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A tartalomból:
Városházi tudósítások

2-3. oldal

Megkérdeztük az illetékest
5. oldal

Karácsonyváró
összefoglaló

7-8. oldal

Karácsonyi sportnapok
9.  oldal

Mindenki karácsonya
Immár évtizedes hagyomány, hogy a Szentestét két
nappal megel´́oz´́o délutánon a m´́uvel´́odési központ szí-
nes programsorozattal invitálja a város lakosságát a
Mindenki Karácsonya rendezvényére. Már a mesemo-
zira többen érkeztek a szokásosnál. A filmvetítés után
kézm´́uves foglalkozások és karácsonyi vásár fogadta az
érkez´́oket. Az ünnepi m´́usorban a Városi Nyugdíjas
Klub táncosai, az általános iskola énekl´́o csoportja, a
zeneiskola növendékei léptek fel. A programot gazda-
gította Beke Istvánné énekszólója és a Nógrád Szíve
Hagyomány´́orz´́o csoport betlehemes játéka.

Bár az es´́o kissé megzavarta a Nagyparkolóban zaj-
ló gyertyafényes beszélgetést, sokan kitartottak, hogy
forró tea és egy kis forralt bor társaságában szót váltsa-
nak olyan lakótarásaikkal is, kikkel a rohanó hétközna-
pok során nem adódik erre lehet´́oségük.
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Városházi  tudósítások

A képvisel´́o-testület december 16-án
tartotta a 2010. évi utolsó ülését. 

Az els´́o napirendi pontban a 2011. évi víz-
és csatornaszolgáltatási díj megállapítása
szerepelt. A testület úgy határozott, hogy
január 1-jét´́ol nem lesz e tekintetben ár-
emelés, s maradnak a régi tarifák.
A helyi adókat megállapító na-
pirendi pontban a testület a
Pénzügyi és Városüzemeltetési
Bizottság javaslatát elfogadva a
testületi döntés szerint a kom-
munális adó és az ipar´́uzési adó
tekintetében nem lesz változás.
Az építményadók tekintetében
azonban úgy határozott, hogy a pusz-
taszántói gazdasági ipari övezet terü-
letén 400 Ft/m2/év, az egyéb területe-
ken pedig 300 Ft/m2/ év lesz ennek
mértéke.
Hagyományosan az ülésen döntenek a
képvisel´́ok a testület következ´́o évi
munkatervér´́ol. Az el´́ozetes – bizottsági
ülésen elhangzott – módosítások átveze-
tése után a testület a tervezetet elfogadta.
A munkaterv, a terveink szerint hamaro-
san újra induló városi honlapon teljes
terjedelmében olvasható lesz.
Az általános iskola pedagógiai prog-
ramjának módosítása már az el´́oz´́o tes-
tületi ülés napirendjén is szerepelt. Ak-
kor a képvisel´́ok elnapolták a döntést,
mondván, hogy egy szakért´́oi véle-
ményt kell kérni a program mellékle-
teként. Ennek megérkeztével, a javas-
latok átvezetését követ´́oen a testület az
el´́oterjesztést elfogadta.
A területbérleti díjak megállapítása
tárgyalása során a testület úgy határo-
zott, hogy a földhaszonbérlet külterü-
leti mez´́ogazdasági m´́uvelési ágú föld
esetén 3 Ft/m2/ év, belterületen pedig
20 Ft/m2/év legyen ennek mértéke. E
határozattal a testület a külterület vo-
natkozásában módosította korábbi
döntését, mely egységesen 20 Ft-ot ál-
lapított meg e címen.
Zöld Híd Régió Kft ajánlata tárgyában
az a vélemény fogalmazódott meg,
hogy komplex szolgáltatást nyújtót
kell választani. Ugyanakkor kénytele-
nek vagyunk megkötni a szerz´́odést
(valakivel), mert január 1-jét´́ol a sze-
metet valakinek szállítania kell. A
Zöld Híd Kft-vel való szerz´́odéskötést,
hat hónapos felmondási id´́ovel, a tes-
tület hét igen szavazattal elfogadta.
Jávorka János tanácsnok el´́oterjeszté-
sében beszámolt a hivatali gépkocsi
használatának vizsgálatáról. Több sza-

bálytalanságra, ellentmondásra felhív-
ta a figyelmet, amelyek elkerülésre a
jöv´́oben intézkedni kell. A képvisel´́ok
a tájékoztatót elfogadták.
A testület megtárgyalta a volt laktanya
területén létrejött illegális hulladék-le-
rakóhely ügyét. A határozat szerint a

jelenlegi gyakorlatot – a zöld-
hulladéktól eltér´́o hulladék
esetében – azonnal meg kell
szüntetni és az új hulladék-ke-
zelési rendszerhez igazodva
kell kidolgozni a megoldási ja-
vaslatokat. A városi önkor-
mányzat hulladékkezeléssel

kapcsolatos rendeleteit pedig felül kell
vizsgálni.
A napirenden szerepelt a polgármeste-
ri hivatal m´́uködésével kapcsolatos át-
meneti intézkedések kérdése. A döntés
szerint az év végig csak ügyelet ellá-
tásával kell a hivatalt nyitva tartását
megoldani, annak érdekében, hogy a
szabadásokat ki lehessen adni a dolgo-
zóknak.
A Civil Szervezetek Házában immár
több, mint egy éve m´́uködik a F ´́OKE-
FE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari
Nonprofit Kft. A testület a december
31-én lejáró szerz´́odés meghosszabbí-
tásáról döntött.
A téli hóeltakarítási munkák végzésre két
árajánlat is érkezett az önkormányzathoz.
A testület a kedvez´́obb ajánlattal el´́oálló
Varga Géza megbízását fogadta el.
Az ülésen szerepelt egy tájékoztató a
képvisel´́oi összeférhetetlenségr´́ol. A
testület elfogadta a tájékoztatót.
A Hivatásos Önkormányzati T´́uzoltó-
ság egy kérelemmel fordult a testület
felé egy szolgálati lakás biztosítása
tárgyában. Miután a kérdés további jo-
gi egyeztetést igényel, a testület a kér-
dés újra tárgyalni fogja.
Bikkesné Fodor Ildikó kérelemmel for-
dult az önkormányzat szociális bizottsá-
gához, hogy családja részére szükségla-
kást biztosítani szíveskedjenek. Miután
a Templom utcai lakás még a szükség-
lakás céljaira sem alkalmas, a testület a
kérést támogatni nem tudta.
A rend´́orkapitányság abbéli kérelem-
mel fordult az önkormányzat felé,
hogy számukra egy átmeneti hat hóna-
pos id´́oszakra bútorok raktározása cél-
jából helyet biztosítsanak. A testület
határozata szerint a volt laktanya terü-
letén megoldható kérdés.
Városrehabilitációs pályázat tárgyá-
ban olyan határozat született, hogy a

polgármester és a jegyz´́o tértivevényes
levélben értesítse a fejlesztésben érin-
tett faházak tulajdonosait, majd sze-
mélyes egyeztetéseket folytassanak
Jávorka János tanácsnokkal együtt ve-
lük 2011. január 7-ig.
A járóbeteg-ellátó központ megvalósí-
tásával kapcsolatosan az elszámolást
befolyásoló tényez´́ok körében szüksé-
gessé vált bizonyos pályázati (TIOP)
szerz´́odésmódosítás kezdeményezésé-
re, s ezzel együtt egy végleges állás-
foglalás kialakítása. Három kérdés
tisztázatlan, melynek megoldására 30
nap áll rendelkezésre, ezután lehet
szerz´́odésmódosítást kezdeményezni.
Intézkedés a határozatok végre nem
hajtása tárgyában címet visel´́o napi-
rendi pont tárgyalása során a testület
úgy fogalmazott, hogy az eltelt két hó-
nap alatt történtek miatt el kellett jutni
odáig, hogy a vezetést figyelmeztetni
kell. Többször el´́ofordult, hogy nem
lettek végrehajtva határozatok. A fel-
adatokat el kell végezni. Ezért a testü-
let jegyz´́okönyvben rögzített, írásos fi-
gyelmeztetést szavazott meg a jegyz´́o-
nek és a polgármesternek. 

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2011. januári fogadó órák 

Mez´́ofi Zoltán polgármester Minden hó-
nap második hétf´́ojén 13.00-17.00 órá-
ig. Januárban 10-én hétf´́on 

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

Fejes Zsolt jegyz´́o minden hétf´́on 14-17
óráig. Januárban 3, 10, 17, 24, 31.

Felhívás!

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

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

Polgármesteri Hivatal

    2011. JANUÁR        HANGADÓ    
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Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel´́o-testületének

17/2010. (XII.16.) rendelete 
Az éptményadóról szóló 20/2003.
(XII.31.) rendelet módostásáról

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete a helyi adókról szóló módosított
1990. évi C. törvény 6. §-ában kapott fel-
hatalmazás alapján az építményadóról
szóló 20/2003. (XII.31.) önkormányzati
rendelet módosításáról az alábbi rendele-
tet alkotja.

1.§ A rendelet  5. §-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép.
“5.§. /1/ Az adó évi mértéke a 4. §
szerinti adóalap után

— Helyi Építési Szabályzat szabályozási
terv mellékletében Gip -ként megjelölt
gazdasági (pusztaszántói) övezetben
400 Ft/m2/év 

— egyéb helyen lév´́o építmény esetén 300
Ft/m2/év“

2. §  E rendelet 2011. január 1. napján lép
hatályba.

    Mez´́ofi Zoltán sk.   Fejes Zsolt sk.
    polgármester         jegyz´́o

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdeté-
sének napja: 2010. december 16.

Fejes Zsolt sk.

Helyi rendeletek

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel´́o-testülete

18/2010. (XII. 17.) rendelete
A települési szilárd hulladékkal kap-

csolatos helyi közszolgáltatásról szóló,
többször módosított 14/2001. (XII.28.)

önkormányzati rendelet 
módosításáról.

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése,
valamint a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban:
Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás
alapján a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló
többször módosított 14/2001. (XII.28.)
számú önkormányzati rendelet módosítá-
sáról az alábbi rendeletet alkotja. 

1.§ A rendelet 1. § (5) bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezés lép.
1.§ (5) Rétság Város közigazgatás te-
rületén a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelez´́o helyi közszolgál-
tatást a Gödöll´́o, Dózsa György út 69.
székhely´́u Zöld Híd Régió Környezet-

védelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
(továbbiakban: szolgáltató) végzi.

2. §A rendelet 2. § 11.a) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép

11. a) kijelölt ártalmatlanító hely: Nóg-
rádmarcal: 095/8 hrsz., 0111/6. hrsz,
illetve Kerepes-Ökörtelek-völgy:
015/2, 0115/6, 0115/7 hrsz.

3. § A rendelet 4. § (1) bekezdése a követ-
kez´́o f. ponttal kiegészül, és a (2) bekez-
dése helyébe az alábbi rendelkezés lép

4. § (1) f) a közszolgáltatási szemétdíjat
megfizesse. 

(2) Az ingatlanon keletkezett települési
hulladék gy´́ujtéséhez, és tárolásához
szükséges fedhet´́o 60-80 literes, vagy
110-120 literes, vagy 240 literes sze-
métgy´́ujt´́o tartály beszerzése, tisztán-
tartása, az ingatlan tulajdonos köte-
lessége.

4.§ A rendelet 6. § (2) - (3) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép.
6.§ (2) A közszolgáltatás kötelez´́o
igénybevételének (1) bekezdés szerinti
szünetelését írásban kell bejelenteni  a
szolgáltatónak
(3) Ha a szünetelés (1) bekezdés sze-
rinti feltételeiben változás következik
be, azt a tulajdonos haladéktalanul,
írásban köteles bejelenteni a szolgál-
tatónak.

5. § A rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezés lép.

7.§ (1) A szolgáltató a hulladék begy´́ujté-
sér´́ol és elszállításáról heti egy alka-
lommal, gondoskodik. 

6. § A rendelet 9. §, - 11. §-ai helyébe az
alábbi rendelkezés lép.

9.§ (1) A helyi közszolgáltatás igénybevé-
teléért az ingatlan tulajdonosa az 1. §
(5) bekezdés szerinti szolgáltatónak
közszolgáltatási szemétdíjat köteles fi-
zetni.

(2) A közszolgáltatási szemétdíjat a szol-
gáltatás igénybevételére kötelezett
utólag, legalább három havonta, a
szolgáltató által kibocsátott számla
alapján fizeti meg.

(3) Az ingatlan tulajdonosának változása
esetén a közszolgáltatás díját a tulaj-
donos változás bejelentés hónapjának
utolsó napjáig a régi, azután pedig az
új tulajdonos köteles fizetni.

(4) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni
arra az id´́otartamra, mely  alatt a tu-
lajdonos közszolgáltatási igénybevé-
telre vonatkozó kötelezettsége a 6. §
(1) bekezdése alapján szünetel. 

10. § (1) A kötelez´́o helyi közszolgáltatás
hatálya alá tartozó komplex közszol-

Testületi ülések

Rétság Város Önkormányzatnának
Képvisel´́o-testülete következ´́o ülését ja-
nuár 21-én pénteken 16 órától tartja.

Munkatervben tervezett napirendek a
következ´́ok: 1) El´́oterjesztés Rétság város
gazdasági programjáról. El´́oterjeszt´́o: pol-
gármester. 2) El´́oterjesztés az Önkor-
mányzat 2011. évi költségvetési rendelete
megalkotásáról (els´́o körben) El´́oterjesz-
t´́o: polgármester. 3) El´́oterjesztés a va-
gyonrendelet módosítására El´́oterjeszt´́o:
polgármester. 4) El´́oterjesztés az önkor-
mányzat Szociális rendeletének módosítá-
sáról El´́oterjeszt´́o: polgármester. 5) El´́o-
terjesztés az Önkormányzat Szervezeti és
M´́uködési Szabályzatának módosításáról
El´́oterjeszt´́o: polgármester. 6) El´́oterjesz-
tés a Polgármesteri Hivatal szervezeti át-
alakításáról El´́oterjeszt´́o: jegyz´́o. 7) El´́o-
terjesztés 2011. évi közbeszerzési sza-
bályzatról El´́oterjeszt´́o: polgármester. 8)
Városközpont Rehabilitációs pályázat II.
forduló benyújtásáról El´́oterjeszt´́o: pol-
gármester. 9) El´́oterjesztés kistérségi kö-
zösségi busz m´́uködésér´́ol, használatának
feltételeir´́ol. El´́oterjeszt´́o: polgármester.
10) El´́oterjesztés a Polgármesteri Hivatal
és a Hivatásos Önkormányzati T´́uzoltóság
köztisztvisel´́oi teljesítmény-követelmé-
nyek alapját képez´́o 2011. évi kiemelt cé-
lok meghatározásáról, valamint tájékoz-
tató az el´́oz´́o évi tapasztalatokról El´́oter-
jeszt´́o: jegyz´́o. 11) Pályázati kiírás Városi
M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár intéz-
ményvezet´́oi állás betöltésére. El´́oterjesz-
t´́o: polgármester. 12) El´́oterjesztés a rétsá-
gi sportegyesületek 2011. évi támogatásá-
ról szóló pályázati kiírásról El´́oterjeszt´́o:
polgármester. 13) El´́oterjesztés a rétsági
Nyugdíjas Klubok 2011. évi támogatásá-
nak igénylési feltételeir´́ol El´́oterjeszt´́o:
polgármester. 14) Tájékoztató a kiemelt
feladatok ellátásáról El´́oterjeszt´́o: polgár-
mester.

Az ülést a Rétsági Telepvízió egyenes
adásban közvetíti. Az ülések nyilvánosak,
azon bármely állampolgár részt vehet.

A z üléses etlegesen újabb napirendek-
kel kiegészett meghívóját az önkormányzat
hivatalos oldala, a retsag.hu teszi közzé.

Köszön´́o levél

Ezúton szeretnénk megköszönni minden
adományt, felajánlást, ami lehet´́ové tette,
hogy a “Mindnyájunk Betleheme” létre-
jöjjön. 

Áldott, békés szeretetteljes új eszten-
d´́ot kívánunk mindenkinek!

Tolnainé Horváth Krisztina

    HANGADÓ        2011. JANUÁR    
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Tájékoztató
Rétság település hulladékbegy´́ujtésér´́ol-szállításáról

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a tisz-
telt lakosságot, hogy Rétság településen
2011. január 01. napjától a komplex
hulladékgazdálkodási tevékenységet a
Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Kft. vette át.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád me-
gyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társu-
lás 2010. június 7-én 100 %-os önkor-
mányzati tulajdonnal hozta létre a Zöld
Híd Régió Kft-t. Els´́odleges feladatának
tekinti, hogy az el´́oírásoknak megfelelve,
költséghatékonyan lássa el a környezetvé-
delmi, hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatási tevékenységét.

Feladatai között szerepel többek kö-
zött: a regionális hulladékgazdálkodási
rendszer m´́uködtetése, a regionális prog-
ramban megépült létesítmények, és a sze-
lektív hulladékgy´́ujtés üzemeltetése, vala-
mint az azt igényl´́o településeken a kom-
munális vagy háztartási hulladék begy´́uj-
tése-szállítása.

A regionális hulladékgazdálkodási
rendszer hatékony m´́uködéséhez elenged-
hetetlen feltétel a folyamatos együttm´́ukö-
dés, és a lakosságot érint´́o eseményekr´́ol
szóló megfelel´́o tájékoztatás. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, 
hogy a településen 

a hulladékbegy´́ujt´́o járatokat 
minden csütörtökön 

06:00 órakor indítjuk.

Ezért kérjük Önöket, hogy a háztartási
hulladékokat a szállítási napot megel´́oz´́o
este, de legkés´́obb a megjelölt nap reggel
06:00 óráig az ingatlanuk elé készítsék ki.

A településen kihelyezésre került 5 db sze-
lektív hulladékgy´́ujt´́o sziget, ahol az erre
rendszeresített tárolókban, a rajtuk lév´́o
ábrák szerint helyezhetik el tiszta üveg,
papír és m´́uanyag hulladékaikat. Kérjük,
vegyék igénybe ezt a lehet´́oséget is, ezzel
is növelve a keletkez´́o újrahasznosítható
hulladék mennyiségét.

A hulladék kezelési díjakról és a köz-
szolgáltatás egyéb feltételeir´́ol b´́ovebben
a helyi önkormányzat rendeletéb´́ol lehet
tájékozódni.

Amennyiben esetenként többlethulla-
dékuk keletkezik, ami nem fér el a hulla-
déktárolókban, kérjük, szerezzék be az
ehhez szükséges zsákokat, melyek meg-
vásárlásával a többlethulladék begy´́ujtés-
szállítás díját fedezik, így a kihelyezett
zsákokat a közszolgáltató elszállítja.

A tulajdonos legalább 30 nappal ko-
rábban írásban kérheti a közszolgáltatótól
a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszol-
gáltatás szüneteltetését, ha legalább 30 na-
pig megszakítás nélkül nem tartózkodik
az ingatlanán és azt más nem használja.

Amennyiben a hulladékbegy´́ujtéssel,
szállítással kapcsolatosan kérdésük me-
rülne fel, bizalommal forduljanak a Zöld
Híd Régió Kft. munkatársaihoz, készség-
gel állnak az Önök rendelkezésére.

Az alábbi elérhet´́oségen érdekl´́odhet:
Nógrádmarcal Hulladékkezel´́o Köz-

pont Ügyfélszolgálati számunk: 06 (35)
501-400 E-mail cím: kajtorne.adel
@zoldhid.hu Honlapunk: www.zoldhid.hu

Reméljük, Partnereink lesznek a program
sikerében! Köszönjük együttm´́uködésüket!

Gyenes Szilárd
  ügyvezet´́o igazgató

gáltatás (hulladékgy´́ujtés, szállítás, la-
kossági szelektív hulladék gy´́ujtés, keze-
lés -ártalmatlanítás) díja egytényez´́os,
az egyes ürítések díjtételei a szabványos
tárolóedény nagyságától függ´́oen:

a) 60-80 literes  tároló  egyszeri  ürítési
díja 360 Ft+ áfa 

b) 110-120 literes tároló  egyszeri ürítési
díja 430 Ft+áfa 

c) 240 literes tároló  egyszeri ürítési díja
775 Ft+áfa

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyszeri ürítési
díj alapján a tárolóedény heti egy alka-
lommal történ´́o ürítésének éves díja:

a) 60-80 literes tároló éves ürítési díja
18.720 Ft+áfa

b)  110-120 literes tároló éves ürítési díja
22.360 Ft+áfa

c) 240 literes tároló éves ürítési díja
40.300 Ft+áfa.

(3) A közszolgálati díjhátralékok adók
módjára behajthatók. 

11.§ A Szociális Bizottság kérelemre, az
éves költségvetésben rögzített keret
terhére, a közszolgáltatási díjat mérsé-
kelheti, vagy elengedheti, ha annak
megfizetése a közszolgáltatás igénybe-
vételére kötelezett megélhetését veszé-
lyezteti. 

7. § A  rendelet 2011. január 1-én lép ha-
tályba.

    Mez´́ofi Zoltán sk.   Fejes Zsolt sk.
    polgármester         jegyz´́o

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdeté-
sének napja: 2010. december 17.

Fejes Zsolt sk.

A szerkeszt´́o megjegyzése: A rendelet
egységes szerkezetben foglalt szövege
megtalálható a polgármesteri hivatalban,
illetve a rövidesen megújuló városi honla-
pon, a retsag.hu oldalain.

Pályázat a Spangár-díjra

A rétsági Spangár András Irodalmi Kör
pályázatot hirdet a vers és prózaírók ré-
szére. A pályázaton korhatár és a témakör
megkötése nélkül, minden alkotó részt ve-
het. Kizárólag máshol meg nem jelent
írásm´́uvekkel lehet pályázni! Az írásokat
digitálisan is kérjük mellékelni. A pályá-
zatok terjedelme nem haladhatja meg az
öt gépelt oldalt. (Word, Times New Ro-
man, 12 pont, 1,5 sortáv.) A jeligés pályá-
zatok mellé, zárt borítékban kérjük mellé-
kelni a jelige feloldását. Egy jeligéhez
maximum három írásm´́u tartozhat. Az
írásm´́uvek leadási határideje: 2011. január
15.  Cím:  Spangár András Irodalmi  Kör
- Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár
2651 Rétság, Rákóczi út 26., Pf.: 24. 

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

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

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

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

Telefon: (35)351-155, (30)9-607-683
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Megkérdeztük az illetékest
A Rétsági Televízió decemberi adásá-
ban kérdezte Girasek Károly rovatve-
zet´́o a városközpont rehabilitációs pá-
lyázat el´́ozményeir´́ol, illetve várható le-
folyásáról az illetékes Jávorka János
képvisel´́ot és Bulejka Andrást, a Pénz-
ügyi és Városüzemeltetési Bizottság
tagját. Az adásban elhangzott beszélge-
tésb´́ol idézünk részleteket.

– Sokat nem tud a közvélemény err´́ol
a pályázatról. Annyit talán igen, hogy egy
kétfordulós pályázatról van szó, amelynek
az els´́o fordulóját megnyerte a város,
melyhez azonban elég jelent´́os önrész
szükséges – vezette be a beszélgetést Gi-
rasek Károly.

– Hogyan történt a pályázat beadása,
milyen összegekr´́ol és milyen célterületek-
r´́ol beszélünk – hangzott el a kérdés Jávor-
ka János felé.

– Már a 2007-es év második felében
kezdett foglalkozni az el´́oz´́o képvisel´́o-
testület ezzel a pályázattal. Ennek érdeké-
ben megrendelte az önkormányzat a pá-
lyázathoz szükséges dokumentációkat.
Egy miskolci kft készítette el a fejlesztési
tervet. Az els´́o alkalommal benyújtott pá-
lyázat nem nyert. 2009-ben ismét lehet´́o-
ség nyílt arra, hogy a már kidolgozott
anyagokat ismételten benyújtsuk. Annyi
változtatás történt, hogy az els´́o alkalom-
mal a város „baloldala” – beleértve az ön-
kormányzatot, valamint a m´́uvel´́odési
központot és ezek környékét – szerepelt a
pályázatban, a másik változatban a város
másik oldalára került a hangsúly. A változ-
tatást jórészt annak volt köszönhet´́o, hogy
lehet´́ové vált a buszpályaudvar, valamint
az általános iskola környéke szerepelteté-
se is a programban. Már akkor is azt lát-
tam a legf´́obb problémának, s így tartom
ma is, hogy nem történt meg az érintettek-
kel való kell´́o el´́ozetes egyeztetés. Gondo-
lok itt az érintett területen való szolgálta-
tókra, keresked´́okre. Mindkét változatban
mintegy 300 millió forintos összegr´́ol volt
szó, s ehhez öner´́oként kell 73 millió fo-
rintot biztosítanunk. Az el´́ottünk álló fel-
adat szerint március 5-ig kell benyújta-
nunk a második fordulóra a komplett ter-
vekkel felszerelt pályázatot.

– A képvisel´́o-testület néhány hete lát-
ta a dokumentációt, amelyeken találtak ki-
fogásolni valókat. Milyen irányba válto-
zott a város érdekében a terv? – kérdezte
a riporter Bulejka Andrást.

– Terveket még nem láttunk, mert ter-
vek még nincsenek. Eredetileg már de-
cemberben be kellett volna nyújtani a
komplett pályázatot, de azok nem készül-

tek el. Ez elmúlt id´́oszakra az egyezteté-
sek hiánya volt a jellemz´́o. A tervez´́ok épp
emiatt nem léphettek tovább. Vázlattervek
voltak csupán, amik a testület elé kerültek,
de nem voltak megfogalmazva a részle-
tek. Ez nagyon szép és fontos m´́uszaki
feladat, Rétság egyik leginkább „lerob-
bant” területét kezelné. Az itt él´́ok és ide
érkez´́ok pedig leginkább ezt a részt láto-
gatják az üzletek jelenléte miatt. Valójá-
ban a Zrínyi utcától indulna el, magába
foglalná a mostani piactér butiksorainak
környékét, a volt áruházat és a Kossuth
utcánál záródna be. Ebb´́ol m´́uszakilag a
legnagyobb falat és a legtöbb költséget is
a buszpályaudvar fogja fölemészteni. A
pályázati összeg nem is teljes egészében
fordítható a m´́uszaki kivitelre, hiszen eb-
b´́ol kellett a magántulajdonban lév´́o terü-
leteket megvásárolni, a tervez´́oi költsége-
ket állni és így tovább. Hosszasan tárgyal-
tunk a tervez´́ovel. Átgondoltuk az egész
koncepciót. Kiemelt szerepet szántunk an-
nak, hogy a mai kornak megfelel´́o szinten
megoldódjanak a gyalogos közlekedés, az
autós parkolás lehet´́oségei. Arra törek-
szünk, hogy a pályázatban szerepl´́o ösz-
szegb´́ol megvalósuljanak a feladatok, be-
leértve az iskola környékét is. Arról tár-
gyaltunk a tervez´́ovel, hogy minden kö-
rülmények között ezen összegen belül a
lehet´́o legtöbb m´́uszaki megoldást el tud-
juk végezni. Egy új gyalogos zónát szeret-
nénk kialakítani a Kisparkolón át egy gya-
logos híddal a jelenlegi piactérre, illet´́oleg
az újonnan kialakítandó buszpályaudvar
felé. Azt is reméljük, hogy ezáltal e jelen-
leg nem m´́uköd´́o piactér is újra éled.

– A fejlesztés által megnyílik a helyszí-
nen egy kis tér, amely szerves egységet
képezhet a piaccal a buszpályaudvarral
együtt. A fejlesztéseknek azonban vannak

kárvallottjai is, hiszen azon a helyszínen,
amely ennek az egységnek a központja le-
het, ott jelenleg faházak vannak terület-
bérléssel. Valahol máshol kell nekik helyet
keresni – fordult Girasek Károly ismét Já-
vorka János felé.

– Sajnos azt kell mondanom ismét,
hogy jelent´́os mulasztást követett el az ön-
kormányzat, pontosabban szólva azok,
akiknek ez konkrét feladata lett volna, hi-
szen nem történt meg az a kell´́o egyezte-
tés, amely ez esetben mindenképpen szük-
ségszer´́u lett volna. A terv úgy kezeli ezt
a kérdést, hogy az új piactéren lesznek
számukra új üzlethelyiségek kialakítha-
tók. Szigorúan kell magunkat tartanunk
ahhoz a költségvetéshez, ami a pályázat-
ban szerepel, hiszen az önrészt is hitelb´́ol
tudjuk fedezni.

– Nagyon takarékos módon kell a be-
ruházást megvalósítani, de semmiképpen
sem a min´́oség rovására, de minden egyes
forintot meg kell fogni. Annál inkább, hi-
szen nagyon sok pénz jelent a pályázati
összeg kimondva, de nagyon nagy terület
ölel fel a megvalósítandó fejlesztés – csat-
lakozott a kérdéshez Bulejka András. 

– Mikor indulhat el a konkrét beruhá-
zás? – hangzott el a m´́uszaki szakember
felé a kérdés.

– Az elkészült tervek függvényében, a
márciusi benyújtást, majd annak eredmé-
nyességét követ´́oen egy jól szervezett
munkával néhány hónap alatt elkészülhet
a fejlesztés. Elég nagy a terület ahhoz,
hogy párhuzamosan mehetnek a felada-
tok.

– Az a véleményem – folytatta Jávorka
János –, hogy egy kissé túl sok feladatot
markoltunk meg az utóbbi id´́oben, s ezt
csak nagyon feszes, kemény költségvetési
megszorítások mellett valósíthatjuk meg.
Csak reménykedni tudunk abban, hogy a
felvállalt feladatok miatt az intézménye-
ink nem kerülnek veszélyhelyzetbe.
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Karácsonyváró
Az adventi id´́oszak ez évben sem múlt
el sokféle rendezvény nélkül, amelyek
valamennyien  a  karácsonyi ünnep-

körhöz kapcsolódtak. Ezekb´́ol adunk
hírt néhány mondatban és egy-egy fel-
vétellel.

András napi mulatság
András napjához a szerelmi jóslás prakti-
kái f´́uz´́odnek. Rétságon azonban új ha-
gyomány is éledt e naphoz köt´́od´́oen. 

A böjt el´́otti utolsó mulatság szokása.
Hagyományosan ekkor tartja évzáró bálját

a rétsági Kerepl´́o Gyermek Néptáncegyüt-
tes. 

András napját követ´́oen ugyanis már
nincs helye a mulatozásnak, hiszen a szó-
lás szerint „András zárja a heged´́ut”.

Betlehem
Egy nagyon szép színfolttal gazdagodott
városunkban a karácsonyvárás ünnepso-
rozata. A gimnázium udvarában felállított

betlehem szívmelenget´́o látvánnyal fo-
gadta az érkez´́oket. Köszönet jár a kezde-
ményez´́oknek és a kivitelez´́oknek.

Mikulás járat

Újabb kelet´́u hagyomány városunkban a
Télapójárat, mikor a város apróságai sze-
mélyesen is találkozhatnak a nagyszakál-
lúval. A „motorizált” Mikulás ez évben
sem okozott csalódást. Hozott ajándékot
b´́oven, s az arra méltó csöppségeket jó
szóval, apró ajándékkal jutalmazta.

Télapó az óvodában

Meghívást kaptunk az óvodások Mikulás-
és Karácsonyünnepére. A legkisebbek az
izgalomtól kipirult arccal várták a nagy
eseményt. S hogy várakozásuk nem volt
hiábavaló, tanúsítják a felvételek.

Foto: Vargáné Fidel Ágota
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Új m´́usorstruktúra a Rétsági Televízióban
Néz´́oink bizonyára tapasztalták, hogy
az utóbbi hónapokban néhány újítással
jelentkeztünk a Rétsági Televízió adá-
saiban.

Egyrészr´́ol visszatértünk a régen nép-
szer´́u m´́usorunkhoz,  a „Megkérdeztük az
illetékest” cím´́u stúdióbeszélgetésekhez,
amelyekben a korábbiakhoz hasonlóan ak-
tuális témákat dolgozunk fel. Másrészr´́ol
bevezettük, hogy a képvisel´́o-testületi ülé-
sek els´́o hosszabb szünetét rövid interjúkkal
színesítjük, amiben a jelenlév´́o képvisel´́ok,
polgármester, jegyz´́o, vagy alkalomadtán
bizottsági küls´́o tag nyilatkozik a kamerák
el´́ott – mintegy hátteret adva – olyan kér-
désekhez, amelyek ugyan napirenden
vannak, de csak hosszas utánaolvasás
alapján lehetne megismerni a lényegét. Il-
letve – mint legutóbb is a szociális bizott-
ság elnökével folytatott beszélgetés –
olyan témákról is kérdezzük a bizottságok
elnökeit, tanácsnokokat, amelyek nem
szerepelnek a testületi ülés témái között.

Ezeknél azonban lényegesebb változá-
sokkal is készülünk arra, hogy az új évben

rendszeres néz´́oinket jobban szolgáljuk.
Munkatársunk kísérletezése és kisebb

beruházás eredményeként megvalósítot-
tunk egy automatikus adáslebonyolító
rendszert. Ez immár lehet´́ové teszi, hogy
közvetlen felügyelet nélküli id´́oben – te-
hát akár a m´́uvel´́odési központ zárva tar-
tásakor – is m´́usort sugározzunk. E lehe-
t´́oséget felhasználva minden hónap utolsó
keddjén sugárzott havi híradók ismétlése
a jöv´́oben jobban igazodik a néz´́ok elvá-
rásához, id´́obeosztásához. Ezentúl az is-
métlések kedden, szerdán, csütörtökön és
pénteken 18 és 21 órakor lesznek. Az
adásnapokat b´́ovítve szombaton és vasár-
nap délel´́ott 10 órakor is megtekinthet´́oek
lesznek az aktuális m´́usorok.

Tartalmi b´́ovítést is tervezünk. Ré-
góta megfogalmazott igény, hogy a kistér-
ség településeinek életével is foglalkoz-
zunk, hiszen ez a város körzetközponti
szerepéb´́ol is következik, meg abból is,
hogy adásainkat kilenc környez´́o község-
ben kísérik rendszeresen figyelemmel.
Ugyancsak a technikai fejlesztéseknek

köszönhet´́oen 2011-t´́ol – minden hónap 2.
keddjén, tehát els´́oként január 11-én –
„Kistérségi Magazin” cím´́u m´́usorunkat
sugározzuk, amelyben hónapról hónapra
más-más település, vagy éppen a térség
egészét érint´́o, nagyobb lélegzet´́u filmet
sugárzunk. 

A m´́usorkészítésben számítunk szom-
szédos községek együttm´́uködésére is. A ja-
nuári Kistérségi Magazinban az „Erdei ta-
nórák” cím´́u filmet t´́uzzük m´́usorra, amely
a környezetünk természeti szépségeit mutat-
ja be több település fiataljainak tartott kör-
nyezeti program keretében. Ezen program
ismétlése is a fenti rend szerint történik.

Más, apróbb újításokkal is készülünk,
és amennyiben a technikai feltételeink ja-
vulnak, nem csak több adásnapot ígérhe-
tünk, hanem színesebb m´́usor-összeállítá-
sokat is. Szívesen vesszük, ha véleményü-
ket elmondják a helyi televízió m´́uködé-
sével kapcsolatban. De azok jelentkezésé-
re is számítunk, akik az adások készítésé-
be - operat´́orként, riporterként, vágóként -
készséggel bekapcsolódnának.

Karácsony az iskolában
Az utolsó tanítási nap a karácsonyvárás
jegyében zajlott az iskolában is. A kézm´́u-
ves foglalkozásokat kiállítás követte,

majd a feny´́ofa tövében rövid m´́usor-
összeállítást nézhettek meg a tanulók és a
rendezvényre érkez´́o vendégek.

Ünnepeltek a nyugdíjasok
Városunk egyik legnagyobb civil szerve-
zete a Városi Nyugdíjas Klub az év vége
közeledtével minden esztend´́oben egy kö-
zös ünnepléssel zárja a színes programso-
rozatát. 

A klub elnöke, Kotroczó Balázs beszá-
molójában áttekintette az elmúlt év ese-
ményeit, majd következhetett az ünnepi
m´́usor, melyben a klub tagjai léptek fel
tánccal, verssel, énekszóval.
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Rétsági kalauz

Programajánló
Január 5. szerda, 16.00 órától

a m´́uvel´́odési központ társalgó termében
A DIPO Duna-Ipoly Határmenti
Együttm´́uködés Közössége
Közhasznú Egyesület Elnökségi ülése

Január 6. csütörtök
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Mindenki Karácsonya 
címmel el´́otéri fotódokumentációs ki-
állítás Girasek Károly és Végh József
felvételeib´́ol

Január 12. szerda, 15.00 órától
a m´́uvel´́odési központ társalgó termében
A DIPO Duna-Ipoly Határmenti
Együttm´́uködés Közössége
Közhasznú Egyesület Közgy´́ulése

Január 12. szerda, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában�
Makrai Adél fest´́om´́uvész kiállítása
A tárlatot megnyitja:Óvári János
fest´́om´́uvész Közrem´́uködnek: ifj.
Majnik László - gitár Nyuschal Tamás
- vers A kiállítás megtekinthet´́o: 2011.
február 3-ig, a m´́uvel´́odési központ
nyitvatartási idejében.

Január 16. vasárnap, 9.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a tolmácsi Erd´́okémia 
Horgászegyesület Közgy´́ulése

Január 16. vasárnap, 15.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Egyetemes imahét nyitó alkalma
Imahét alapigéje: Apostolok Cseleke-
detei 2:42-47 “... kitartottak az aposto-
lok tanításában...” (2:42)
A térségünkben el´́oször - lelki ébredés
jegyében - a Rétságon él´́o gyülekezetek
együttm´́uködésének jeléül szeretnénk az
Úr Jézustól kapott küldetéssel úgy élni,
hogy ez az Élet áthassa és er´́ossé tegye
a településen él´́ok mindennapjait. Ezt a
csodálatos szolgálatot énekek, imádsá-
gok és igei tanítások szép rendjével, a
hívek és minden érdekl´́od´́o szív számára
kívánjuk elérhet´́ové tenni és így építeni
az Isten Országát Földünkön, népünk és
minden nép megújulása érdekében.
Az egy órás szolgálatot lelki beszélgeté-
sekkel és szeretetvendégséggel zárjuk,
amelyre minden kedves érdekl´́od´́o test-
vért, barátot, ismer´́ost szeretettel várunk!
Isten Dics´́oségének Szolgálatában!
Testvéregyházak képvisel´́oi: Tóth Fe-
renc - római katholikus plébános, Zsu-
gyel Kornél - evangélikus lelkész, Mol-
nár Zsigmond - református lelkipásztor

Január 20. csütörtök, 17.00 órától
a könyvtárban
Magyar Kultúra Napja
Az „Ilyennek szeretném látni lakóhe-
lyem száz év múlva” cím´́u pályázat ered-
ményhirdetése Köszönt´́ot mond: Gira-
sek Károly kulturális tanácsnok. Közre-
m´́uködnek: a Rózsavölgyi Márk M´́uvé-
szeti Iskola Rétsági Tagozatának növen-
dékei Dobai Szabolcs vezetésével

Január 29. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában a Hu-
nyadi János Nyugállományúak Klubja
Téltemet´́o farsangi maszkabálja

Februári el´́ozetes:
Február 6. vasárnap, 15.00 órától

a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Mindszenty - A fehér vértanú
Színes, magyar dokumentumfilm

Február 9. szerda, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Dr. Kernács Károly fafaragó kiállítása

Február 19. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
A Vöröskereszt farsangi bálja

Február 26. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Kerepl´́o Gyermek Néptánc Együttes
Farsangi bálja

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

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

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

Rétsági Fotó Kör feln´́otteknek Minden
hónap 1. és 3. hétf´́ojén 18.00 órától
Vezeti: Vargáné Fidel Ágota

Gobelin Kör Minden hónap 1. hétf´́ojén
18.00 órától Vezeti: Várszegi István

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

Kedd:
Hipp-hopp tánccsoport Minden kedden

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

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

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

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

dánként, 17.30 órától Vezeti: Kövesdy
Hedvig

2011. január 3. hétf´́o 18.00 órakor
RTV Híradó ismétlése (decemberi)

Január 11. kedd 18.00 és 21.00 órakor
Kistérségi Magazin - Erdei tanórák
a kistérségben

Január 12-15 szerda-péntek 18.00 és
21.00 órakor
Kistérségi Magazin - ismétlése

Január 16-17 szombat-vasárnap 10.00 órakor
Kistérségi Magazin - ismétlése

Január 21 péntek 16.00 órakor
Él´́o közvetítés a Képvisel´́o-testület
ülésér´́ol

Január 25. kedd 18.00 és 21.00 órakor
RTV Híradó 
Riportm´́usor összeállítás Benne többek
között: Hírek röviden, Programajánló,
Megkérdeztük az illetéket, Tudósítás
Makrai Adél kiállításáról, Magyar Kul-
túra Napja, és egyéb aktuális filmhírek 

Január 26-28 szerda-péntek 18.00 és
21.00 órakor
RTV Híradó ismétlése

Január 29-30. szombat-vasárnap 10.00 órakor
RTV Híradó ismétlése

rtv.retsag.net

A Rétsági Televízió havi programja. Na-
ponta 24 órában képújság, hirdetésekkel,
aktuális információkkal. Januártól több
adásnappal, több ismétléssel szolgáljuk a
néz´́oket.

Istentiszteletek 
a m´́uvel´́odési központban:

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

Agapé gyülekezet: - AGAPÉntek- Min-
den pénteken, 18.00-tól

Hit gyülekezete: Minden csütörtökön,
17.00 órától

Csütörtök:
N´́oi torna, és Jóga Minden hétf´́on és csü-

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

Péntek:
Szobrász szakkör Minden pénteken

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

Minden pénteken 18.00 órától Vezeti:
Kozák Katalin

Spangár András Irodalmi Kör - Börzsö-
nyi Helikon Havonta egy alkalommal
Vezeti: Krasznai Gyula
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Megyei judo bajnokság Rétságon
Ugyancsak s´́ur´́u programja volt a helyi
„sportcsarnoknak”, az iskola tornater-
mének az év vége táján. El´́obb a tatami
h´́osei versenyeztek, hiszen a Rétsági Ju-
do Club kezdeményezésére és szervezé-
sében Nógrád Megyei Nyílt Judo Baj-
nokságra került sor városunkban.

Bemelegítéssel kezd´́odött a nap. Min-
denki próbálta a termet, a játékteret, és
talán a saját er´́onlétét is. A bejárat melletti
részeken kialakított néz´́otéren pedig szü-
l´́ok, hozzátartozók érdekl´́od´́ok várakoz-
tak, és izgatottan figyelték, hogyan szere-
pelnek azok, akiknek drukkolni jöttek. Fél
tízkor Csuka Zoltán, a RJC mesteredz´́oje
köszöntötte a résztvev´́oket, bemutatta a
vendégeket és pár rövid tanács után meg-
kezd´́odött a verseny. Aki nem „szakmabe-

li” annak nem könny´́u követni az esemé-
nyeket, hiszen több korosztály – azon be-
lül is fiúk és lányok – és különféle súly-
csoportban, és fokozatban léptek a ver-
senypályára. A sportban elért eredménye-
ik alapján az övek színe jelzi azt a kategó-
riát, amelyben versenyre kelhettek. A
majd nyolcvan f´́onyi mez´́onyben, négy
korcsoportban és 18 kategóriában szere-
peltek a résztvev´́ok. A megye négy egye-
sülete képviselte magát. Rétsági Judo
Club mellett a Cserhát L´́orinc JC, a salgó-
tarjáni Rózsaszín Párducok, és a Balassa-
gyarmatról érkez´́o Dózsa SE képviseltette
magát. 

A versenyek rendben, sportszer´́uen és
ami fontos balesetmentesen zajlottak egy-
más után. Volt mikor pár másodperc – és

egy jó mozdulat – eldöntötte a mérk´́ozés
sorsát,  míg  mások  hosszabb  id´́ot küz-
döttek  a  tatamin a gy´́ozelem reményé-
ben.

Délutánra mindenki lebonyolította a
mérk´́ozéseket és az eredményhirdetés kö-
vetkezett. Az egyes kategóriákban, a leg-
kisebbekt´́ol kezd´́od´́oen egymás után szó-
lították dobogóra a versenyz´́oket, az els´́o
három részesült arany,  ezüst- illetve
bronzérmekben. Végül a csapatverseny-
ben legjobbak képviseletében álltak dobo-
góra az egyesületek képvisel´́oi. Sok rétsá-
gi is jól szerepelt, így összességében a
csapatversenyt a helyiek nyerték, és ve-
hették át a kupát. Akik pedig nem értek el
helyezést, egy kellemes élménnyel, és
egy-egy oklevéllel térhettek haza.

GiK 
Részletek a retsag.net tudósításából

Karácsonyi Asztalitenisz Kupa városunkban
A F´́onix Asztalitenisz Egyesület minden
évben megrendezi karácsonyi kupáját.
Aranyvasárnap rendezett nagyszabású
verseny során közel 100 versenyz´́o je-
lentkezett játékra. Voltak közöttük egé-
szen kicsik, s persze feln´́ottek is több
kategóriában. A helyi versenyz´́okön kí-
vül igen sokan érkeztek más egyesüle-
tek képviseletében. 

A rétsági hagyományos karácsonyi ku-
pa immár nemzetközivé n´́otte ki magát,
hiszen Szlovákiából több sportoló is érke-
zett. Rajtuk kívül voltak asztaliteniszez´́ok

többek közte Budapestr´́ol, Csepelr´́ol, Ba-
lassagyarmatról is. A verseny szervez´́oi-
nek nem volt könny´́u dolga, hiszen nem
olyan egyszer´́u dolog számon tartani
ennyi játékost, ennyi játszmát. El´́oször
egyenes kieséses formában döntötték el a
továbbjutást, majd az élmez´́ony között
körmérk´́ozések döntötték elé a helyezése-
ket. Tíz asztalon folyt a játék, és bizony
így is kés´́o délutánig tartott mire minden
játszma eredménnyel zárult, és az érmek,
a kupák gazdára találtak. 

retsag.net tudósításának felhasználásával

Legyen a munkatársunk!
Tisztelt Olvasóink! Újságunkat színesíten-
d´́o azt szeretnénk, ha minél többen vállal-
koznának arra, hogy kisebb-nagyobb írá-
saikkal jelentkeznének a Hangadó hasáb-
jain. A szerkesztés során egyetlen rendez´́o-
elvet tartunk fontosnak magunk számára,
mégpedig azt, hogy az írások Rétságról
szóljanak, az itt él´́ok számára íródjanak.
Tájékoztatásul közöljük: lapzárta minden
hónap 20-án. Ha tehát kedvet érez arra,
hogy egy-egy téma megírásával gazdagít-
sa a Hangadó számait, ragadjon tollat!

Legyen a munkatársunk!
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Hangadó – Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan.
Kiadja a Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/350-785 

 Felel´́os kiadó: Végh József.  Felel´́os szerkeszt´́o: Végh József. 
Nem kért kéziratokat nem ´́orzünk meg és nem küldünk vissza! 

A lap levélcíme: 2651 Rétság, Pf.: 24.  Készült Rétságon a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. nyomdájában. 
A lapterv és tipográfia Girasek Károly munkája. Felel´́os vezet´́o: Pál György. ISSN 1216–2914.

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.

AKCIÓ!

Folyamatos akciók 
az újonnan nyílt zöldségesben a

KRUMPLI ÉS 
DINNYÉBEN!

Januárban 2000 Ft feletti 
vásárlás esetén ajándék kupon,
amit a következ´́o vásárlásnál 

érvényesíthet.

Eredményekben gazdag 
Boldog Új Esztend´́ot kívánnak

a KRUMPLI ÉS DINNYE 
ZÖLDSÉGES munkatársai!

Pályázati felhívás 

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

“Ilyennek szeretném látni 
lakóhelyem száz év múlva” 

címmel.

A pályázat készülhet kézírással vagy
számítógéppel.

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

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

Apróhirdetések
ELADÓ 87 m2-es öröklakás Rétság köz-
pontjában SÜRG ´́OSEN ELADÓ! Ár meg-
egyezés szerint! Érd: 06/30-579-9881

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

ELADÓ Sony autós CD lejátszó: (MP3 for-
mátumot is lejátszik) 4x50 W-os, levehet´́o
el´́olap, 2 db Sony hangfallal. Ár megegyezés
szerint! Érd: 70/611-3402

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

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

Vácon a Deákvári f´́oúton 4. emeleti, 58
m2, egyedif´́utéses panel lakás sürg´́osen el-
adó! Frissen festett, m´́uanyag nyílászárók-
kal, jó fekvés´́u - világos. (Igény esetén akár
bútorral is) Gyönyör´́u kilátás a Naszály
hegyre. A városközpont könnyen megköze-
líthet´́o. Irányár: 10.400.000 HuF Érdekl´́odni
lehet a 0620-390-3863 telefonszámon, vagy
e-mailben a bogi@evinger.hu címen

ELADÓ Vácon! Szabályozható, egyedi f´́u-
téses, felújított 66 m2-es, 2 és 1/2 szobás
lakás. 2.500 Ft közös költség; csendes lép-
cs´́oház! Tel: 70/236-2708

Gázt´́uzhelyek, bútorok, sz´́onyegek EL-
ADÓK! Érd: Kotroczó Balázs, 06/35-350-
282, 20/428-2480

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

ELADÓ Vajszín´́u b´́orszövetes, fabetétes,
használt ül´́ogarnitúra (3+2+1). Érdekl´́odni:
06/70-337-6839

Nimfa papagájok olcsón ELADÓK! Tel:
35/350-408

Pusztaszántói birtok ELADÓ! A birtokon
lév´́o hétvégi házzal, sufnival és gyümöl-
csössel. Szép, csendes, környezetben, közel
a tóhoz. Érd: 70/521-1239

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

Igény szerint a vendéglátásban, deko-
rációs munkákban segítséget nyújtunk.
Részletes felvilágosítás a m´́uvel´́odési köz-
pont irodájában, illetve a 35/350-785-ös
telefonszámon állunk rendelkezésére.

Felhívás
A m´́uvel´́odési központ kéri az épülete
el´́otti tábláján hirdetni szándékozókat,
hogy hirdetményeik felrakásakor óva-
kodjanak attól, hogy az intézmény még
aktuális plakátjait takarják el velük. Kü-
lönösen kérjük, hogy plakátokat ne ve-
gyenek le! Szívesen felvállaljuk inkább,
hogy – amennyiben beadják ezeket hoz-
zánk – mi magunk helyezzük el ´́oket.
Arra is ügyelnénk, hogy újabb plakátok
elhelyezésekor, a hirdetményeket óvato-
san leszedve, más helyre tegyük át.

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

kicsinyítéssel, nagyítással.

Minden kedves 
Olvasónknak 

boldog új esztend´́ot
 kívánunk!
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