatták
annak fellapozói a hírt: egy fiatal rétsági
leány - Ivanics Dóra sikeresen szerepelt a
strandkézilabda ifjúsági európabajnok-
ságon, a magyar válogatott tagjaként. Az
ifjú sportolót meghívtuk a Rétsági Televí-
zió stúdiójába egy rövid beszélgetésre.

– Magától értet´́odik, hogy nem
mindjárt Európa-bajnoki szinten
kezdett sportolni. Szóljunk tehát
el´́oször a rétsági évekr´́ol.

– Rétságon végeztem az általá-
nos iskolai tanulmányaimat. Körül-
belül negyedikes koromban ismer-
kedtem meg a kézilabdával. Partos
Gáborné testnevel´́o tanárom jóvol-
tából. Kés´́obb kerültem a nagyob-
bakhoz, kik már jobban tudtak kézilab-
dázni. Akkor már Hámori Imre tanár úr
volt az edz´́onk. Kés´́obb, hetedikes korom-
ban kerültem be abba a csapatba, akiket
már Holman Ferenc edzett. ´́O vitt bennün-
ket Vácra, kézilabda tornákra. gy fedeztek
fel a váci edz´́oim, s a pályafutásom már
Vácon folytatódott. A Váci N´́oi Kézilabda
Sportegyesület keretei között.

– Hogyan ismerkedett meg a strandké-
zilabdával?

– Körülbelül két éve Gróz János, a
váci edz´́om figyelt fel rám. 

– Mit is kell tudni err´́ol. Mi a különbség
a strandkézilabda és a kézilabda között?

– Természetesen hasonlít a két sportág, a
szabályokban nem sok mindenben tér el. Az
el´́obbit homokban játsszuk, a pálya ugyanak-
kor kisebb, mintegy a fele a „rendes” kézilab-
dának. Annyiban különbözik még, hogy itt
van egy speciálisan megjelölt játékos, akinek
a góljai tíz pontot érnek. Ez a játékos és a
kapus nem lehetnek egyszerre a pályán.

– Melyik a kedvesebb sportága?
– Mind a kett´́ot nagyon szeretem. A

teremkézilabdában jobban van lehet´́oség
elhelyezkedni. Amennyiben a strandkézi-
labda is egy kicsit felkapottabb sportág
lenne, ezt is szívesen csinálnám tovább.

– A tanulmányok?
– Jelenleg a váci Boronkay György

M´́uszaki Szakközépiskola és Gimnázium
tanulója vagyok. A harmadik éve-
met töltöm. Szeretem ezt az iskolát,
nagyon jó ide járni.

– Hogyan lesz valaki a válogatott
tagja?

– Rengeteg munka van benne.
Van, hogy napi két edzésem is van.
Meglehet´́osen fárasztó, de erre tettem
fel az életemet, ezt szeretném csinálni.

– Ha valaki eljut egy válogatotti
szintre, akkor már minden bizonnyal sok
verseny van mögötte. Mik voltak ezek kö-
zül a legemlékezetesebbek?

– A korosztályomban voltunk már or-
szágos második és harmadik helyezettek.
Feln´́ott színekben csak most kerültem a
váci csapatba, itt még nincsenek különö-
sebb eredményeim.

– A legutóbbi Európa-bajnokságon ün-
nepelte a születésnapját, de meglehet´́osen
fiatal sportoló lévén, nyilvánvalóan még ko-
moly sportolói pályafutás áll Ön el´́ott. Van-e
valamilyen célkit´́uzése e téren?

– Szeretnék ott lenni a jöv´́o évi Európa-
bajnokságon, a feln´́ott színekben pedig vi-
lágbajnokság lesz Brazíliában, ezen is jó
lenne részt venni. Teremben pedig szeretnék
a feln´́ott csapatnak minél jobban segítségére
lenni és beilleszkedni a csapatba. Köszönet-
tel tartozom rétsági testnevel´́o tanáraimnak,
és a jelenlegi edz´́omnek is, akik elindították
a pályafutásomat a kézilabda sportágban.

– Nincs más teend´́onk ezek után, mint
drukkolni, hogy sikerüljön a brazíliai út, ame-
lyekr´́ol úgyszintén szívesen adnánk hírt.   V.J.

el´́oadás, gyakorlat, konzultáció; s harminc
óra egyéni feladatmegoldás. 

A népszer´́u tanfolyam hallgatói a rétsági
Városi M´́uvel´́odési Központban találkoz-
nak, hogy aztán a legfrissebb ismeretek bir-
tokában folytassák otthon a munkát.

V.J.
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Önkéntes t´́uzoltók szakmai versenye Rétságon

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, a Nógrád Megyei T´́uzoltó-
szövetség, valamint Rétság Város Hiva-
tásos Önkormányzati T´́uzoltósága szer-
vezésében színvonalas szakmai ver-
senyt rendeztek szeptember 17-én
szombaton megyénk IFA gépjárm´́ufecs-
kend´́ovel rendelkez´́o önkéntes t´́uzoltó
egyesületei számára. 

A valaha szebb id´́oket is látott egykori
rétsági laktanya területén megépített ver-
senypályán négy egyesület (Diósjen´́o, Ér-
sekvadkert, Nógrád és Rétság) hatf´́os csa-
patai mérték össze tudásukat és ügyessé-
güket. A verseny legf´́obb célja az volt,
hogy az önkéntes t´́uzoltók a valóságoshoz
hasonló helyzetekben és körülmények kö-
zött gyakorolják a beavatkozást, a men-
tést.

Ennek szellemében a szervez´́ok igen
változatos versenypályát állítottak össze:
el´́oször a gépkocsivezet´́ok a szlalom pá-
lyán bizonyíthatták rátermettségüket,
majd pedig felb´́ogtek a motorf´́urészek,
hogy feldarabolják a feltételezett vihar
után az útra d´́olt fatörzset. Ezután egy jó-
kora fémtálcából felcsapó tüzet kellett el-
oltania a lánglovagoknak poroltóval, amit
épületb´́ol mentés követett. Ennek során

egy füsttel teli helységben kellett megta-
lálni Kareszt, egy korábbi mentési gya-
korlat során maradandó csíp´́oficamot
szerzett áruházi kirakat-bábut, majd mi-
után kihozták ´́ot a friss leveg´́ore, ezután
egy vízsugárral el kellett oltani a bent
tomboló, imitált tüzet.

Mindezen feladatokat id´́ore, és lehet´́o-
leg hibapontok nélkül kellett végrehajta-
nia a csapatoknak, ami a Nógrádiaknak
sikerült a legjobban, kevéssel megel´́ozve
a házigazda Rétságiakat. A versenyt jóíz´́u
ebéd követte a részben már felújított t´́u-
zoltószertárban, miközben a legfiatalab-

PAF sátor a megyenapon
A Partnerséggel a Foglalkoztatásért

Iroda tanácsadással, konzultációval segí-
tette a fiatal pályakezd´́ok munkaer´́opiacon
történ´́o érvényesülését a Megyenapon. A
PAF sátorban a fiatalokat csocsó és játék-
konzol várta, a versengés hevében kimele-
gedett résztvev´́oknek pedig az iroda mun-
katársai nyújtottak ingyenes tanácsadást
az els´́o munkahely megszerzésének ne-
hézségeir´́ol, és azok leküzdésér´́ol. A té-
mák között szerepeltek az önéletrajz és a
motivációs levél megírásának fontosabb
kérdései, az állásinterjún történ´́o szereplés
fontossága, és a szakmai tapasztalat meg-
szerzését el´́osegít´́o önkéntes tevékenysé-
gek végzésének részletei. A szervez´́ok fel-
hívták a résztvev´́ok figyelmét az iroda je-
lentkezést´́ol függ´́oen folyamatosan induló
ingyenes tréningjeire, melyek a munka-
hely megszerzéséhez és a személyiség fej-
lesztéséhez nagyon sok segítséget nyújta-

nak. Folyamatos a jelentkezés az álláske-
resési-, a személyiségfejleszt´́o-, a kulcs-
kompetencia fejleszt´́o-, és a motivációs
tréningekre, a munkáltatók számára pedig
ingyenes részvételi lehet´́oséget biztosí-
tanak a szeptember 29-én megrendezésre
kerül´́o esélyegyenl´́oségi terv orientáló
képzésen. Jelentkezni a 35/350-426-os te-
lefonszámon, vagy a partnerseginfo@
gmail.com e-mail címen lehet.

bak, a jöv´́o t´́uzoltói a t´́uzoltójárm´́uvekkel
és a felszerelésekkel ismerkedhettek.

-RP- Nógrád Megyei Hírlap, 
2011. szeptember 21.

Foto: Velki Péter

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 Központ és Könyvtár
2651 Rétság, Rákóczi út 26., Pf.: 24. A leg-
jobbnak ítélt alkotás elnyeri a díszes kivitel´́u
Spangár András emlékplakettet és a hozzá
járó oklevelet. Az arra érdemes írásokat meg-
jelentetni tervezzük a Kör 2012. évi antológi-
ájában és a Kör honlapján is.
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