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Mindenki karácsonya 2013

Már hosszú évek óta karácsony táján a Vá-
rosi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár dol-
gozói szívesen látják a város lakosságát
délután az épület aulájában, ahol a helyiek
és környékbeliek árulhatják saját terméke-
iket, portékájukat. Ez azért is különleges,
mert az árusok általában saját maguk ké-
szítik el azt a dísztárgyat, kézimunkát,
amivel szeretnének másoknak is örömet
szerezni. Sokan kézm´́uveskedni is eljöttek,
és nem csak a gyerekek, hanem sok feln´́ott
is beállt barkácsolni a gyerekek közé.

A színházteremben karácsonyi mesefilm
és helyi amat´́or fellép´́ok tették ünnepivé ezt
a napot. A gálam´́usor után mindenki ízlése

szerint egy-egy pohár meleg teát és forralt
bort ihatott, valamint sütemények, kalá-
csok és az elmaradhatatlan diós - mákos
bejgli evése közben meghitt beszélgetés
alakult ki a jelenlév´́ok között. Igazi kará-
csonyi, meghitt hangulat volt a teremben.

Az intézmény el´́ott a Rétsági Fiatalok
Rétságért Egyesület egy hatalmas, csoda-
szép adventi koszorút készített még de-
cember elején, amelyen minden vasárnap
egy - egy egyházi képvisel´́o gyújthatta
meg a gyertyát. A negyedik gyertya fellob-
bantását Mez´́ofi Zoltán polgármester tette
meg, aki mindenkinek békés, boldog új
évet kívánt.
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Városházi tudósítások
A képvisel´́o-testületi ülésre az ünnepnapok
miatt hamarább, a megszokottól eltér´́oen
2013. december 13-án, 16 órakor került sor.

A szociális ellátások rendjér´́ol szóló ren-
delet az elmúlt években többször módo-
sításra került, s´́ot 2014. január 1-t´́ol új
szabályozásra is szükség lesz, így
emiatt egy új rendeletet tárgyalt
a képvisel´́o-testület. 
Az önkormányzat Szervezeti M´́u-
ködési Szabályzata módosul, mi-
vel a 2013. évben három státusz
megsz´́unik. A 2014. évre ezért a
képvisel´́o-testületnek a létszámot
a feladatok végrehajtásához felül
kell vizsgálni. Ennek szellemében álla-
pította meg a Polgármesteri Hivatal ja-
nuár 1-t´́ol érvényes létszámát.
A település szilárd hulladékgazdálkodás-
ról szóló rendeletet a képvisel´́o-testület
elfogadta, ez megtekinthet´́o a hivatalos
honlapon és olvasható a Hangadóban.
A Képvisel´́o-testület 2014 évi hivatalos
munkatervét határozta meg a testület. A
részletes munkaterv megtalálható a vá-
ros honlapján
A hulladékgazdálkodási közszolgálati
szerz´́odése a városnak a Zöld Híd Ré-
gió Környezetvédelmi és Hulladékgaz-
dálkodási Kft-vel 2013. december 31-
vel lejár, így 2014-re új szerz´́odés meg-
kötése indokolt, mely elfogadásra ke-
rült 2014. december 31-ig.
A közszolgálati tisztvisel´́okr´́ol szóló tör-
vény rendelkezik arról, hogy a képvise-
l´́o-testületnek pontosan és egyértelm´́uen
meg kell határoznia a kiemelt célokat,
hogy mit vár el a Polgármesteri Hivatal
dolgozóitól, így tudja majd a munkáltató
a tisztvisel´́ok min´́osítését a továbbiakban
elvégezni. 2014. március 31-ig kell meg-
határozni azokat a kiemelt feladatokat,
melyet a jegyz´́o a módszertani ajánlások
figyelembe vételével állít össze.
Az egészségügyben ebben az évben
többször volt béremelés. A nyáron be-
jelentett emelésb´́ol azonban kimarad-
tak az önkormányzati szektorban az
alapellátás területén dolgozók. Habár
központi támogatásból nem fedezik, a
képvisel´́o-testület úgy döntött, hogy a
béremelést saját forrásból biztosítja
azon egészégügyi dolgozóknak is, akik
a központi bérrendezésb´́ol kimaradtak.
A Napközi Otthonos Óvodának megál-
lapodást kell kötnie az intézmény t´́uz-
oltó készülékeinek ellen´́orzéséhez és az
érintésvédelmi szabványossági felül-
vizsgálathoz. A szerz´́odés-tervezetet a
képvisel´́o-testület jóváhagyta, a T´́uzvé-
delmi és Nyomdaipari Kereskedelmi,
Szolgáltató Kft-vel a vezet´́o megkötheti
a szerz´́odést.

Dr. Nagy László Nógrád megyei ren-
d´́or-f´́okapitány a képvisel´́o-testület vé-
leményét kérte Belovai Róbert rend´́or
´́ornagy Rétsági Rend´́orkapitányság ka-
pitányvezet´́oi kinevezéséhez. A jelölt
rendelkezik kell´́o tapasztalattal és

szakértelemmel ennek a pozí-
ciónak a betöltéséhez. A kép-
visel´́o-testület támogatta Be-
lovai Róbert kinevezését és
sok sikert kívánt munkájához.
A F ´́OKEFE Nonprofit Kft-vel
kötött szerz´́odés 2013. decem-
ber 31-én lejár, így az illet´́o cég
kérte a szerz´́odés meghosszab-

bítását. A szerz´́odést kisebb módosítá-
sokkal a képvisel´́o-testület 2014. de-
cember 31-ig  meghossazbbította.
A Járási Hivatal vezet´́oje Dudás
György kérte, hogy a biztonsági rácsot,
mely elválasztja egymástól a Polgár-
mesteri Hivatalt és a Járási Hivatalt,
ügyfélfogadási id´́oben nyissák ki, mi-
vel a hivatal megközelíthet´́osége így
egyszer´́ubbé válik. Megfelel´́o feltéte-
lek teljesülése esetén a testület támo-
gatta a kérést, egyben megbízta a pol-
gármestert a megállapodás aláírására.
A számviteli rendszer 2014-re megválto-
zik, így a jelenlegi TATIGAZD program
bevonásra kerül, és egy új, Windows ala-
pú integrált pénzügyi rendszer kerül beve-
zetésre. A képvisel´́o-testület a ProMaker
Kft. ajánlatát fogadta el, mely az EPER
Szakért´́oi Integrált Pénzügyi Számviteli
Rendszer bevezetését támogatja.
Az önkormányzatnak még mindig sok a
kintlév´́osége, azaz sok a be nem fizetett
különféle adónem, pedig ezekb´́ol a pén-
zekb´́ol sok fejlesztést meg lehetne oldani
a városban (út- és járdafelújítás, stb.). A
hivatal dolgozói mindent megtesznek
annak érdekében, hogy törvényes kere-
tek között ezek a kintlév´́oségek behajtás-
ra kerüljenek.  Girasek Károly képvisel´́o
úr szerint a hatósági inkassó alkalmazása
célravezet´́o lenne.
A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár kérelmezte, hogy a DEKRA
Kft-vel bérleti szerz´́odést köthessen az
intézmény igazgatóhelyettese, mivel
minden hosszú távú szerz´́odés megkö-
téséhez kell a képvisel´́o-testület jóvá-
hagyása. Jelen esetben ez a hagyomá-
nyos Aranykalászos gazda, és a Mez´́o-
gazdasági er´́o- és munkagépkezel´́o
tanfolyamról szól. A képvisel´́o-testület
a benyújtott órarend szerint megadta
az engedélyt a tanfolyam lefolytatásá-
ra. Az id´́oközben beadott a munkaügyi
központ által támogatott alapkompetencia
tanfolyam részére is engedélyezte, hogy
az intézmény szerz´́odést kössön.

A Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyv-
tárban a városrehabilitációs program be-
fejezése után is különféle felújítási, kar-
bantartási és eszközpótlásra van szükség.
A képvisel´́o-testület megszavazta, hogy
az el´́ore nem látható okok miatt be nem
tervezett eszközöket az intézmény besze-
rezze. A beadott középtávú beszerzési és
felújítási tervnek megfelel´́oen pedig ter-
vezze be a kért költségeket a jöv´́o évi
intézményi költségvetésbe.
A Templom kertben lév´́o els´́o világhá-
borús emlékm´́u felújítását a képvisel´́o-
testület támogatta. Felkérték Mez´́ofi
Zoltán polgármestert, hogy a Honvé-
delmi Minisztériummal írja alá a be-
nyújtott Együttm´́uködési megállapo-
dást, és további árajánlatokat kérjen a
felújítással kapcsolatban.
Ugyanúgy mint a helyi Óvoda esetében,
a Polgármesteri Hivatalnak is szükséges
megállapodást kötnie a t´́uzoltó készülé-
kek javítására és id´́oszakos felül-
vizsgálatára. A szerz´́odés-tervezetet jó-
váhagyták a T´́uzvédelmi és Nyomdaipa-
ri Kereskedelmi, Szolgáltató Kft-vel,
annak a koncepciónak az alapján, hogy
a hivatal és az oda tartozó intézmények
azonos céggel kössenek szerz´́odést.
Maretta Mónika már a közmeghallga-
táson is jelezte, hogy a Bon-bon
Presszó el´́ott lév´́o terület megsüllyedt,
ezért kérelmet nyújtott be a képvisel´́o-
testülethez, hogy ezt rendezni kell. Az
ülésen elhangzott, hogy a tulajdonvi-
szonyokat okvetlenül tisztázni kell,
valamint a hivatal és a képvisel´́o-tes-
tület részér´́ol a problémát meg kell ol-
dani. A munkák elvégzésére kapott ár-
ajánlat elfogadásával a testület elren-
delte a munkálatok elvégeztetését.
A Klebelsberg intézményfenntartó
Központ helyiségbérleti ügyben for-
dult a képvisel´́o-testülethez. A téli
közfoglalkoztatási program keretén
belül a Rákóczi út 32. épületben a 8.
sz. tantermet oktatási célra szeretnék
kibérelni, de itt bérleti díj még eddig
nem került megállapításra. Itt erd´́om´́u-
vel´́o képzésre kerül sor február vége -
március elejéig. A képvisel´́o-testület a
bérl´́o által felajánlott összeget elfo-
gadta és aláírásra javasolta a szerz´́o-
dést.
A lejárt határidej´́u határozatok beszá-
molója kapcsán azt elfogadták, de fel-
merültek olyan kérdések, amelyekben
intézkedés eddig még nem történt.
A két testületi ülés között történt esemé-
nyekr´́ol Mez´́ofi Zoltán polgármester szá-
mot adott, melyet a képvisel´́o testület el-
fogadott. Elhangzott, hogy a buszpálya-
udvaron a lámpák nem égnek, a haszná-
latbavételi engedélyek folyamatban van-
nak, és az útfelbontással kapcsolatban je-
lenleg rend´́orségi feljelentés van.

    2014. JANUÁR       HANGADÓ    
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Képvisel´́o-testületi ülés 
Rétság Városi Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete munkatervben tervezett követ-
kez´́o ülésére január 31-én pénteken 16.00
órakor kerül sor. (PVB. ülés id´́opontja:
január 28. kedd 16.00 óra) Tervezett napi-
rendek: 1) ) Szavazatszámláló Bizottságok
tagjainak, póttagjainak megválasztása. 2)
2014. évi költségvetési rendelet megalkotá-
sát megalapozó döntések. 3) Polgármester
2014. évi szabadság ütemezési tervének jó-
váhagyása. 4) Beszámoló a testület lejárt
határidej´́u határozatainak végrehajtásáról és
az átruházott hatáskörben hozott döntések-
r´́ol. 5) Tájékoztató a két testületi ülés közötti
id´́oszakban az önkormányzat érdekében
végzett polgármesteri munkáról. 6) Tájé-
koztató a kiemelt feladatok ellátásáról. Az
ülés részletes napirendje és anyagai január
27-t´́ol a www.retsag.hu oldalon az Önkor-
mányzat menüpontnál lesznek elérhet´́ok.

2014. január
Mez´́ofi Zoltán polgármester: Minden

hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Januárban 13-án

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

Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´́o: Minden hét-
f´́on 14-17 óráig. januárban 6. 13. 20. 27.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

Egyebek: A szül´́ok megkeresték a PVB
Bizottság vezet´́ojét Dr. Szájbely Ern´́ot,
hogy az iskolában rossz a f´́utés (6-8 C
fok), így ezt jelezni kell a tankerület felé.
- Elhangzott, hogy Ferencsik Rajmond-
nak az önkormányzat köszön´́o levelet
küldött az itt elvégzett munkájáért és az
újonnan kinevezett pozíciójához pedig
gratuláltak. - A 2-es úton lév´́o kátyú a
Polgármesteri Hivatal és a Sipos bolt
között, valamint a Nagyparkoló (Városi
M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár) el´́ott
sok problémát okoz. Ezügyben intézke-
dést sürgettek a képvisel´́ok. - Február-
ban folytatódik Végh József és a helyi
képvisel´́o-testület közötti munkaügyi
pernek a tárgyalása. - Mez´́ofi Zoltán
polgármester mindenkinek megköszön-
te az ez évben végzett munkáját és min-
denkinek jó egészséget, békés, boldog új
évet kívánt.

Önkormányzati rendeletek
Rétság Város Önkormányzat 

Képvisel´́o-testületének 23/2013.
(XII.16.) önkormányzati rendelete

A szociális ellátások rendjér´́ol
(kivonat)

Rétság Város Önkormányzatának Képvi-
sel´́o-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatköré-
ben eljárva, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.
törvény (továbbiakban: Szt.) 26. §-ban, a
32. § (3) bekezdésében, a 92.§ (2) bekez-
désében, és a 132. § (4) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, valamint a
gyermekek védelmér´́ol és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény (továbbiakban Gyvt.) helyi alkalma-
zása érdekében, a szociális ellátások rend-
jér´́ol az alábbi rendeletet alkotja.

I. Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. § A rendelet célja, hogy a szociális tör-

vény és a gyermekvédelmi törvény helyi
végrehajtásaként, a helyi sajátosságok-
nak megfelel´́oen, a város költségvetésé-
nek és teherbíró képességének figye-
lembevételével meghatározza az önkor-
mányzat által biztosított egyes szociális
és gyermekvédelmi ellátások formáit,
szervezeti kereteit, jogosultsági feltéte-
leit, azok érvényesítésének garanciáját.

2. A rendelet hatálya
2. § (1) A rendelet hatálya - a (2) bekez-

désben foglalt eltérésekkel - kiterjed a
Rétság városban él´́o, és rétsági állandó
bejelentett lakóhellyel rendelkez´́o: 

a) magyar állampolgárokra
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra
d) magyar hatóság által menekültként vagy

oltalmazottként elismert személyekre.
(2) A Szt. 7.§ (1) bekezdésben meghatáro-

zott ellátások tekintetében kiterjed a
Szt. 3.§ (2) és (3) bekezdésében meg-
határozott személyekre.

3. Hatáskörök
(...)
4. Eljárási szabályok
5. § (1) A jelen rendeletben meghatározott

szociális ellátás megállapítására irá-
nyuló eljárás az igényl´́o vagy annak
törvényes képvisel´́oje kérelmére, vagy
hivatalból indulhat.

(2) A kérelmet formanyomtatványon, a
Polgármesteri Hivatal igazgatási ügy-
intéz´́ojénél kell benyújtani.

(3) A szociális ellátásra való jogosultság
elbírálásához a kérelmez´́o köteles a
maga és a vele azonos lakásban él´́o, ott
bejelentett lakóhellyel, vagy tartózko-
dási hellyel rendelkez´́o közeli hozzá-

tartozói személyi adataira, vagyoni és
jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyi-
latkozatot becsatolni. Köteles továbbá
a rendeletben el´́oírt tartalmú igazolá-
sokat - illetve ezek hivatalból történ´́o
beszerzéséhez szükséges hozzájárulá-
sokat - mellékelni.

(4) A jövedelem számításánál irányadó
id´́oszak és az igazolások módja:

a) a havi rendszerességgel járó - nem vál-
lalkozásból, illetve ´́ostermel´́oi tevé-
kenységb´́ol származó jövedelem ese-
tén a kérelem benyújtását megel´́oz´́o
hónap jövedelme,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illet-
ve vállalkozásból származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megel´́oz´́o tizenkét hónap
alatt szerzett jövedelem egyhavi átlaga,

c) alkalmi munkából származó jövedelem
esetén személyes nyilatkozat a havi
nettó átlagos jövedelemr´́ol,

d) munkanélküli járadékban részesül´́oknél
a megállapító határozat másolatának
és az utolsó 3 havi csekkszelvény be-
csatolásával az el´́oz´́o háromhavi átlag
alapján számított nettó jövedelem,

e) nyugdíjak, egyéb járadékok esetében a
tárgyhavi vagy el´́oz´́o havi szelvény, il-
letve átutalási folyószámlára utalás
esetén az eredeti pénzintézeti számla-
kivonat bemutatása, vagy a folyósító
szerv igazolása a teljes havi összegr´́ol,
az eredeti nyugdíjösszesít´́o bemutatá-
sa mellett legalább évente egy alka-
lommal történ´́o becsatolásával,

f) vállalkozók esetében a NAV igazolása az
el´́oz´́o évi személyi jövedelemadó alap-
járól és személyes nyilatkozat a vállal-
kozási forma megjelölésével - az el´́oz´́o
3 hónap nettó jövedelem átlagáról,

g) egyéb rendszeres (ingatlan bérbeadásá-
ból származó stb.) jövedelmek esetén
az el´́oz´́o 3 hónap nettó bevételének át-
lagáról szóló igazolás,

h) tartásdíj esetében - az utolsó 3 hónap
ténylegesen megfizetett tartásdíj össze-
gének átlaga - a szül´́ok közötti egyezség
jóváhagyásáról, illetve a tartásdíj megál-
lapításáról szóló joger´́os bírói ítélet,
vagy mindkét szül´́o és két tanú által alá-
írt teljes bizonyító erej´́u magánokirat be-
mutatása mellett a ténylegesen fizetett
tartásdíj utolsó három havi átvételi elis-
mervénye -, postai feladóvevénye,

i) egyéb, nem rendszeres jövedelmek ese-
tében a kérelem benyújtását megel´́oz´́o
tizenkét hónap egy havi átlaga,

j) ösztöndíj esetében a kérelem benyújtá-
sát megel´́oz´́o 12 hónap alatt kapott
ösztöndíj 1/12-ed része.

(...)
(7) Hiányosan benyújtott kérelem esetén a

Rendeletek jegyz´́okönyvek
Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvisel´́o-tes-
tület által alkotott rendeletek teljes szövege és
mellékletei, a www.retsag.hu oldalon az Önkor-
mányzat fejezetben érhet´́ok el. A képvisel´́o-tes-
tület nyílt üléseinek jegyz´́okönyve az ülést kö-
vet´́o 15 napon belül elérhet´́ok a www.retsag.hu
weblapon, az Önkormányzat fejezetben.
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kérelmez´́ot fel kell hívni a hiányzó
adatok pótlására. Amennyiben a kérel-
mez´́o 15 napon belül nem tesz eleget
a felhívásnak, a Közigazgatási hatósá-
gi eljárás és szolgáltatás általános sza-
bályairól szóló 2004.évi CXL. tör-
vényben foglaltak szerint kell eljárni. 

(8) Az e rendeletben szabályozott támogatá-
sokat igényl´́ok szociális, vagyoni körül-
ményei megismerése érdekében szükség
szerint környezettanulmányt kell készíte-
ni. A környezettanulmány szükségessé-
gér´́ol a hatáskör gyakorlója dönt.

(...)
II. Pénzbeli szociális ellátások 
10.§ Az önkormányzat szociális rászorult-

ság esetén a jogosult számára a Szt., a
Gyvt. és a jelen rendeletben meghatá-
rozott feltételek szerint, ápolási díjat,
önkormányzati segélyt, születési tá-
mogatást állapít meg.

5. Foglalkoztatást helyettesít´́o támoga-
tás

11.§ A Szt 33.§ (7)bekezdése alapján a
foglalkoztatást helyettesít´́o támogatás-
ra való jogosultság egyéb feltételei a
következ´́ok: 

(1) Rendezett lakókörnyezet, amely akkor
valósul meg, ha a támogatást kérelmez´́o

a) az ingatlanát rendeltetésének megfele-
l´́oen használja; tisztán, rendezetten, hi-
giénikus állapotban tartja, az ingatlan
állagát folyamatosan karbantartja,

b) a lakóhelyéhez tartozó udvart és kertet
rendszeresen gondozza, gondoskodik
a zöld növényzet nyírásáról, metszésé-
r´́ol, és a zöldhulladék megfelel´́o elhe-
lyezésér´́ol,

c) a kertet és az udvart gyomtalanítja,
szükség esetén portalanítja,

d) gondoskodik a háztartási hulladék és a
lomtalanításra kerül´́o tárgyak szelek-
tív elhelyezésér´́ol az önkormányzat ál-
tal biztosított hulladékudvarokban,

e) gondoskodik a kerítéssel kívül határos
terület, járda tisztántartásáról. 

(2) Az (1) bekezdésben rögzített feltételek
megvalósulását az igazgatási ügyinté-
z´́o a kérelem benyújtásától számított
tíz napon belül a helyszínen ellen´́orzi.

(...)
6. Rendszeres szociális segély 
12.§ (1) Az a személy aki a Szt.37.§ b)-d)

pontjai alapján, mint nem foglalkozta-
tott személy rendszeres szociális se-
gélyre jogosult, a Szt.37/A.§ szerint
köteles együttm´́uködni az Önkor-
mányzattal és a Nógrád Megyei Kor-
mányhivatal Rétsági Járási Hivatal Já-
rási Munkaügyi Kirendeltségével (to-
vábbiakban: Kirendeltség).

(2) A Kirendeltséggel megkötött együtt-
m´́uködési megállapodás alapján az
együttm´́uködés kiterjed:

a) a munkanélküliként/álláskeres´́oként
történ´́o nyilvántartásba vételre,

b) a beilleszkedését segít´́o programban
való részvételre vonatkozó megállapo-
dás megkötésére,

c) a beilleszkedést segít´́o személyre szabott
programban foglaltak teljesítésére.

(3) Az együttm´́uködési kötelezettség meg-
szegésének min´́osül a (2) bekezdésben
foglaltak nem teljesítése

(...)
7. Ápolási díj
13. § (1) Méltányossági alapon ápolási díj

állapítható meg a Szt. 43/B.§-a alapján
annak a hozzátartozónak, aki egész-
ségi és mentális állapota alapján alkal-
mas a 18.életévét betöltött tartós beteg
hozzátartozója ápolására, és azt végzi,
amennyiben családjában az egy f´́ore
jutó havi nettó jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 110 %-át, egyedül-
álló esetén annak 160 %-át.

(...)
III.  Önkormányzati segély
8. Létfenntartási önkormányzati segély
14.§ (1) Létfenntartási önkormányzati se-

gélyben részesíthet´́o, aki létfenntartá-
sát veszélyeztet´́o élethelyzetbe került,
valamint id´́oszakosan vagy tartósan
létfenntartási gondokkal küzd.

(2) Létfenntartási önkormányzati segély-
ben részesíthet´́o az a személy, aki:

a) tartósan beteg és ebb´́ol ered´́oen jövede-
lem kiesése keletkezik,

b) betegsége miatti eseti gyógyszerköltsé-
gek megfizetése megélhetését veszé-
lyezteti,

c) elemi kár, baleset, vagy b´́uncselekmény
sértettje, és anyagi segítségre szorul,

d) közüzemi díjhátralékát önhibáján kívül
kiegyenlíteni nem tudja,

e) nagyobb összeg´́u, el´́ore nem látható
vagy tervezhet´́o jelent´́os többletkiadá-
sok merülnek fel, melyet önhibáján kí-
vül teljesíteni képtelen,

f) egyéb, különös méltánylást érdeml´́o,
nem szabályozható helyzetbe kerül.

(...)
9. Önkormányzati temetési segély
17.§ (1) Az a személy, aki a meghalt sze-

mély eltemettetésér´́ol gondoskodott
annak ellenére, hogy arra nem volt kö-
teles, vagy tartásra köteles hozzátarto-
zó volt ugyan, de a temetési költségek
viselése a saját, illetve családja lét-
fenntartását veszélyezteti, önkor-
mányzati temetési segélyt igényelhet.

(2) Önkormányzati temetési segély annak ál-
lapítható meg, akinek családjában az egy
f´́ore jutó havi nettó jövedelem nem halad-
ja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének négyszeresét.

(...)
(5) Az önkormányzati temetési segély

összege 25.000 Ft 
10. Gyermeknevelési önkormányzati

segély

18.§ (1) Gyermeknevelési önkormányzati
segély állapítható meg a gyermek ré-
szére, ha a gyermeket gondozó család
id´́oszakos létfenntartási gondokkal
küzd, vagy létfenntartást veszélyezte-
t´́o rendkívüli élethelyzetbe került.

(2) Gyermeknevelési önkormányzati se-
gélyben részesíthet´́o az a gyermek:

a) akinek a megélhetését a betegsége mi-
att szükséges eseti gyógyszerköltség
megfizetése veszélyezteti,

b) aki a beiskolázás többletköltségeit
megfizetni nem tudja,

c) aki egyéb, külön méltánylást érdeml´́o,
nem szabályozható helyzetbe kerül.

(...)
(4) Gyermeknevelési önkormányzati se-

gély esetenként 2.000 Ft és 5.000 Ft
között állapítható meg. Különös mél-
tánylást érdeml´́o esetben gyermekne-
velési önkormányzati segélyként ma-
ximum 10.000 Ft adható.

(...)
11. Születési támogatás
19.§ (1) Születési támogatásra jogosult az

az újszülött gyermek, aki rétsági állan-
dó bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
valamint szül´́oje vagy gondvisel´́oje - a
jelen rendelet 2.§ (1) bekezdésében
foglaltaktól eltér´́oen - legalább egy
éve életvitelszer´́uen Rétságon lakik, és
a családjában az egy f´́ore jutó nettó
jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének 300 %-át. 

(2) A születési támogatás összege 15.000 Ft.
(...)
IV. Természetben nyújtott szociális és

gyermekvédelmi ellátások
20.§ (1) Az egyes szociális rászorultságtól

függ´́o pénzbeli ellátások egészben
vagy részben természetbeni szociális
ellátás formájában is nyújthatók. Ter-
mészetbeni szociális ellátásként nyújt-
ható a lakásfenntartási támogatás, és
az önkormányzati segély.

(2) Természetbeni ellátások különösen az
élelmiszer, tankönyv, tüzel´́osegély,
gyógyszer, közüzemi díjak illetve
gyermekintézmények térítési díjainak
kifizetése.

12. Köztemetés
21. § (1) Ha az eltemettetésre köteles sze-

mélyt a polgármester a köztemetés
megtérítésére kötelezi - kérelemre -
részletfizetést engedélyezhet, amelyet
a köztemetést követ´́o második hónap-
tól kell megkezdeni és minden hónap
5. napjáig kell befizetni.

(2) Részletfizetés esetén a havi törleszt´́o
részletek összegét a kérelmez´́o vagyo-
ni - jövedelmi viszonyai és egyéb szo-
ciális körülményeinek figyelembe vé-
telével kell meghatározni.

(3) Amennyiben a részletfizetésre kötele-
zett két havi törleszt´́o részlet megfize-
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tését elmulasztja, a megtérítés egy
összegben válik esedékessé, és a be-
hajtásáról intézkedni kell.

13. Közgyógyellátás
22.§ (1) Méltányossági alapon közgyógyel-

látásra jogosult az a szociálisan rászorult
személy, akinek családjában az 1 f´́ore
jutó  havi jövedelem nem éri el az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 160 %-át, egyedül él´́o esetén
210 %-át, ha a havi rendszeres gyógyító
ellátás költségének mértéke az öregségi
nyugdíj  mindenkori legkisebb összegé-
nek 25 %-át meghaladja, és nem jogo-
sult a Szt. 51.§ (1) és (2) bekezdés sze-
rinti ellátásra.

(2) A közgyógyellátás (1) bekezdés sze-
rinti megállapításánál a Szt. 50/A. § és
51. § rendelkezéseit értelemszer´́uen
kell alkalmazni.

14. Személyes gondoskodást nyújtó el-
látások

23.§ A személyes gondoskodás keretébe
tartozó alapellátási formák közül az
önkormányzat:

a) óvodás gyermekek napközbeni ellátását,
b) gyermekjóléti szolgáltatást,
c) a szociálisan rászorulók részére szociá-

lis étkeztetést és házi segítségnyújtást
biztosít.

15. Gyermekjóléti szolgálat
24.§ (1) A gyermekjóléti szolgáltatás az

1997. évi XXXI. törvény 39 - 40. §-ában
meghatározott feladatainak ellátását a
Képvisel´́o-testület - a társult önkormány-
zatok által létrehozott - Nagyoroszi szék-
hely´́u Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és
Családsegít´́o Szolgálattal biztosítja.

(...)
16. Gyermekétkeztetés
25.§ (1) A gyermekétkeztetés megszerve-

zésér´́ol az önkormányzat a rendelke-
zésre álló konyhai kapacitás felhasz-
nálásával gondoskodik.

(2) A gyermekétkeztetésért a szül´́o (gyám,
gondvisel´́o) külön önkormányzati rende-
letben meghatározott térítési díjat köteles
az intézmény részére havonta megfizetni.

17. Szociális étkeztetés
26.§ (1) Az önkormányzat étkezést biztosít

azoknak a szociálisan rászorult szemé-
lyeknek, akik a napi egyszeri meleg ét-
kezést önmaguknak, illetve önmaguk és
eltartottaik részére tartósan, vagy átme-
neti jelleggel nem képesek biztosítani.

(2) Étkezésben kell részesíteni azt az igény-
l´́ot, illetve általa eltartottat is, aki kora,
egészségi állapota, fogyatékossága,
pszichiátriai betegsége, szenvedélybe-
tegsége vagy hajléktalansága miatt nem
képes az (1) bekezdés szerinti étkezésr´́ol
más módon gondoskodni.

18. Házi segítségnyújtás
27.§ (1) Házi segítségnyújtás keretében

kell gondoskodni a Szt. 63.§-ában
meghatározottak szerint azokról a sze-

mélyekr´́ol, akik otthonukban önmaguk
ellátására saját er´́ob´́ol nem képesek, és
róluk nem gondoskodnak. 

(2) A házi segítségnyújtást az Önkormány-
zat által foglalkoztatott gondozó látja el.

(3) A házi segítségnyújtás iránti kérelmet
a Polgármesteri Hivatalhoz, jövede-
lemigazolás és orvosi igazolás mellé-
kelésével kell benyújtani.

(4) A szociális étkeztetésre és házi segít-
ségnyújtásra jogosult személyek térí-
tési díját az önkormányzat külön ren-
delete szabályozza.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
28.§ (1) Az e rendeletben nem szabályo-

zott kérdésekben a Szt. és a Gyvt. va-
lamint az egyéb vonatkozó jogszabá-
lyok rendelkezéseit megfelel´́oen kell
alkalmazni.

(2) E rendelet 2014. január 1. napon lép
hatályba.

(...)
Mez´́ofi Zoltán      Dr. Varga Tibor
 polgármester         jegyz´́o    

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel´́o-testületének 

25/2013. (XII.16.) rendelete
A települési szilárd hulladékgazdálko-

dási közszolgáltatásról 
(kivonat)

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) be-
kezdés a) pontjában meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, valamint a Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekez-
dése, valamint a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXV.  törvény (továbbiakban: Ht.)
35.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a
következ´́o rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések
1.§ (1) Rétság Város Önkormányzat Kép-

visel´́o-testülete  a települési szilárd
hulladék rendszeres gy´́ujtésér´́ol, el-
szállításáról, ártalommentes elhelye-
zésér´́ol  a jelen rendelet 2.§ 10.) pont-
jában meghatározott körben kötelez´́o
települési szilárd hulladékgazdálkodá-
si közszolgáltatás  útján gondoskodik.

 (2) A települési szilárd hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatás célja a köztisztaság,
a környezetvédelem és közegészségügyi
rendelkezések betartásának biztosítása.
A kötelez´́o közszolgáltatásra vonatkozó
rendelkezések célja a tevékenység ki-
számítható, biztonságos ellátása, a köte-
lezettségek ellen´́orizhet´́osége.

(3) A kötelez´́o települési szilárd hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatás Rétság vá-
ros közigazgatási területére terjed ki. 

(4) A város közigazgatási területén lév´́o
valamennyi ingatlan tulajdonosa, tu-

lajdonosi közössége, használója, keze-
l´́oje (továbbiakban: használó) az in-
gatlanon keletkez´́o szilárd hulladék
összegy´́ujtésér´́ol, elszállításáról és ár-
talommentes elhelyezésér´́ol e rende-
letben meghatározott módon köteles
gondoskodni.

(5) Rétság város közigazgatási területén a
kötelez´́o települési szilárd hulladék-
gazdálkodási  közszolgáltatást a Gö-
döll´́o, Dózsa György út 69. székhely´́u
Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Kft. (további-
akban: Közszolgáltató) végzi.

2.§ E rendelet alkalmazásában:
(...)
3. Hulladékgazdálkodási közszolgálta-

tás kötelez´́o igénybevétele
4.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles a Köz-

szolgáltató által nyújtott közszolgálta-
tást igénybe venni, a Közszolgáltató-
val szerz´́odést kötni.

(2) A kötelez´́o helyi közszolgáltatás köré-
ben a Közszolgáltató és az ingat-
lanhasználó közötti jogviszony  kezd´́o
id´́opontjának azt a napot kell tekinteni,
amelyen az ingatlanhasználó a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté vált. 

(3) Ha jogszabály, vagy joger´́os bírósági,
vagy hatósági határozat eltér´́oen nem
rendelkezik, a (2) bekezdés szerinti
kezd´́o id´́opont:

a) tulajdonos esetében a tulajdonjog jog-
er´́os ingatlan-nyilvántartásba történ´́o
bejegyzésének napja;

b) birtokos esetében az ingatlan birtokba
vételének napja;

c) vagyonkezel´́o esetében a vagyonkezel´́oi
szerz´́odés szerinti birtokbavétel napja;

d) használó esetében az ingatlan tényleges
használatának els´́o napja.

(4) Az ingatlanhasználó köteles a Köz-
szolgáltatónak bejelenteni az ingat-
lanán rendszeresen keletkez´́o, egyéb
(nem háztartási) szilárd hulladék ke-
letkezésének tényét. Az ingat-
lanhasználó által megjelölt mennyi-
ségnek megfelel´́oen a Közszolgáltató
és az ingatlanhasználó külön szerz´́o-
dést köt a hulladék begy´́ujtésére, el-
szállítására és ártalmatlanítására.

(5) A Közszolgáltató a közszolgáltatással
összefügg´́o tevékenységet mindenkor
a vonatkozó jogszabályi el´́oírásokban
foglalt m´́uszaki, közegészségügyi és
egyéb feltételeknek megfelel´́oen köte-
les ellátni.

4. Hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tás kötelez´́o igénybevételének szüne-
telése

(...)
5. A szilárd hulladékgazdálkodási köz-

szolgáltatás rendje
6.§ (1) A Közszolgáltató a hulladék be-

gy´́ujtésér´́ol és elszállításáról heti egy
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alkalommal, csütörtöki napon gondos-
kodik.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti
szállítási nap munkaszüneti nap, a
Közszolgáltató a következ´́o munkana-
pon gondoskodik a települési hulladék
begy´́ujtésér´́ol és elszállításáról. 

(3) Az összegy´́ujtött települési hulladék
átvételének helye az ingatlan el´́otti
közút padkája. Az átvétel alkalmával
szennyez´́odött közterület tisztántartá-
sáról a Közszolgáltató haladéktalanul
köteles gondoskodni.

6. Hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tás díja

7.§ (1) A helyi közszolgáltatás igénybevé-
teléért az ingatlan használója az 1.§ (5)
bekezdés szerinti Közszolgáltatónak
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
díjat fizet.

(2) A közszolgáltatási díj tartalmazza:
a) a háztartási hulladék heti egy alkalom-

mal történ´́o elszállítását,
b) évi legalább egy alkalommal történ´́o

lomtalanítást,
c) szelektív hulladékgy´́ujtés költségét. 
(3) A közszolgáltatási díjat a szolgáltatás

igénybevételére kötelezett utólag, leg-
alább három havonta, a Közszolgálta-
tó által kibocsátott számla alapján fi-
zeti meg.

(4) Az ingatlan használójának változása
esetén a közszolgáltatás díját a haszná-
ló változás bejelentés hónapjának
utolsó napjáig a régi, azután pedig az
új használó köteles fizetni.

(5) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni
arra az id´́otartamra, mely alatt a hasz-
náló közszolgáltatási igénybevételre
vonatkozó kötelezettsége az 5. § (1)
bekezdése alapján szünetel.

8.§ (1) A Képvisel´́o-testület az éves költség-
vetési rendelete alapján, az abban meg-
határozott mértékben, a lakossági szi-
lárd hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tási díj befizetésének mérséklésére tá-
mogatást nyújthat a közszolgáltatást fo-
lyamatosan igénybe vev´́ok részére. 

(2) A támogatásban kizárólag azok a lakosok
részesülhetnek, akik a megel´́oz´́o negye-
dév befizetési kötelezettségét a Közszol-
gáltató igazolása alapján teljesítették.

(3) A támogatás megfizetésére a Képvise-
l´́o-testület a Közszolgáltatóval külön
megállapodást köt.

(...)

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testületének 24/2013.( XII.16.) 

önkormányzati rendelete az önkor-
mányzat szervezeti és m´́uködési sza-
bályzatáról 15/2013. (IX.09.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete a Magyarország helyi önkor-

mányzatairól  szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 53.§ (1) bekezdésében és ugyan-
ezen törvény 143.§ (4) bekezdésében fog-
lalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljárva, az ön-
kormányzat és szervei szervezeti és m´́u-
ködési szabályzatának módosításáról az
alábbi rendeletet alkotja: 

1.§ A Rendelet 5. számú mellékletének
5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

5.§ A hivatal tevékenységét az alábbi
munkakörökkel és álláshellyel végzi:

Polgármester 1
Jegyz´́o 1
Hatósági és igazgatási Csoport  
- ügykezel´́o 2*
- szociális ügyintéz´́o 1
- építéshatósági ügyintéz´́o (építéshatóság) 2
- m´́uszaki ügyintéz´́o 0
- hatósági ügyintéz´́o 1
Hatósági és Igazgatási Csoport összesen: 6
Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport  
- csoportvezet´́o 1
- adó ügyintéz´́o 1
- munkaügyi és pénzügyi ügyintéz´́o 1
- költségvetési, pénzügyi ügyintéz´́o 3**
Pénzügy és Szolgáltatási Csoport összesen 6
Köztisztvisel´́o összesen 13
Közalkalmazottak:  
- véd´́on´́o 2
- asszisztens 3
- adminisztrátor 0,5
- házi gondozó 2,0
Közalkalmazottak összesen: 7,5
MT  
- takarítón´́o 1,875
Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport mindösszesen
összesen 15,375
Mindösszesen: 23,375
- el´́oz´́ob´́ol: körzeti ellátás 2
Városüzemeltetési Csoport  
- városgondnok (köztisztvisel´́o) 1
MT  
- szakmunkás 2
- gépkocsivezet´́o 1,0
- temet´́ogondnok és gépkocsivezet´́o 1,0
- segédmunkás (részfoglalkoztatás 2 f´́o összesen
12 órában) 1,5
- takarítón´́o 1***
Konyha (MT) 
- élelmezésvezet´́o 0,5
- szakácsn´́o 2
- konyhalány 2,5
Városüzemeltetési Csoport összesen: 12,5
Polgármesteri Hivatal mindösszesen 35,875
El´́oz´́ob´́ol közszolgálati tisztvisel´́o 14
* ügykezel´́oi álláshely megsz´́unésére 2014. de-
cember 31. napon kerül sor. ** költségvetési ügy-
intéz´́oi álláshely megszüntetésére 2014. decem-
ber 31. napon kerül sor. *** 2014. február 11. nap-
tól a takarítói státusz 0,5 f´́o

2. § Ez a rendelet 2014. január. 1. napon
lép hatályba, hatályba lépését követ´́o
napon hatályát veszti.

Mez´́ofi Zoltán   Dr. Varga Tibor
polgármester      jegyz´́o

Jelentkezés középiskolába

Kedves 8. osztályos Tanulók!
Tisztelt Szül´́ok!

A Mikszáth Kálmán Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola Rétsági
Tagozatán 2014. szeptemberében nappali
tagozatos szakközépiskolai osztály indul
az alábbi szakmacsoportokban:

* Közgazdasági bels´́o kód: 04
* Informatikai bels´́o kód: 05

Választható idegen nyelv angol, vagy né-
met. A képzés szakmai érettségi vizsgával
zárul. Felvételi vizsga nincs! Jelentkezési
határid´́o: 2014. február 14.

Szeretettel várjuk a 8.osztályos tanuló-
kat, jelentkezzenek iskolánkba, ahol segít-
séget kapnak a tanulásban ahhoz, hogy
sikeres érettségi vizsgát tegyenek!

B´́ovebb információ a 06-20/771 0955-
ös telefonon kapható.

Mocsári Nóra tagintézmény vezet´́o

Karácsonyi 
Judo Primerate Kupa 2013.

A Rétságon szervezett Judo verseny, me-
lyen öt városból, 76 versenyz´́o mérte ösz-
sze erejét és tudását, Csuka Zoltán a Rét-
sági Judo Club vezet´́oje volt, aki köszön-
tötte a résztvev´́oket és ismertette a tudni-
valókat. A 2008-ban született judokák 20
kg-os súlycsoporttól az 1996-os és 76 kg-
os súlycsoportig, összesen 27 verseny-
számban mérhették össze tudásukat. A
csapatversenyt a Veresi Küzd´́osport Egye-
sület nyerte meg, de a rétságiak az el´́oke-
l´́o, harmadik helyezést érték el. A díjakat
a Magyar Judo Szövetség Dan Kollégiu-
mának vizsgáztatója, Ilyés Gyula VI. da-
nos mester adta át. Gratulálunk a jó sze-
replésért és a jöv´́oben is sok sikert kívá-
nunk a versenyz´́oknek!

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

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

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

Telefon: (35)351-155,  0630-960-7683
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100 éves a közoktatás Rétságon
2013. november 30-án a Városi M´́uvel´́odési
Központ és Központtal együttm´́uködve ren-
dezte meg a Rétsági Általános Iskola a pe-
dagógiai programja bevezet´́ojében szerepl´́o
“intézményünk ´́ose hosszú ideig
egyházi népiskolaként m´́uködött,
majd kb. 1912 óta állami iskola-
ként látja el a rétsági és környék-
beli gyermekek oktatásának-ne-
velésének feladatát” gondolat
alapján a jubileumi napot.

A tervezés már az el´́oz´́o tanév-
ben megkezd´́odött: az elképzelés
szerint a volt tanárok, öregdiákok,
illetve az oktatás terén m´́uköd´́o
fenntartók és aktív nevel´́otestület a part-
nereinkkel együtt kaptak meghívást.

Az emlékm´́usorban Megyeri Károly
igazgató úr, Mocsári Gergely a gimnáziu-
mi oktatás vezet´́oje, Mez´́ofi Zoltán pol-
gármester úr emlékeztek vissza beszédük-

ben a rétsági oktatás helyzetére, a tanulók,
kollégák nem mindig hálás, de annál ne-
mesebb szerepére. Jó érzés volt hallani,
hogy a Rétságon alapfokú oktatásban vég-

zett általános iskolai tanulók
megállták helyüket az életben,
tisztességes, becsületes állampol-
gárokként akár lokálpatriótaként,
akár lakóhelyükre visszalátogatva
szép emlékeket ´́oriznek egykori is-
kolájukról. Természetesen a jelen-
legi diákok is szerepeltek a m´́usor-
ban, különösen érdemes megne-
vezni az óvodás korosztályt és az
els´́o évfolyamosokat mint a jöv´́o

nemzedék képvisel´́oit. Így vált a színpadi
tisztelgés korosztályokon átível´́o és mégis
azokat összehozó komoly tisztelgéssé.

Az iskolában a Fábiánné Székely Szil-
via által készített emléktábla avatásra ke-
rült sor, majd régi fényképekb´́ol összeál-

Megható pillanatok
Szalagavató a rétsági középiskolában

A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Szakiskola rétsági tagozatának
végz´́os diákjai életük egyik legszebb pillana-
tát élhették át idén novemberben. Feln´́otté
válásuk bizonyítéka az, hogy nemsokára be-
fejezik középiskolai tanulmányaikat és ennek
els´́o nagy eseménye a szalagavatói ünnepség.
Erre az alkalomra szorgalmasan készültek,
próbáltak, hogy minden valóban gördüléke-
nyen és probléma mentesen menjen a nagy
napon. Nem csak a diákok izgultak, de taná-
raik és szüleik, hozzátartozóik is kivették ré-
szüket ebb´́ol a lázas készül´́odésb´́ol. A helyi
m´́uvel´́odési központ szépen feldíszített szín-
házterme zsúfolásig megtelt a kíváncsi és lel-
kes hozzátartozókkal. Sok szül´́o valójában
ennek az eseménynek a kapcsán tudatosította,
hogy csemetéje id´́oközben “feln´́ott”.

A 12. évfolyam osztályf´́onöke, Kál-
mán Nóra köszöntötte a diákokat és a né-
z´́otéren ül´́o lelkes, de annál jobban izguló
szül´́oket, nagyszül´́oket, rokonokat. Meg-
ható verses m´́usoros összeállítással ked-
veskedtek a jöv´́ore végz´́os hallgatók a je-
lenlegi ballagóknak. Lavaj Árpád, az is-
kola igazgatója rövid beszédében felhívta
a figyelmet az érettségi fontosságára, az
arra való megfelel´́o felkészülésre. A vég-
z´́os fiatalok köszönt´́o m´́usorral kedves-
kedtek tanáraiknak, szüleiknek, de nem
feledkeztek meg az iskola immár nyugdíj-
ban lév´́o igazgatójáról Mocsári Gergely-
r´́ol, a szül´́oi munkaközösség legaktívabb
tagjáról Tóth Csabáné Cseri Melindáról,
tánctanárukról Bordás Péterné Györgyir´́ol
sem. Virággal, egy kis ajándékkal kedves-

kedtek nekik, köszönték meg azt a renge-
teg energiát, türelmet, amit kaptak t´́olük.

Az igazgató volt az, akinek els´́oként az
osztályf´́onök ünnepélyesen felt´́uzte az év-
folyamot és az iskola nevét tartalmazó
szalagot, majd a vezet´́o tanárok és a meg-
illet´́odött diákok is átvehették ezt az em-
léket. Ezután természetesen következett a
sokat gyakorolt tánc, melyet a hölgyek
álomszép hófehér estélyi ruhában, az urak
pedig fekete öltönyben adtak el´́o, majd
egy kisebb szünet után már egy laza, mo-
dern táncjátékkal örvendeztették meg a
közönséget. Az est megható jelenete volt,
amikor egy-egy szál fehér rózsával kö-
szönték meg szüleiknek az áldozatos
munkát, odafigyelést, támogatást. A szü-
netekben, hogy a megjelentek ne unatkoz-
zanak, filmvetítés volt, mely bemutatta az
elmúlt id´́oszak érdekesebb képeit és az
“Ilyenek voltunk, ilyenek lettünk” fil-
mösszeállítás gyerekkortól bemutatta a
diákok fejl´́odését.

Bizonyára ez egy feledhetetlen este ma-
rad úgy a diákoknak, mint a szül´́oknek, akik
most még az érettségi nehézségein nem
gondolkodtak, csak a felh´́otlen, felszabadult
öröm volt az, ami átjárta lelküket.

Eredményes, sikeres érettségi vizsgát
kívánunk minden végz´́os diáknak! 

lított montázst vetítettünk és megnyitottuk
a Végh József szakmai segítségével ösz-
szeállított kiállítást. Végül kötetlen be-
szélgetésre került sor “fehér asztal” mel-
lett. Az ünnepség elérte célját: a  kívül-be-
lül felújított iskolában egy nyílt napon be-
tekintést nyerhetett mindenki az itt folyó
munkába is. Különösen sokan dicsérték a
10 interaktív táblánkat, a tiszta, esztétikus
környezetet, ami feltétele a nyugodt mun-
kának. Az 1992-ben végzett évfolyam
osztálytalálkozót is tartott egy id´́oben.

Köszönjük partnereink segítségét,
hogy méltón, színvonalas keretek között
ünnepelhettünk: Jávorka János képvisel´́o
úr, Rétság, Bánk és Tolmács Önkormány-
zata, a Rétsági Tankerület, a Rétsági Álta-
lános Iskola Szül´́oi Munkaközössége, a
Primerate  Kft.  Dr. Tomcsányi Péter ve-
zetésével, Lomen János, Uhrin Pál, a
nyugdíjasklub, Kelemenné Sipos Ildikó,
Menczel Judit és Vitézné Tóth Edit.

A kiállítás sikeréhez hozzájárultak:
Végh József, Varga János, Benk´́o Veroni-
ka, Mocsári Gergelyné, Mocsári Gergely,
Mogyoró Klára, Gy´́ori Anna, Baloghné
Dankó Ildikó, Mész Sándorné, Jalovecz-
kiné Balla Katalin, Bulejsza Béla, Kap-
csosné Varga Zsuzsanna, Bálint Magdol-
na, Tóth Anna, Ivanicsné Hugyecz Mária.

Köszönjük, hogy megtisztelték ünnep-
ségünket, jó egészséget és boldog új évet
kívánok minden kedves olvasónak.

 Borosné Gellai Katalin
intézményvezet´́o
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Egészségfejlesztési Iroda 
átadása a Rétsági kistérségben

Több mint két év el´́okészítés és hosszú
várakozás után, 2013. november 28-án át-
adásra került a Rétsági Kistérség Egész-
ségfejlesztési Irodája, melynek a Rétsági
Járóbeteg-szakellátó Központ ad otthont.
A Rétsági Kistérségi Egészségfejleszt´́o
Központ Nonprofit Kft. TÁMOP 6.1.2-
11/3 program keretében 115 millió forin-
tot nyert el egészségfejlesztési programok
megvalósítására. 

A hivatalos átadó ünnepséget Bu-
garszki Miklós, a szakellátó és az EFI pro-
jekt vezet´́oje nyitotta meg, majd Balla Mi-
hály (FIDESZ) országgy´́ulési képvisel´́o úr
köszöntötte az újabb egészségügyi prog-
ramot, amely els´́osorban a megel´́ozésre
alapozva jelent´́os mértékben segítheti a
lakosság egészségi állapotának fejleszté-
sét. Dr. Katona Ern´́o alpolgármester úr, a
szakellátó fenntartója nevében büszkén
számolt be arról, hogy az intézmény a
kezdeti nehézségek ellenére mára fontos
szerepet tölt be kistérség életében. Üdvö-
zölte, hogy a Járóbeteg szakellátó Köz-
pont már nem csak a betegségek gyógyí-
tásában, hanem azok megel´́ozésében is
vezet´́o szerepet vállal. Az Egészségügyért
Felel´́os Államtitkárság képviseletében Dr.
Bicsák Krisztina, Népegészségügyi F´́o-
osztályvezet´́o “saját gyermekeként” is üd-
vözölte az Egészségfejlesztési Irodát, hi-
szen személyesen is közrem´́uködött a TÁ-
MOP program kialakításában, amely már
országszerte 58 iroda m´́uködését teszi le-
het´́ové. Az Egészségfejlesztési Irodák biz-
tosítják, hogy a leghátrányosabb helyzet-
ben lev´́ok az országban mindenhol segít-
séget kapjanak, amennyiben az egész-
ségükkel kapcsolatos tanácsra, együttm´́u-
ködésre van szükségük. 

Az ünnepélyes szalagátvágással az
Iroda hivatalosan is megnyitotta kapuit,
Máté Andrea EFI vezet´́o és Bocsárszki
Zsuzsanna EFI munkatárs a nyitvatartási
id´́oben szeretettel várja a térség lakosait a
Rétségi Járóbeteg-szakellátó Központ el-
s´́o emeleti EFI irodájában. 

A TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 jel´́u
program keretében az Egészségfejlesztési
Iroda nem csak a járóbeteg szakrendel´́o-
ben fogadja a pácienseket, hanem komp-
lex egészségfejlesztési programsorozatot
valósít meg az elkövetkezend´́o 18 hónap-
ban. A program célja a lakosság mozgósí-
tása annak érdekében, hogy mindenki ak-
tívan tegyen saját egészsége érdekében. A
programsorozatban háziorvosok is részt
vesznek, akik a lakosság egészségi állapo-
tát mérik fel és a betegeket szükség szerint

az EFI-be és egyéb programokra irányít-
ják. Els´́osorban a cukorbetegségben, szív-
érrendszeri betegségekben, daganatos
megbetegedésekben szenved´́ok kérhetnek
segítséget, de azokat is szívesen várják,
akiknek depresszióval kapcsolatos problé-
máik vannak vagy a dohányzásról szeret-
nének leszokni. 

A projekt id´́oszaka alatt a kistérség la-
kosai egészség- és sportnapokon, sz´́ur´́o-
programokon vehetnek részt, betegklu-
bokba, tanácsadásra járhatnak. Az egész-
ségfejlesztési programokról részletes in-
formációkat az Egészségfejlesztési Iroda
honlapján érhetnek el az érdekl´́od´́ok, de
az iroda munkatársai plakátokon, szóróla-
pokon is tájékoztatják a lakosságot a prog-
ramokról. 

A rétsági MSZP vendége volt Tóbiás József

Tóbiás József megtisztelte településünket
azzal, hogy mint parlamenti képvisel´́o el-
látogatott Rétságra és megosztotta véle-
ményét az egybegy´́ultekkel. Ebb´́ol az al-
kalomból sajtótájékoztatóra gy´́ultünk
össze, és mindazokat a problémákat, me-
lyeket fontosnak tartott, megosztotta a je-
lenlév´́okkel. A f´́o témák közé tartozott az
ország lakossága jelent´́os részének elsze-
gényedése, a gazdaság m´́uködésének, a
foglalkoztatás alakulásának jellegzetessé-
ge, és az oktatás átszervezése volt. A jö-
v´́obeni stratégiai témákban mindenképpen
együttm´́uködésen alapuló, demokratikus
hatalomelméletet képzel el a jöv´́oben.
Majnik László, mint vendéglátó köszön-
tötte a vendéget, és Borenszki Ervint, mint
az MSZP Nógrád 2-es választókerületé-
nek képvisel´́o-jelöltjét üdvözölte. A hiva-
talos beszéd után természetesen sok kér-
dést intéztek a jelenlév´́ok a parlamenti

képvisel´́o úrhoz, aki megpróbált válaszol-
ni mindenkinek. A válaszokat nem min-
den jelenlév´́o fogadta el, de az ilyen ösz-
szejövetelek célja az, hogy demokratikus
módon, minden kérdésre választ kapva,
mindenki úgy térjen haza, hogy elégedet-
ten - elégedetlenül, de mindenképpen a
megfelel´́o információk birtokában próbál-
ja meg a helyzetet értékelni a saját háza
táján.

Elérhet´́oségeink
Rétsági Kistérségi Egészségfejleszt´́o Köz-
pont Nonprofit Kft.

2651 Rétság, Laktanya u. 5.
Telefon: +36 (35) 550-570
E-mail:efi@retsagrendelo.hu
Honlap: www.efi.retsagrendelo.hu
EFI nyitva tartása
H-P: 8.00. - 16.00. óráig
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Szakmai felkészít´́o rendezvény Bánkon
A rétsági ünnepélyes EFI átadó rendez-
vényt 2013. december 4-én Bánkon, a kis-
térség polgármesterei és együttm´́uköd´́o
háziorvosai számára tartott szakmai felké-
szít´́o rendezvény követte. Bugarszki Mik-
lós projektmenedzser vezetésével a tele-
pülések vezet´́oi és háziorvosai szakmai
szempontok szerint ismerhették meg az
átfogó, a lakosság egészségi állapotát el-
s´́odlegesen felmér´́o szakmai kérd´́oívek
tartalmát, a kérd´́oívek helyes kitöltési és
feldolgozási metódusait. A háziorvosok
bevonásával a projektben elérni kívánt cé-
lok az alábbiak: 
— a lakosság egészségi állapotának kér-

d´́oíves felmérése, adatok gy´́ujtése és
továbbítása az EFI részére,

— az esetleges eddig fel nem ismert, pél-
dául 2-es típusú cukorbetegségek,
szív- és érrendszeri megbetegedések
kisz´́urése, a betegségek kialakulásá-
nak megel´́ozése, valamint

— a betegeknek a projekt keretében meg-
rendezésre kerül´́o programokba, ta-
nácsadásokra történ´́o irányítása.

A betegekkel közvetlen kapcsolatban álló
háziorvosok projektben történ´́o szerepvál-
lalása a projekt sikeres megvalósításához
nélkülözhetetlen. Egyrészt a kérd´́oívek se-
gítségével a háziorvosok pontos képet
kapnak betegeik aktuális egészségi álla-
potáról, másrészt ismerik betegeik el´́oéle-
tét, valamint az egyes betegségekre vonat-
kozó öröklött genetikai hajlamokat, és így
célirányosan tudják a klienseket a projekt
keretében megvalósuló programokba, be-

tegklubokba és tanácsadásokra irányítani.
Az orvosi rendel´́okbe kihelyezett kérd´́oí-
vek a várakozási id´́o alatt egyszer´́uen ki-
tölthet´́ok. A háziorvosok a kérd´́oíveket
számítógépen rögzítik, majd az adatokat
kiértékelik és elküldik az Egész-
ségfejlesztési Irodába. 

Az els´́odleges kérd´́oíves sz´́uréseken
túl a kistérségben szakemberek segítségé-
vel a betegségek kisz´́urésére is lehet´́oség
nyílik. Rétságon, Nagyorosziban, Rom-
hányban, Diósjen´́on, Nógrádon, Borsos-
berényben, N´́otincsen, Bánkon, Szende-
helyen, Nézsán úgynevezett “nagy ren-
dezvények” keretein belül lesz lehet´́osége
bárkinek pontos képet kapnia saját egész-
ségi állapotáról; míg Horpácson, Teres-

kén, Pusztaberkiben, Szátokon, Kisecse-
ten, Szentén, Tolmácson és Kétbodonyban
kisebb települési programok keretein be-
lül vehet´́oek majd igénybe hasonló kitele-
pült szolgáltatások. A rendezvényeken
nemcsak a sz´́uréseken vehetnek részt a
lakosok, hanem olyan sport és mozgással
kapcsolatos programok is megrendezésre
kerülnek, amelyek kés´́obb az emberek
mindennapi tevékenységébe is beilleszt-
het´́ok.

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék
munkánkat és vegyenek részt háziorvo-
suknál a kérd´́oíves felmérésben! Ez az
Önök érdeke is, hisz ezzel pontos képet
kaphatnak egészségi állapotukról és az
idejekorán kisz´́urt megbetegedések
könnyebben gyógyíthatók, illetve a beteg-
ségek kialakulása megel´́ozhet´́o.

Kapni jó, de adni még jobb...
Ez a gondolat vezérelte klubunk tagságát,
amikor karácsonyra, a szeretet ünnepére
gy´́ujtést szerveztünk a rászorulók, nehéz
helyzetben lév´́ok számára. Felhívásunk-
ban kértük, hogy a gy´́ujtésben minél töb-
ben vegyenek részt, mely kérésünk nyitott
fülekre talált.

Szívesen fogadtuk a házilag készített be-
f´́otteket és zöldségeket. A pénzbeli felaján-
lásokból tartós élelmiszereket vásároltunk.
Az els´́o pénzbeli adományozónk egy olyan
tagunk volt, aki igen sz´́ukös körülmények
között él. Megjegyzem, hogy ´́o is kapott a
szeretetcsomagokból. Tapasztalatunk, hogy
sokan szégyellik a szegénységet és nélkülö-
zést, nem panaszkodnak.

Az ajándékcsomag átadásakor mindenki
meghatódott, többen sírva is fakadtak.

Felajánlottak bútorokat, ruhanem´́uket,
edényeket, melyek f´́oleg az ünnepek után
kerülnek átadásra. Az ilyen felajánlásokat

továbbra is szívesen fogadjuk, azokat el-
juttatjuk a rászorultaknak.

Köszönet az önzetlen adományozóknak,
akik több mint 30 család karácsonyát tették
szebbé, melegebbé és örömteljesebbé.

Kotroczó Balázs Rétsági 
Városi Nyugdíjas Klub

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.

Legyen a munkatársunk!

Tisztelt Olvasóink! Újságunkat színesí-
tend´́o azt szeretnénk, ha minél többen
vállalkoznának arra, hogy kisebb-na-
gyobb írásaikkal jelentkeznének a
Hangadó hasábjain. A szerkesztés során
egyetlen rendez´́oelvet tartunk fontos-
nak magunk számára, mégpedig azt,
hogy az írások Rétságról szóljanak, az
itt él´́ok számára íródjanak. Tájékoz-
tatásul közöljük: lapzárta minden hó-
nap 20-án. Ha tehát kedvet érez arra,
hogy egy-egy téma megírásával gazda-
gítsa a Hangadó számait, ragadjon tollat!

Legyen a munkatársunk!

    HANGADÓ        2014. JANUÁR   

9    



Rétsági kalauz

Programajánló
Január 1-t´́ol 24-ig megtekinthet´́o

a m´́uvel´́odési központ galériájában
Záhorszki Mónika
textilm´́uves kiállítása

Január 15. szerda, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Újévi hangverseny
a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk
M´́uvészeti Iskola Rétsági Tagozatának
diákjai közrem´́uködésével

Január 22. szerda, 17.00 órától
a Könyvtárban 
Könyvbemutató
a Magyar Kultúra Napja alkalmából
Vendégünk: Sz´́ucs Béla Albert
A bemutatott könyv: Er´́ot, egészséget
´́ornagy elvtárs! Pálinkás-Pallavicini
Antal ´́ornagyra emlékezve
Az est házgazdája: Jávorka János

Január 23. csütörtök 15.00 óra
a m´́uvel´́odési központ társalgó termében
a Video-klub alakuló összejövetele
Szeretettel várjuk mindazokat, akik ér-
dekl´́odnek és szeretnének részt venni
a klubfoglalkozásokon
Klubvezet´́o: Majnik Tamás

El´́ozetes

Február 14. péntek 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Beatles Tribute Band
Valentin-napi koncertje

Február 15. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Vöröskereszt jótékonysági bálja

Február 22. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Városi Nyugdíjas Klub zártkör´́u
N´́onapi rendezvénye

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Hétf´́o:
Logisztikai ügyintéz´́o tanfolyam Hétf´́ot´́ol

péntekig minden nap 8.00-12.30 óráig
Kedd:
Pre-intermediate angol nyelvi kurzus

Minden kedden, 17.00 órától Vezeti:
Nagymihály Zsolt

Szerda:
Népi furulya oktatás Minden szerdán

17.00-18.00 óráig Vezeti: Földi Lehel

High Voltage Crew (Popping/Dubstep)
Minden szerdán 17.30 órától Vezeti:
Szeri György

Zubaidah Hastánccsoport Minden szerdán
és pénteken 18.00 órától Vezeti: Sz´́oke
Johanna

Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport Minden csütörtö-

kön, 14.00 órától
T´́uzzománc Kör Minden csütörtökön

16.30 órától Vezeti: F. Nógrády Ildikó
Péntek:
Zubaidah Hastánccsoport Minden szerdán

és pénteken 18.00 órától Vezeti: Sz´́oke
Johanna

Zúgófa Néptáncegyüttes Minden pénte-
ken 19.00 órától Vezeti: Simon Katalin

Istentiszteletek 
a m´́uvel´́odési központban:

Református egyház: Minden hónap 1. és
3. vasárnap, 8.00-9.30-ig

Hit gyülekezete Minden csütörtökön,
18.00 órától

Január 14. kedd 18.00 és 21.00 órakor 
Kistérségi Krónika 

Január 31. péntek 16.00 órától
Él´́o közvetítés a képvisel´́o-testület
ülésér´́ol

Január 28. kedd 18.00 és 21.00 órakor
RTV Híradó
HIR - Hírek információk röviden -
Megkérdeztük az illetékest: - Ismert
emberek, sikeres rétságiak:

Ismétlések minden m´́usornál: szerda-péntek
18.00 és 21.00, szombat, vasárnap 10.00
B´́ovebb, részletes tartalom a képújságban
és az rtv.retsag.net oldalon.

rtv.retsag.net

A Rétsági Televízió havi programja:
Naponta 24 órában képújság, hirdeté-
sekkel, aktuális információkkal. Egy
éve több adásnappal, több ismétléssel
szolgáljuk a néz´́oket.

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

kicsinyítéssel, nagyítással.

Szolgáltatási ajánlat
A m´́uvel´́odési központ  felújítása után
megszépült aulája bérbe vehet´́o – kb.
100-120 f´́os – lakodalmak, családi és
egyéb társas rendezvényekre. Igény sze-
rint a vendéglátásban, dekorációs mun-
kákban segítséget nyújtunk. Részletes fel-
világosítás a m´́uvel´́odési központ irodájá-
ban, illetve a 35/350-785-ös telefonszá-
mon állunk rendelkezésére.

Nyitva tartás
Könyvtár:

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

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

Sz´́ucs Béla Albert Rétságon!
2014. január 22-én, a Magyar Kultúra
Napja alkalmából szerdán, 17.00 órai kez-
dettel vendégül láthatjuk egy író-olvasó
találkozóra az “Er´́ot, egészséget ´́ornagy
elvtárs! Pálinkás-Pallavicini Antal ´́or-
nagyra emlékezve” cím´́u könyv szerz´́ojét,
Sz´́ucs Béla Albertet.

“Pálinkás-Pallavicini Antal ´́ornagyra
emlékezve (1922. július 30. - 1957. de-
cember 10.) közreadom könyvemet, mint
volt katonája, a Rétsági Páncélos Tiszthe-

lyettes Képz´́o Iskola
növendékeként. ´́O
mindig ember tudott
lenni az embertelen-
ségben. Rajongtak ér-
te katonái, elismerték
tudását és szerették.
Az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc
áldozata lett, mert pa-
rancsot teljesített.

Az emberi rosszindulat származására
is kivetette árnyékát. A forradalom és sza-
badságharc megbukott, ezt követte a meg-
torlás. A hatalomra került kommunista
Kádár rezsim, koncepciós perek alapján
bitófára küldte és véget vetett fiatal életé-
nek 1957. december 10-én 6 óra 43 perc-
kor, 35 éves korában a Budapesti Orszá-
gos Börtönben. Örök álmát alussza a bu-
dapesti Új köztemet´́o 301-es parcellájá-
ban. Emlékét kötelességünk meg´́orizni.
Ezt teszem mindazon volt rétsági bajtár-
saim nevében is, akik 1955-1956 évben
Rétságon a Hunyadi János Páncélos Lak-
tanyában teljesítettek szolgálatot."

Sz´́ucs Béla Albert
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Kiállítás, mely megdobogtatta a szíveket
Záhorszki Mónika, kinek már sok kiállítá-
son megjelent m´́uvét megcsodálhattuk,
most egy monumentális varrott képekkel
kápráztatta el a megjelent közönséget. A
szép díszpárnák, faliképek, szépen meg-
varrott táskák, mind-mind dicsérik keze
munkáját. A kiállítása kapcsán még el-
mondható, hogy ezeken a csodaszép var-
rott képeken túl, a kiállított üdvözl´́okár-
tyák, és egyéb apróságok is megtalálha-
tók, melyek megvásárolhatóak a kiállítás

végéig. A kiállítás legmonumentálisabb
varrott képe a Szent Ferencet ábrázoló
kép, melyet a kiállítás idejére csak köl-
csön kaptunk. A hangulatot fokozta, hogy
Simon Katalin, Majer Szilvia és Majnik
László zenei tudásukat latba vetve szóra-
koztatták az egybegy´́ult közönséget. Ke-
lemen Ágnes, aki a program házigazdája
volt, mindenkit szeretettel köszöntött, és
felhívta mindenki figyelmét, hogy érde-
mes elmélyülni ezen dísztárgyak csodála-

tos egyediségében, mivel mindenki saját
otthonában is elhelyezheti ezeket az esz-
tétikus, szép dolgokat. A kiállítást Pásztor
Ildikó nyitotta meg, aki már régóta jó is-
mer´́ose, barátja Mónikának és elmondta,
hogy az egyik legtehetségesebb, legkrea-
tívabb alkotó, akivel valaha is találkozott.
Reméljük, hogy a közeljöv´́oben újra sike-
rül más témában is találkoznunk vele, de
ez legyen majd meglepetés!

Évzáró ünnepség 
a Rétsági Szlovák Önkormányzatnál

Rétság Város Szlovák Nemzetiségi Ön-
kormányzat képvisel´́o-testülete minden
évben együtt ünnepli a karácsonyt a helyi
szlovákság id´́osebb tagjaival az evangéli-
kus imaházban. Az idén sem volt ez más-
ként. A karácsonyváró délel´́otthöz két je-
les program is társult, a szlovák képvise-
l´́o-testület éves közmeghallgatása és egy
szlovák népzenei CD lemez bemutatója.
Az érkez´́oket a kezdésig egy vetítés várta,
nagy képeken elevenítették fel az elmúlt

néhány év nemzetiségi napjait. Majd a
szlovák önkormányzat elnöke szlovák és
magyar nyelven köszöntötte a megjelente-
ket. A nap egyik f´́o programja egy szlovák
nyelv´́u népzenei CD lemez bemutatása
volt. A pilisi és nógrádi szlovák dalokat
Glück Laura és Vanessza rétsági gyöke-
rekkel rendelkez´́o, de Pilisszentkereszten
él´́o testvérpár tolmácsolásában hallhatták.
A CD lemez címe: Veselá je dedina... (Vi-
dám az a falu...), amelyen 18 számot ad-
nak el´́o harmonika kísérettel. A Glück lá-
nyok 5 évvel ezel´́ott kezdtek el komolyab-
ban szlovák népdalénekléssel foglalkozni.
Ennek az 5 éves munkának a termése ez
a CD lemez, amelyen az elmúlt id´́oszak
legkedvesebb szlovák népdalait gy´́ujtöt-
ték össze. A bemutató után a szlovák ön-

kormányzat közmeghallgatása követke-
zett, az elnökasszony tájékoztatta a hall-
gatóságot a 2013. év eseményeir´́ol. Majd
az id´́osekkel beszélgettek hol szlovákul,
hol magyar nyelven múltról, jelenr´́ol és a
jöv´́or´́ol egyaránt. A szlovák programon
részt vett Mez´́ofi Zoltán, Rétság Város
polgármestere és Nedeliczki Teréz, a Nóg-
rádi és Hevesi Szlovák Kulturális Egyesü-
let elnöke is. Mindketten köszöntötték az
egybegy´́ulteket és gratuláltak a két fiatal,
tehetséges énekesnek a CD lemez elkészí-
téséhez.

A fotókat Atila Rusnák, a Ludové No-
viny munkatársa készítette.
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Rétságon is járt a Mikulás
A gyerekek számára az egyik felejt-
hetetlen nap december 6-a Miklós nap-
ja, amikor mindenki lázasan tisztítja ki
csizmáját és rakja ki, hogy ugyan mit is
hoz neki bele a jóságos nagyszakállú,
piros ruhás Mikulás.

Az óvodában sem volt ez másképp,
csak ott délel´́ott várták az ajándékokat az
apróságok. Egy kis ünnepség keretében,
ahol nem csak a gyerekek szerepeltek, ha-
nem el´́oadóm´́uvészek - Csohány Gábor és
Gyarmati Viktória - kedveskedtek mesés,
táncos, játékos el´́oadásukkal a kipirult ar-
cú, izgatott kicsiknek. Az el´́oadás után
végre megérkezett messze földr´́ol a Miku-
lás is egy krampusz kíséretében. A jókedv
a tet´́ofokára hágott, amikor minden cso-
port külön-külön bemutatkozott a sokat
gyakorolt énekkel, amit szorgalmasan
megtanultak. A nap fénypontja mégis az
ajándékosztás volt, mert természetesen
minden gyerek átvehette saját kis aján-
dékcsomagját. Jó hangulatú, valóban szí-

vet melenget´́o látvány volt az örömöt látni
minden kicsi arcán. 

Vinczéné Szunyogh Judit, az óvoda
vezet´́oje elmondta, hogy támogatók nél-
kül nem lett volna ilyen színvonalas és
ajándékban gazdag a Mikulás-ünnepség.
Külön köszönet illeti meg Jávorka Jánost,
A Gálker Kft-t, valamint a Krumpli és
Dinnye Zöldségbolt felajánlásait, akik
szebbé és varázslatosabbá tették ezt az ün-
nepet.

A gyerekek, de talán a feln´́ottek szívét
is egy kicsit megdobogtatta a Mikulás-já-
rat, amikor a talpig piros ruhában, fekete
krampuszokkal kísérve elindult Rétság ut-
cáin gumikerekes lóvontatta kocsiján
ajándékokkal megrakottan a várva várt jó-
ságos Mikulás. Az óvoda el´́ott a sok gye-
rek szüleikkel együtt körbeállta a készül´́o
programot és áhítattal várták az ajándékok
kiosztását. Köszönet a szervez´́oknek,
hogy ennyi embernek örömöt tudtak sze-
rezni!

Felhívás!
A téli id´́ojárásra tekintettel felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyel-
mét a köztisztasági és környezetvédelmi feladatok ellátásáról
szóló rendelet alapján az ingatlanok el´́otti járdák tisztántartá-
sát, hóeltakarítását az ingatlan tulajdonosa, illetve használója
köteles elvégezni. 

A szórakoztató-, vendéglátó- és  árusítási helyek, üzletetek
el´́otti járdaszakaszt a használó köteles folyamatosan tisztán  tar-
tani. Kérjük, hogy az önkormányzati rendelet alapján folyamato-
san szíveskedjenek gondoskodni a tulajdonukban, illetve haszná-
latukban lév´́o ingatlan el´́otti járdaszakasz hóeltakarításáról, tisz-
tításáról, síkosság mentesítésér´́ol. 

Polgármesteri Hivatal
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