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A Költészet Napja Rétságon
110 esztendeje született egyik legnagyobb
magyar költ´ónk, József Attila. Hagyományosan, április 11-én tartották a Városi
M´úvel´ódési Központ és Könyvtár szervezésében a Költészet Napját, melynek keretein belül került sor a 2015-ös évi “Üzenetek, vallomások, strófák” cím´ú antológia
bemutatására, valamint a díj átadására,
melyet idén is Dovák B. József képz´óm´úvész grafikája alapján készítettek a helyi
T´úzzománc Kör tagjai.
A neves 11-es szám kétszer is felbukkant az ünnepen, ugyanis 11 éve indult
útjára ez a kezdeményezés is. A rendezvény a megszokott és jól bevált keretek
között zajlott. Bevezet´óképpen Jóni Anita
csodás énekét hallhattuk, majd Varga Nándorné könyvtárvezet´ó köszöntötte a megjelenteket. Ezután a kör vezet´óje, Karaffa
Gyula beszélt az irodalom fontosságáról

rohanó világunkban, valamint néhány
mondatban ismertette a zs´úri tagjait és beszélt a pályázat elbírálásának módszereir´ól. Ezek után átadásra kerültek a díjak!
Próza kategóriában ebben az évben Horvát
Gábor, a vers kategóriában Taábory János
számára ítélte oda a zs´úri a díjakat, utóbbi
díjazott balesete miatt, sajnálatos módon
személyesen nem vehetett részt a rendezvényen.
A díjak átadása után lelkes rétsági fiatalok tolmácsolásában részleteket hallhattunk a sikeres pályázók m´úveib´ól. Végül
az antológiában megjelentek átvehették
tiszteletpéldányukat az antológiából, s vásárlásra is volt lehet´óség. A bemutató kötetlen és baráti beszélgetéssé alakulva
folytatódott, melyr´ól minden jelenlév´ó lélekben gazdagodva távozhatott.
Szájbely Zsolt
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Városházi tudósítások
Az áprilisi képvisel´ó-testületi ülésre 2015.
április 17-én délután 16,00 órakor került
sor. A napirendi pontok elfogadása után
polgármester úr javaslatot tett arra, hogy
a Rétság Városi Rend´órkapitányság beszámolója kerüljön els´ó napirendi pontként megtárgyalásra. A javaslatot a képvisel´ó-testület elfogadta.
A rend´órkapitány beszámolóját a PVB
Bizottság megtárgyalta, a 2014. évi
beszámolóból néhány számadat ismertetésre került: az elkövetett b´úncselekmények száma
alapján a legfert´ózöttebb Rétság, Diósjen´ó, és Nagyoroszi
település. A legkevesebb b´úncselekmény Berkenye, ´Ósagárd
és Pusztaberki községekben történt. A
beszámolóban leírásra került, hogy a
kiemelt b´úncselekmények száma Rétság városban csökkenést mutat, az el´óz´ó évi 33-hoz képest 2014. évben 24
ilyen b´úncselekmény történt. Örvendetes, hogy a Rétsági Rend´órkapitányság illetékességi területén 2014. évben
emberölés b´úncselekmény nem történt. Ami szintén pozitív, az a nyomozás eredményességi mutató alakulása,
amely 2014. évben 84,3 % volt. A közterületen elkövetett b´úncselekmények
vonatkozásában a nyomozás eredményességi mutató összességében folyamatosan emelkedik, 2014-ben a megyében magasan a legjobb eredményt
érte el a kapitányság a 91,3 %-os mutatóval. A közlekedési balesetek változatlan számot mutatnak a 2013-as évhez képest, viszont örvendetes, hogy
2014-ben a kapitányság m´úködési területén halálos kimenetel´ú közlekedési baleset nem történt. A b´únmegel´ózés és az áldozatvédelem tevékenységre kiemelt figyelmet fordítottak, és
végrehajtották azokat a feladatokat,
amelyeket részükre meghatároztak.
Nagyon fontos terület a közterületen
való jelenlétnek a biztosítása, amelynek mértékét próbálták növelni, a jár´órszolgálat a rend´órség egyik alapvet´ó feladata. Az illetékességi területen a
25 településb´ól 15 településen m´úködik Polgár´ór Egyesület. Valamennyi
egyesület megkötötte a Nógrád Megyei Rend´órkapitánysággal az Együttm´úködési Megállapodást, és rendszeresen látnak el a körzeti megbízottakkal is közös szolgálatokat, ezzel is
segítik a rend´órség munkáját. Belovai
Róbert alezredes megköszönte a város, a lakosság segítségét és elmondta,
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hogy a rétsági rend´órkapitányság állománya mindent megtesz azért, hogy a
kit´úzött célok megvalósuljanak, és
mindenki biztonságban érezhesse magát Rétságon és az illetékességi területünkön. A Képvisel´ó-testület a beszámolót elfogadta, és a 2015. évre is
eredményes munkát kívánt a kapitányság valamennyi dolgozójának.
Az önkormányzat tulajdonában álló
közterületek használatáról és a
használat rendjér´ól szóló rendelet megalkotása, a többször
módosított 13/1995. (VIII.28.)
számú önkormányzati rendelet
felülvizsgálatra szorul. Minden
képvisel´ó, bizottsági tag, a környezetében próbáljon véleményeket,
javaslatokat kérni, ezeket gy´újtse öszsze, majd juttassa el április 30-ig a
Polgármesteri Hivatalba az illetékeseknek. A hasznosítható javaslatok bekerülnek a végleges rendeletbe. A májusi képvisel´ó-testületi ülésen ez megtárgyalásra kerül.
Az államháztartási törvény alapján a
jegyz´ó által elkészített zárszámadási
rendeletet a polgármester a költségvetési évet követ´ó év 4. hónap utolsó
napjáig kell, hogy a Képvisel´ó-testület
elé terjessze. Ennek az el´óterjesztés
megfelelt, a Képvisel´ó-testületnek az
elkészített zárszámadásról egy rendeletet kell alkotni az önkormányzati bevételek és kiadások kapcsán. Vannak
m´úködési bevételek (bérleti díjakból,
étkezési térítési díjakból), vannak átvett pénzeszközök, de a lényeges bevételi forrása az önkormányzatnak a
helyi adóbevételek. Az eredetileg tervezett 307 millió forinttal szemben
358.341 eFt bevétel realizálódott. Jelent´ós volt a helyi ipar´úzési adóból
származó többlet bevétel, ami 47.225
eFt volt. 2012-t´ól az adóban hátralékosok neve nyilvánosságra kerül, melyet
rendszeresen frissít a hivatal. A krónikusan tartozók adóssága végrehajtónak kerül átadásra, adott esetben a
NAV-hoz történik meg a bejelentés. A
folyamatosan végrehajtónak átadott
kintlév´óségek eredménye a realizálódott többletbevétel. Err´ól pontos kimutatás is készült. Az átengedett adóbevételek, ilyen a gépjárm´ú adó, aminek csak a 40 %-a marad az önkormányzatnál. Van még a talajterhelési
díj bevétel, ez tavalyi évben 654 eFt
összegben teljesült. A fejlesztési célú
bevételeknél a lakásvásárlási támoga-

tások OTP által átutalt összegek kerülnek nyilvántartásra. A kiadások tervezése a 2013. évi tapasztalatok alapján
történt, figyelembe véve a szerkezeti
változásokat. A 2014. évi költségvetés
elfogadása feszített szinten történt.
Pótel´óirányzatok csak testületi döntésre, átvett pénzeszközök és többlet állami támogatás terhére kerültek biztosításra. Kiemelend´ó, és örvendetes az
is, hogy a közmunka programokra
tényleges kifizetés több mint 44 millió
forint volt. Összességében a település
üzemeltetési feladatokra 521.386 eFtot költött a város. 2014. évben a kiemelt el´óirányzatok tekintetében
egyetlen esetben sem történt el´óirányzat túllépés. A pénzmaradvány 2014.
december 31-én 201.744 eFt volt, az
összevont, intézményi maradványokkal növelt összege pedig 203.093 eFt.
Kiemelend´ó, hogy nettó vagyona az
önkormányzatnak a 2014. évben több
mint 75.124 eFt-tal növekedett. A növekedés oka a felújítások, beruházások miatti vagyonnövekedés. Fontos,
hogy a fordulónapon lejárt esedékesség´ú szállítói tartozása az önkormányzatnak nem volt. A bérek szinte milliméterre kiszámolva kerültek tervezésre, a dologi kiadások tekintetében
minden közrem´úköd´ó igen kemény,
odafigyel´ó gazdálkodásra lett szorítva.
Összességében az átgondolt költségvetés biztosította az intézmények, a
város gazdálkodását. Feladatelmaradás forrás hiányában nem volt. A bevételi f´óösszeg 1.036.822 eFt, a kiadási f´óösszeg pedig 828.477 eFt. A banknál a számlamaradvány pedig 203.093
eFt. A képvisel´ó-testület a rendelet tervezetet elfogadta.
A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozási egészségügyi el´óírásokról szóló
37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet
egyes rendelkezései 2015. szeptember
1. napjától lépnek hatályba. Ett´ól az
id´óponttól kezd´ód´óen figyelembe kell
venni korcsoportonként a nyersanyagnormákat. A személyes gondoskodás
körébe tartozó ellátások térítési díjáról
szóló 5/2014. (III.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról a képvisel´ótestület az alábbi rendeletet fogadja el:
A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép. “(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az
egy ellátottra jutó napi élelmezési
nyersanyag költséggel egyez´óen áfa
nélkül a) óvoda 275 Ft b) iskola napközi I. korcsoport (7-10. év) 325 Ft c)
iskola napközi II. korcsoport (11-14.
év) 345 Ft d) csak ebédet igénybe vev´ó
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általános iskolai tanulók I. korcsoport
(7-10. év) 220 Ft e) csak ebédet igénybe vev´ó általános iskolai tanulók II.
korcsoport (11-14. év) 240 Ft Rétság
Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete 8/2015. (IV.17.) sz. jegyz´ókönyve
14 (2) Az óvodai és iskolai élelmezési
nyersanyag költség megoszlása: a)
Óvoda tízórai 65 Ft ebéd 155 Ft uzsonna 55 Ft Összesen: 275 Ft b) Iskola I.
korcsoport (7-10. év) tízórai 55 Ft
ebéd 220 Ft uzsonna 50 Ft Összesen:
325 Ft c) Iskola II. korcsoport (11-14.
év) tízórai 55 Ft ebéd 240 Ft uzsonna
50 Ft Összesen: 345 Ft” 2. §. E rendelet 2015. szeptember 1. napon lép hatályba.
A képvisel´ó-testület a csatorna bekötések el´ómozdítása érdekében el´ósegítené a még nem bekötött, talajterhelési
díj fizetésére kötelezett ingatlanok rákötését a csatornahálózatra egy akció
keretében. 2015. április 20-tól 2015.
december 31. napig, a magánszemélyek részére a 48/2003. (V.22.) KT. határozatban megállapított 120.000
Ft/ingatlan érdekeltségi hozzájárulás
összegét 60.000 Ft/ingatlan összegben
állapítja meg. A 2014. évi és a 2015.
évi id´óarányos talajterhelési díj megfizetése alól azokat az ingatlan tulajdonosokat felmentik, akik 2015. december 31-ig rákötnek a szennyvízcsatornára, és ezt a DMRV igazolása alapján
bemutatják az önkormányzat adóhatóságánál. A kedvezményre való jogosultság további feltétele, a bevallási
kötelezettség megléte, melyet az adóhatóság 5 évre visszamen´óleg köteles
ellen´órizni.
Célszer´ú lenne egy AD-HOC Bizottság létrehozása, amelynek Társadalmi
Kapcsolatok Bizottsága lenne az elnevezése. Megalakításának a lényege,
hogy a 2015. évi költségvetési rendelet tartalmaz 3 millió forintot, mindenféle egyéb szabadid´ós szolgáltatás tevékenységre. A rendelkezésre álló
összegre az év közben a civil szervezetekt´ól, civil szervez´ódésekt´ól, közösségekt´ól, egyesületekt´ól, és intézményekt´ól beérkez´ó, utazási költségekkel és belép´ó díjakkal kapcsolatos
kérelmeket a létrehozandó TKB bírálná el, és döntene a támogatások odaítélésér´ól, a képvisel´ó-testület által jóváhagyott m´úködési szabályzatban
rögzített szempontok alapján, ezért
nem kellene ezek miatt a kérelmek miatt mindig rendkívüli testületi ülést
tartani. A másik feladata az lenne a
bizottságnak, hogy a város által rendezett ünnepségek, illetve megemléke-
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zések forgatókönyvét a m´úvel´ódési
központ igazgatójával együtt fogadnák el. Ebben a bizottságban az alpolgármester, a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnökhelyettese, a
Szociális Bizottság elnökhelyettese
venne részt. Természetesen küls´ó segít´óket is igénybe vehet a bizottság.
Munkájukat a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport vezet´óje segítené a Polgármesteri Hivatal részér´ól. Természetesen a meghozott döntésekr´ól a
következ´ó képvisel´ó-testületi üléseken
a bizottság köteles tájékoztatni a testületet. Kapcsolódik az anyaghoz egy
M´úködési Szabályzat, amelyet szintén
a Képvisel´ó-testület fogad el. A szabályzat magába foglalja, hogy a helyi
civil szervezetek, civil szervez´ódések,
közösségek, egyesületek által szervezett szabadid´ós, sport és kulturális
programok, valamint a helyi általános
iskola és óvoda által a gyermekek részére szervezett szabadid´ós, oktatási
sport és kulturális programok utazási
költségeinek és belép´ó díjainak fedezésére szolgál a rendelkezésre álló 3
millió forintos összeg. Támogatási feltételek is rögzítésre kerültek a szabályzatban. A szabályzat melléklete egy
Támogatási kérelem nyomtatvány,
mely megtalálható a www. retsag.hu
oldalon. A képvisel´ó-testület az indítványt elfogadta.
Jávorka János, a Szociális Bizottság
elnöke elmondta, hogy a “A gyermekek védelmér´ól és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. Törvény
értelmében minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni. A gyermekvédelmi feladatokat továbbra is a
Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegít´ó Szolgálat társuláson keresztül látja el a város. Illetékes családgondozónk Uskert Krisztina. Nagyon
részletes beszámolót készített, mindazokat a feladatokat tartalmazza, amit
a családgondozó végez. A beszámoló
melléklete egy statisztika. A beszámolót a képvisel´ó-testület elfogadta.
A sport és civil szervezetek 2015. évi
támogatási pályázatát a képvisel´ó testület elbírálta és a következ´ó határozatot hozta a támogatásokkal kapcsolatban: a Hunyadi János Nyugállományúak Klubja és a Városi Nyugdíjas
Klub 300 - 300 eFt-ot, a Rétság Városi
Sportegyesület részére 20 eFt-ot, a
Rétsági Árpád Sportegylet részére - a
megállapodásban rögzített célok teljesítésére - 800.000 Ft-ot, a Rétsági Judo
Club részére - a megállapodásban rögzített célok teljesítésére - 350.000 Ft-

ot (a pénzbeni támogatáson felül a
Club térítésmentesen használhatja heti
három alakalommal, alkalmanként 2,5
órában - a szokásos edzésrend szerint
- az önkormányzat tulajdonában lév´ó,
Rákóczi út 32. szám alatti kistornatermet), az RRT. Szabadid´ó és Motorsport Egyesület részére - a megállapodásban rögzített célok tejesítésére 150.000 Ft-ot, a Rétsági Árpád Egylet
részére, a 2015. évi Militari tábor lebonyolítására - a megállapodásban
rögzített célok teljesítésére - 80.000
Ft-ot, és a Kerepl´ó Néptánc Egyesület
részére - a megállapodásban rögzített
célok teljesítésére - 320.000,- Ft-ot ítél
oda. Rétság Város Önkormányzatának
képvisel´ó- testülete a gyermeknap és a
szüreti felvonulás rendezvényeket saját városi rendezvényének tekinti. Felkérte a Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtár vezet´ójét az intézmény
2015. évi rendezvénytervének kib´óvítésére, továbbá arra, hogy a fenti rendezvényeket önálló hatáskörben szervezze meg. A rendezvények forgatókönyvét minden esetben a Társadalmi
Kapcsolatok Bizottságával kell egyeztetni. A gyermeknap költségtervét a
májusi, a szüreti felvonulás költségtervét legkés´óbb az augusztusi képvisel´ótestületi ülésén be kell mutatni. A rendezvények többletköltségeire a képvisel´ó-testület fedezetet biztosít.
A m´úszaki ellen´ór részletes tájékoztatást
adott a Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtár esetében a felújítási munkák
elhúzódásának okáról. A Kovaterv Kft.
képvisel´óje jelezte, hogy önhibáján kívül munkája, munkaideje jelent´ósen
megn´ótt. A képvisel´ó-testület annak idején a többletmunkák díjazását jogosnak
ítélte meg, és a kért összeget biztosítja a
m´úszaki ellen´ór részére. A képvisel´ótestület megtárgyalta a m´úszaki ellen´óri
feladatok pótmunkáinak szerz´ódésér´ól
beterjesztett módosított tervezetet és felhatalmazták a polgármestert ennek aláírására.
Szob város Önkormányzatának polgármestere kezdeményezte a 2004. évben létrehozott Duna-Ipoly Önkormányzat Területfejlesztési Program
Társulás megszüntetését, amelynek
városunk is alapító tagja volt. A társulás megalakulásától kezdve érdemi tevékenységet nem végzett, ezért el kell
dönteni, hogy Rétság városa kívánja-e
tagságát továbbra is fenntartani ebben
a társulásban. A képvisel´ó-testület úgy
döntött, hogy 2015. április 17. napjával tagságát a felmondási id´ó betartása
mellett felmondja.
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A kiemelt feladatok közé tartozik a
Rétság 0148/1, 0148/3 és 0148//7
hrsz-ú ingatlanok (32 ha-os terület lakóövezet kialakítása céljából) tulajdonjogának megszerzése. Ebben az
esetben olyan döntés született, hogy a
téma konkrét írásos kiegészítésekkel
kerüljön vissza a testület elé.
A Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtár esetében a villámvédelmi
rendszer felülvizsgálatát a képvisel´ótestület fontosnak tartja, ezért árajánlatok bekérése vált szükségessé ezen
munkálatok elvégzésére. Három árajánlat érkezett be, amelyek esetében
olyan döntés született, hogy a felülvizsgálatot és a javítást egyidej´úleg kívánja elvégeztetni, ezért a javításra is
árajánlatot kell kérni, melynek ismeretében dönt a felújításról.
Az önkormányzat megrendelte az
ÉMI-TÜV SÜD Kft-nél a tulajdonában lév´ó 3 db játszótér, KRESZ park,
Korányi utca, Széchenyi utca játszótéri eszközeinek felülvizsgálatát. A felülvizsgálat elkészült, lehet mondani,
hogy jó eredménnyel zárult. Mindöszsze 5 db eszköznél tapasztaltak hiányosságokat, javításuk folyamatban
van, a Városüzemeltetési Csoport kapta ezt a feladatot. A felülvizsgálat nem
terjedt ki a sporteszközök, padok, ill.
a kerítés állagára.
Tavaly kérelmet nyújtottak be Bányi
Józsefné és Bulejka Jánosné, amely
kérelem többek között tartalmazza a
külterületi Kölcsey utca közvilágítás
b´óvítését is. Annak idején olyan döntés született, hogy árajánlatokat kell
bekérni. Két ajánlat érkezett, az egyik
5. 360.924 Ft-ról (ez napelemes világításról), a másik hagyományos megoldással 1.174.750 Ft-ról szól. Az el´óterjesztésben megjegyzésre került,
hogy külterületen az önkormányzatnak közvilágítás biztosítási kötelezettsége nincsen. A hálózatb´óvítés egy lakóingatlant érintene. A képvisel´ó-testület úgy döntött, hogy a beérkezett
árajánlatokat nem fogadja el, további
árajánlatok bekérése szükséges.
A Rétsági Kilátó Kulturális Egyesület
kérelemmel fordult a 2014. évi önkormányzati támogatásának tárgyában. Tavaly az egyesület 300 eFt támogatást
kért és kapott. A rendezvények megvalósulásánál pénzbeli átcsoportosítást kérelmeztek. A képvisel´ó-testület úgy határozott, hogy a jogi problémák rendezése után dönt ebben az ügyben, a napirendet az ülésr´ól leveszi.
Jobbágyi Péter az Extrém nap megrendezésével kapcsolatosan az eredeti
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szerz´ódést kiegészítve, további területet is igényelne, mégpedig a l´ótér mögötti középs´ó hangár területét. A képvisel´ó-testület a területet ingyen rendelkezésre bocsátja.
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete a lejárt határidej´ú határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekr´ól szóló beszámolót 6 egyöntet´ú igen
szavazattal elfogadta.
A képvisel´ó-testület megtárgyalta a
két testületi ülés közötti id´ószakban az
önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról, valamint a kiemelt feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót, melyet nem fogadott el.
Egyebek: A középiskola el´ótti gyalogátkel´óhelynél balesetb´ól ered´óen
összetört egy virágtartó láda, ezt pótolni kell ; a Takarék és Mikszáth utcánál a játszótéren kivágták a bozótokat, a bokorsort - csak a mogyorófa
bokorról azok az ágak lettek levágva,
amik életveszélyesek lettek, az óvodával szemben a járda most került felújításra, de egyébként azt ültetünk oda,
amit a lakók fognak kérni - mondta a
polgármester ; az iskola el´ótti játszótér
id´ószakos felülvizsgálata még nem készült el, ezt nagyon sürg´ósen meg kellene rendelni ; a május elsejei f´ózés
kapcsán tisztázódott, hogy a Városi
Nyugdíjas Klub Rétságért 500 f´óre f´óz
babgulyást ; a buszöböl kialakítása
kapcsán számos probléma adódott a
lakosság körében, pro és kontra címszóval ; a lakossági fórumra mindenkit
meghívott a polgármester és a képvisel´ó-testület.

Tisztségvisel´ók fogadó órái
2015. május-június
Heged´ús Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´ójén 13.00-17.00
óráig. Májusban 11-én, júniusban 8-án.
Mez´ófi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00 óráig. Májusban 27-én, júniusban 24-én.
Dr Varga Tibor kijelölt jegyz´ó: minden hétf´ón 14.00-17.00 óráig. Májusban 4., 11.
és 18-án, júniusban 1., 8., 15.,22., 29.

Rendeletek jegyz´ókönyvek
Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvisel´ó-testület által alkotott rendeletek teljes
szövege és mellékletei, a www.retsag.hu
oldalon az Önkormányzat fejezetben érhet´ók el. A képvisel´ó-testület nyílt üléseinek jegyz´ókönyvei az ülést követ´ó 15 napon belül elérhet´ók a www.retsag.hu weblapon, az Önkormányzat fejezetben.

Képvisel´ó-testületi ülés
Rétság városi Önkormányzat Képvisel´ó-testülete munkatervben tervezett következ´ó ülésére 2015. május 22-én pénteken 17,00 órakor kerül sor. Tervezett
napirendi pontok: 1) Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról. 2)
Beszámoló a közérdek´ú adatok közzétételének és megjelentetésének tapasztalatairól.
3) Beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 4) Településrendezési eszközök felülvizsgálatának el´ókészítése. 5) Beszámoló a testület lejárt határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekr´ól.
6)Tájékoztató a két testületi ülés közötti id´ószakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. 7) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról.

Felhívás
Nógrád Megye Önkormányzata az alábbi
felhívást intézi a megye lakóihoz:
A kárpátaljai magyarság mostoha sorsa ellenére mind a mai napig kitartott ´ósi
szálláshelyein.
Azért, hogy ez továbbra is így maradjon, mi is segíthetünk. Most, e sokat szenvedett honfitársainkat újabb megpróbáltatások gyötrik. Egy háború és annak minden következménye sújtja ´Óket, amelyhez
semmi közük, csak elszenved´ói. Eljött az
id´ó, amikor jobb helyzetben lév´ó testvérekként megmutathatjuk, hogy számíthatnak ránk. Küldjünk lelki és anyagi segítséget a bajban lév´óknek!
— Érezzék, hogy nincsenek egyedül, az
Anyaország velük van!
— Ezért gy´újtést szervezünk: 2015. június 10-ig.
Arra kérünk minden jóérzés´ú Nógrád
megyei polgártársunkat, hogy lehet´óségeik szerint pénzzel, vagy tartós élelmiszerrel támogassák nemzettársainkat.
A pénzt 10037005-00319621-00000017
számlára kérjük átutalni, a természetbeni
támogatást a megyeháza I. emelet 133 sz.
helyiségbe szíveskedjenek eljuttatni,
munkanapokon 8-15 óráig.
A gy´újtött támogatásokat a leghitelesebb elosztóhelyekre továbbítjuk:
— KMKSZ (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség)
— Nagysz´ól´ósi Ferences Rendház
— Kárpátaljai Református Egyház
Nekünk kis áldozat, nekik nagy segítség!
Ne feledjük: “Minden magyar felel´ós
minden magyarért!”
Salgótarján, 2015. május 4.
Bízva megyénk lakóinak nagylelk´úségében, köszönettel:
Nógrád Megye Önkormányzata

HANGADÓ

2015. MÁJUS

Helyi rendeletek
Rétság Város Önkormányzat
Képvisel´ó-testületének
5/2015. (IV.20.) rendelete
A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról
(kivonat)
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében
eljárva, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. tv. 91.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§ (1) A Képvisel´ó-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
végrehajtását
1.036.822 eFt bevételi f´óösszeggel
828.477 eFt kiadási f´óösszeggel
203.093 eFt számlamaradvánnyal és
207.648 eFt módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
(2) A passzív id´óbeni elhatárolások összege 11.434 eFt.
2.§ A Képvisel´ó-testület a 2014. évi költségvetési bevételek teljesítésének
a) forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 7. számú,
b) szakfeladatonkénti és forrásonkénti
megoszlását a 2. számú,
c) központi támogatások elszámolását az
I/5. számú, melléklet részletezésének
megfelel´óen jóváhagyja.
3.§ A 2014. évi költségvetési kiadások teljesítésének
a) kiadás nemenkénti és intézményenkénti
megoszlását az 1., és a 7. számú,
b) szakfeladatonkénti és kiemelt el´óirányzatonkénti megoszlását a 3. számú
melléklet,
c) felhalmozási kiadások feladatonkénti
felhasználását az 6. számú melléklet
részletezésének megfelel´óen jóváhagyja.
d) az önkormányzat 2014. évi közvetett
támogatásait a 13. számú melléklet
tartalmazza
4.§ (1) A költségvetési kiadások 828.477
eFt-os f´óösszegéb´ól : (1000 Ft-ban)
M´úködési célú kiadás:
a) Személyi jelleg´ú juttatás
b) Munkaadót terhel´ó járulék
c) Dologi és egyéb kiadás
d) Szociálpolitikai juttatás
e) M´úködési célú pénzeszköz átadások
el´óz´ób´ól intézményfinanszírozás
M´úködési jelleg´ú kiadás összesen
Fejlesztési célú kiadás
a) Intézmények felhalmozási kiadása

179.421
42.899
145.222
39.286
180.299
166.806
587.127
961

b) Pénzügyi befektetés
0
c) Fejlesztési kiadás
240.336
d) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
53
Fejlesztési célú kiadás összesen
241.350
e) Fejlesztési célú hitel törlesztés
0
f) M´úködési célú hiteltörlesztés
0
Kiadás összesen
Kiadások mindösszesen
828.477

[...]
5. § A Képvisel´ó-testület az önkormányzat
intézményekkel összevont mérleg szerinti vagyonának 2.838.815 eFt -os
nettó értékét a 10. számú melléklet,
valamint a vagyonleltárt a 11. számú
melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.
[...]
7.§ A Képvisel´ó-testület a 2014. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettség-vállalással terhelt 697 eFt-tal
együtt, 207.648 eFt-tal a 9. számú
melléklet szerint jóváhagyja.
[...]
9.§ A Képvisel´ó-testület megállapítja,
hogy a módosított költségvetés szerinti alapvet´ó önkormányzati feladatok
ellátása, az intézmények m´úködtetése,
a módosított költségvetésben ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása biztosított volt.
[...]
(Továbbiak a www.retsag.hu honlapon)
Rétság Város Önkormányzat
Képvisel´ó-testületének
6/2015. (IV.20.)
önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában foglalt feladatkörében eljárva a
következ´óket rendeli el:
1.§ A rendelet hatálya Rétság város közigazgatási területén azokra a természetes személyekre, jogi személyekre
és jogi személyiséggel nem rendelkez´ó szervezetekre terjed ki (továbbiakban: kibocsátó), akik a m´úszakilag
rendelkezésükre álló közcsatornára
nem kötnek rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést alkalmaznak.
2.§ (1) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségér´ól évente, a tárgyévet követ´ó év március 31. napjáig Rétság város jegyz´ójéhez, mint önkor-

mányzati adóhatósághoz (továbbiakban: jegyz´ó) tesz bevallást.
(2) A talajterhelési díjat a kibocsátó állapítja meg és önadózás keretében az
adóbevallás benyújtásával egyidej´úleg, de legkés´óbb március 31-éig köteles megfizetni Rétság Város Önkormányzat
11741031-1545161503920000 Talajterhelési díj beszedési
számla javára.
(3) Annak a talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátónak, akinek az ingatlanán a vízfogyasztás nem mérhet´ó, a
talajterhelési díjfizetési alapot a rendelet 1. számú mellékletében foglalt átalánnyal kell megállapítani.
3.§ (1) A szennyvíz-csatorna hálózatot
üzemeltet´ó DMRV Duna Menti Regionális Vízm´ú Zrt. mint szolgáltató kibocsátók azonosítása és ellen´órzése
érdekében
(a) a közcsatornára való rácsatlakozók körér´ól a rákötést követ´ó hónap 5. napjáig,
(b) a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról - korrigálva a külön jogszabály
szerint figyelembe vett locsolási célú
kedvezmény mennyiségével, valamint
az ivóvízvezeték meghibásodása miatt elszivárgott vízmennyiséggel - a
tárgyévet követ´ó év február 15. napjáig köteles a jegyz´ónek adatot szolgáltatni.
(2) A talajterhelési díj megállapításával
összefügg´ó személyes adatokat az önkormányzati adóhatóság a kibocsátó
azonosítására, a bevallások ellen´órzésére használhatja fel.
4.§ Az 1.§ hatálya alá tartozó talajterhelési
díj fizetésére kötelezettek, amennyiben a szennyvízcsatornára 2015 december 31. napjáig rákötnek és ezt a
DMRV igazolása alapján bejelentik az
önkormányzat adóhatóságához mentesülnek a 2014. évi és a 2015. évi id´óarányos talajterhelési díj megfizetése
alól, illetve, amennyiben a 2014. évi
talajterhelési díjat már megfizették,
azt az önkormányzat visszatéríti.
5.§ (1) Ez a rendelet kihirdetését követ´ó
napon lép hatályba.
(2) A rendeletet hatálybalépése után indult
ügyekben kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatályba lépésével hatályát
veszti a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 12/2014.
(VII.22.) önkormányzati rendelet, valamint 2015. december 31.-el ezen
rendelet 4.§-a.
Heged´ús Ferenc Dr. Varga Tibor
polgármester
jegyz´ó
A rendelet kihirdetve: 2015. április 20.
napján.
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Mennyire vadregényes a Börzsöny?
Egy gyöngyszem a börzsönyi természetjárás és az olvasás szerelmeseinek!
Nemcsak színes természet ihlette fotókiállítás várta, de egy hiánypótló könyv rendhagyó bemutatóján is részt vehettek az érdekl´ódök a Föld Napja apropóján. Lengyel László Zoltán, a kötet egyik társszerz´óje - a 35(!) közül mutatta be a globális környezetei természeti problémákból kiindulva ezt az
Ipoly Erd´ó Zrt. kiadásában
2014 októberében megjelent “Vadregényes erd´ótáj
- a Börzsöny” cím´ú tájmonográfiát. A 2000 példányban kiadott kötet összesen
600 oldalnyi terjedelemben
mutatja be hazánk egyetlen,
települések által megszakítatlan erd´órengetegével borított, vadregényes hegyvidékét. A könyv fókuszában mindvégig a
hegytáj legjellemz´óbb természeti értéke,
az erd´ó áll, s err´ól az ismeretek átadását
közérthet´óen, gazdagon és látványosan illusztrálva színes fotókkal, ábrákkal teszi.
A Börzsönyr´ól eddig nem született a tájegységet bemutató, összefoglaló, részletes
kiadvány. A kötet sok évtizedes hiányt

igyekszik pótolni az él´ó és élettelen természet részletes bemutatásával, valamint
az ´óstörténett´ól napjainkig lezajlott történelmi események, társadalmi, gazdasági
változások feltárásával. Külön értéke, hogy
ezeken túl, a hegység és az
itt él´ó emberek kulturális
örökségét is felvillantja, a
néprajzi értékekt´ól kezdve
a m´úemlékekig.
A kiadvány három
éven keresztül készült.
Szerkesztési elveinek f´ó
vezérfonala a nagy múltra
tekint´ó hazai tudományos
ismeretterjesztés újra felélesztése volt. Az egyes
fejezetek megírására a szerkeszt´ók a különböz´ó szakterületek neves hazai képvisel´óit, tudósait kérték fel. Összesen 35
szerz´ó dolgozott a monográfia megírásán,
melynek egyes fejezeteit a helyi erdész
szakemberek is jegyzik.
A kötet külön értéke a m´úfaji sajátosságokon túl a fejezetek végén található
forrásjegyzék, ami tovább segíti a témában elmélyülni kívánó olvasókat.

“Én kis kertet kerteltem” - Föld napja az óvodában
Óvodánkban már évek óta hagyomány,
hogy a Föld napja alkalmából április 22én minden gyerek kis cserép virággal érkezik. A délel´ótti csoportos foglalkozásokat követ´óen, minden csoport boldogan
kereste a helyet az udvaron ahová a virá-

gokat ültethették. A kertészkedés vidám
hangulatban telt, minden gyerek izgatottan ültette el saját kis növényét.
Kiskertjeink pillanatok alatt vidám
színekben pompáztak. Miután mindenki
elültette és alaposan megöntözte amit hozott, közben megbeszéltük hogyan kell
ezután gondoznunk, hogy egész nyáron
örülhessünk nekik. Rajzaikban máris felfedezhet´óek ezek a színes virágok.
Az óvoda pedagógusai számára ez az
esemény jó alapul szolgált a Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Fenntarthatóságról és környezettudatos nevelésr´ól szóló
el´óadásához és az ezt követ´ó m´úhelymunkához.
Gyenes Lászlóné
Vinczéné Szunyogh Judit

A fotókiállításról:
Lengyel László Zoltán nem profi fotós, még kevésbé m´úvész. Mégis a képeib´ól sugárzik a természetszeretet. Könny´ú
neki, hiszen erd´ómérnök, ez a munkája! A
munka mellett azonban sokszor szinte leheteletlen “a keres´ó túloldalán” alkotni.
De mindig észre lehet venni az elénk táruló apró csodákat, történéseket. Éppen
így akarja a néz´ót elkalauzolni az erd´órengetegek csodálatos világába, ahol a szépség megérintheti a lelkünket, és kedvet
csinálhat a kirándulásainkhoz is.

Hirdessen a Hangadóban!
Lakossági apróhirdetések közzététele 100
bet´úig 300 Ft. Ugyanebben a díjban szerepel, hogy a Hangadó digitális változata
megjelenik a városi honlapokon is.
ELADÓ Pusztaszántón csendes környezetben 3 333 m2-es kert, melyen található hétvégi faház, tele gyümölcsfákkal. Érdekl´ódni: 06 35 350026 telefonszámon lehet.
ELADÓ LAKÁS! Rétság csendes utcájában, téglaépítés´ú, 55 m2-es felújított, földszinti, társasházi lakás eladó! A lakásban 2
szoba, el´ószoba, konyha, spejz, fürd´ószoba,
folyosó található. A szobák külön bejárattal
rendelkeznek, az egyik szobához loggia is
kapcsolódik. A loggia kertre néz. A lakás
2007-ben lett felújítva új víz- és villanyvezetékekkel és központi f´útés kombi gázcirkóval. A szobákban parkettaburkolat található, a többi helyiségbe kerámialap burkolat
van. A bejárati ajtó sok ponton záródó biztonsági ajtó, az ablakok red´ónyökkel vannak
felszerelve. Családi ház csere is érdekel! Ár:
6.700.000 Ft Tel.: 06-70-507-69-37

Fénymásolási lehet´óség
A Városi M´úvel´ódési
Központban, a Könyvtárban
A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig
kicsinyítéssel, nagyítással.
A/4-as oldal 30 Ft (ÁFA-val)
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Ballagás 2015
A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Rétsági Tagintézményének ballagási ünnepségére 2015.
április 30-án, a hagyományoknak megfelel´óen 11 órakor került sor. Az ünnepségre
meghívott vendégek között a diákok köszöntötték Dudás Györgyöt, a Nógrád
Megyei Kormányhivatal Rétság Járási Hivatalának vezet´ójét is.
Az utolsó cseng´ó hangjára felzendül´ó
ballagási énekekre az iskola egyenruhájába
öltözött ballagó diákok végigjárták a virágpompába öltöztetett épületet, majd felsorakoztak a tagintézmény udvarán, ahol szüleik,
rokonaik, barátaik, iskolatársaik várták ´óket.

A ragyogó napsütésben tartott ünnepségen a 11. és 12. évfolyamos tanulók m´úsorában szerepeltek az ünnepi alkalomhoz
ill´ó versek, illetve egymástól, tanáraiktól, iskolájuktól elköszön´ó, emlékeket felidéz´ó szövegek. Kellemes színfoltja volt
az eseménynek a 11. osztály két diákja,
Fricz Orsolya (gitár), valamint Sz´úcs Annabella (ének) zenei produkciója. Ezt követ´óen iskolánk igazgatója, Lavaj Árpád
búcsúzott az érettségi el´ótt álló ballagó
diákoktól, majd Mocsári Nóra tagintézmény-vezet´ó jutalomkönyveket adott át a
közösségért kiemelked´óen sokat tett végz´ós diákoknak.

Jótékonysági est az iskola javára
Tisztelt Hangadó Olvasók!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Rétsági Általános Iskola immáron 4. éve rendezte meg
jótékonysági gáláját 2015.04.24-én. A gála f´ószerepl´ói iskolánk tanulói voltak, akik heteken
keresztül készültek színvonalas produkcióikkal. A palettán volt minden: zene, tánc, vers,
színdarab, ének, humor. Sokan látogatták meg
a rendezvényt, szül´ók, nagyszül´ók, testvérek,
rokonok, ismer´ósök. A m´úvel´ódési ház színházterme megtelt az érdekl´ód´ó és egyben
gyermekeiket támogató közönséggel. A 17
órától 19:30-ig tartó gálán sokan voltunk. Szoroskodtunk, mégis kitartóan végignéztük valamennyien tanulóink el´óadásait. Nagyon
nagy tisztelettel köszönöm gyermekeink nevében mindazok támogatását, akik a rendezvényen részt vettek és azoknak, akik hozzájárulásukkal támogatták iskolánkat.

A jótékonysági gála bevétele a Rétsági
Általános iskola gyermekeit szolgálta és
szolgálja. Az infokommunikációs eszközök beszerzésén túl a jó tanulók, jó sportolók jutalmazását is ebb´ól a keretb´ól kívánjuk megoldani. Köszönetet szeretnék
mondani:
— a gyermekeknek, akik erre a szép napra felkészültek.
— a pedagógus kollégáimnak, akik energiát és id´ót nem kímélve felkészítették
tanulóinkat.
— a szül´ók támogatását, akik a legf´óbb
partnereink a napi munkánkban.
— valamennyi érdekl´ód´ónek, akik jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket.
— azoknak a vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik felajánlásaikkal
támogatták az estet.

Köszönet az iskola Igazgató Asszonyának,
Borosné Gellai Katalinnak a f´óvédnökségért, valamint a M´úvel´ódési Központ munkatársainak önzetlen munkájáért.
Támogatóink: Dr. Tomcsányi Péter,
Trans Dávid sro., Pálfalvi Bálint, PalettaTrade Festéküzlet, Fafident Kft. Lomen és
Társa Kft, Romhányi Pékség, Heged´ús
Ferenc, Húsbolt Zemeny- Boros Kereskedelmi Kft, Fazekas Pék Kft, Tömösvári
Szilvia, Menczel Judit, Szabó Miklós,
Flamingó Cukrászda, Végtisztesség Bt,
Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, Ferencsik Noémi, Kaliczkáné Csorba
Judit, Dobsonyi Tünde,, T´ózsér Valéria,
Libb Hungary Kft, Gálker Kft, Bowling
Pizzéria, Mészi Flamó Repáné Paulovics
Henrietta, Fábiánné Székely Szilvia,
Tisztelettel: Bálint Magdolna
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Rétsági kalauz
Programajánló
Május 1. péntek
a Hunyadi ligetben
MAJÁLIS
Délel´ótt: F´óz´óverseny - Háziasszony:
Varga Izabella Délután: Színpadi
programok: Slágercsokor Varga Iza,
Józsa Tamara és Sterl Alexandra tolmácsolásában, Judo, hastánc, néptánc,
moderntánc bemutatók, Bács Miklós stand up, Rozsda koncert
Május 7. csütörtök, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központ galériájában
“Az 55 éves a rétsági középfokú oktatás” c. program keretében
Németh Árpád tanár, fest´óm´úvész
kiállításának megnyitása
Közrem´úködik: Bene Annamária tanár, fuvolán
Megnyitja: Mocsári Gergely
a rendezvény házigazdája
Május 9. szombat
az általános iskolánál és a m´úvel´ódési
központban
“Az én iskolám”
55 éves a középfokú oktatás Rétságon
Tábla-avatás, ünnepi m´úsor, állófogadás
Május 16. szombat
a m´úvel´ódési központban
Kistérségi Katonai találkozó
Május 16. szombat, egész nap
a Sportkombinát területén
III. Extrém Nap
Május 18. hétf´ó, 9.00-13.00 óráig
a m´úvel´ódési központ kistermében
Nyugdíjas klub vezet´ók értekezlete
Május 23. szombat
a m´úvel´ódési központ aulájában
Baba börze
Május 31. vasárnap 14.00 órától
a m´úvel´ódési központban és a Nagyparkolóban
Gyereknap
Programban többek között: mesekuckó, aszfaltrajzverseny, közlekedési vetélked´ó, ügyességi versenyek, logikai
játékok, süti-süt´ó verseny, biciklis bemutató, lovaglás, Kölyök Party Pap
Ritával (14,30-tól), gyerekjóga, hastánc bemutató, tánc-sarok, Ki mit
tud?, kézm´úves foglalkozások, diszkó,
tábort´úz (részletes program a plakáton
és szórólapokon)
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El´ózetes
Június 2. kedd, 16.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Pedagógus napi rendezvény
Június 2. kedd, 18.00 órától
az Ünnepi Könyvhét alkalmából
“Szívvel-lélekkel”
címmel dr. Papp Lajos szívsebész professzor könyvbemutatóval egybekötött el´óadása
Június 4. csütörtök, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központ galériájában
a Rétsági T´úzzománc Kör, valamint
L´órincz Lilla és L´órincz Viktor
közös kiállításának megnyitása
Június 6. szombat
a m´úvel´ódési központ színháztermében és aulájában
a Kerepl´ó Néptánc Együttes évzáró
rendezvénye
Június 15. hétf´ó
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a diósjen´ói általános iskola 6. osztályos
drámajátszó szakkörének el´óadása
A dzsungel könyve
Június 20. szombat, 15.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Szlovák nemzetiségi nap
Június 25. csütörtök
a m´úvel´ódési központ kiállító termében
Gömör Kata fest´óm´úvész
kiállításának megnyitója
és verses kötetének bemutatója

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´úvel´ódési központban
Kedd:
Zubaidah Hastánccsoport Minden kedden
és csütörtökön 18.00 órától Vezeti:
Sz´óke Johanna
Szerda:
High Voltage Crew (Popping/Dubstep)
Minden szerdán 16.30 órától Vezeti:
Szeri György
Csütörtök:
´Ószirózsa Tánccsoport Minden csütörtökön, 14.00 órától
T´úzzománc Kör Minden csütörtökön
16.30 órától Vezeti: F. Nógrády Ildikó
Zubaidah Hastánccsoport Kedden és csütörtökön 18.00 órától Vezeti: Sz´óke Johanna
Péntek:
Zúgófa Néptánc Együttes Minden pénteken 19.00 órától Vezeti: Simon Katalin

rtv.retsag.net
Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktuális információkkal.
2015 májusi m´úsor
Május 22. péntek 15:55
Él´ó közvetítés Rétság Város
soron következ´ó
képvisel´ó- testületi ülésér´ól
Május 26. kedd 18:00
Híradó
18:30 Hoppedré professzor 9. és 10
rész
Ismétlések:
Május 26. 21:00 órától
Május 27-29. 18:00 és 21:00 órától
Május 30. és 31. 10:00 órától

Nyitva tartás
Könyvtár:
Hétf´ó:
11.00-16.00
Kedd-péntek
9.00-18.00
Szombat:
13.00-17.00
M´úvel´ódési Központ:
Hétf´ó-csütörtök:
08.00-20.00
Péntek:
08.00-21.00
Szombat:
17.00-21.00
Rendezvények esetén ett´ól eltér´ó id´ópontban.

Szolgáltatási ajánlat
A m´úvel´ódési központ megszépült aulája
bérbe vehet´ó céges programokra, lakodalmakra, családi és egyéb társas rendezvényekre. Igény szerint a vendéglátásban,
dekorációs munkákban segítséget nyújtunk.
Részletes felvilágosítás a m´úvel´ódési központ irodájában, illetve a 35/350-785-ös telefonszámon állunk rendelkezésére.

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,
matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´óségi
munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 16.
Telefon: (35)351-155, (30)9-607-683
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Országos igazgatói értekezlet
a Hesz Mihály Általános Iskolában
2015. április 10-én a Magyar Olimpiai
Akadémia országos értekezletét az akadémiai iskolák igazgatói részére Nógrád
községben tartotta.
Ezen a napon az iskola és a község is
bemutatkozott az ötkarikás családnak. A
rendezvény f´ó helyszíne a M´úvel´ódési
Ház nagyterme volt, ahol Nagyné Barna
Orsolya a Rétsági Tankerület igazgatója
és Szórágy Gyuláné Polgármester Aszszony köszöntötte az ország különböz´ó területeir´ól érkezett intézményvezet´óket.
A köszöntések után gyönyör´ú népviseletbe öltözött asszonyok énekével kezd´ódött a hivatalos program. Az iskoláról, a
névadó ünnepélyr´ól és a tanévben megrendezésre került eseményekr´ól Babatiné
Márton Márta igazgatón´ó tartott vetítéssel
egybekötött el´óadást a jelenlév´óknek. Beszédében kiemelte a megyei versenyeken
- ebben a tanévben is - elért kimagasló
eredményeket, melyre mindannyian nagyon büszkék.
El´óadása után dr. Hesz Mihály az iskola névadója tartott élménybeszámolót
sporteredményeir´ól, a tokiói és a mexikói
olimpiákról, tanulmányairól. A konferencia további részét dr. Jakabházyné Mez´ó
Mária f´ótitkár vezette, aki a tanév elkövetkezend´ó eseményeir´ól, így a napokban
már megrendezésre került országos atlétika versenyr´ól tartott tájékoztatót, melyen
az intézményb´ól 16 tanuló is részt vett.
A tanácskozást követ´óen a vendégek
megtekintették a foltvarrás kiállítást, melynek címe: Nógrád virágai. Mindannyian elismer´óen nyilatkoztak a Nógrádi Napraforgó Egyesület tagjainak munkáiról.
Ezt követ´óen az Igazgatón´ó vezetésével ellátogattak az iskolába, ahol Bekes
Klára tanítón´ó sportfoglalkozásába is betekintést tettek. A kisdiákok örömmel vet-

ték körül Névadójukat, és adták át kis kezük munkáit, melyet nagy szeretettel készítettek Misa bácsinak.
Ritka pillanat és az országban az
egyetlen, hogy az intézmény olimpiai bajnok névadója személyesen tud együtt lenni a gyerekekkel.
A kisvonat ezt követ´óen a történelmi
várba szállította az intézményvezet´óket,
ahol ünnepélyesen elhelyezték a tisztelet
koszorúit a magyar zászlónál. Sok évvel
korábban dr. Hesz Mihály itt, a magyar
zászlónál próbált lelkileg felkészülni a
nagy versenyekre. Akkor egyedül, magányosan tette mindezt. Most, ezen az ünnepi napon nem volt egyedül, hiszen az ötkarikás iskolák családja vette ´ót körül és
fejezte ki tiszteletét, köszönetét azokért az
eredményekért, melyeket egykor elért hazájának, Magyarországnak és Nógrád
községnek. A megható pillanatokat még
szebbé tette Kovács Miklós tanár úr trombitajátéka és Ember Csaba a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Zeneiskola igazgatójának felemel´ó szavai.
A község látogatása a tájházban fejez´ódött be, ahol népviseletbe öltözött asszonyok házi készítés´ú pogácsával és nógrádi
szilvapálinkával fogadták az intézményvezet´óket. A rendkívül kedves és szívélyes fogadtatás dalra fakasztotta az ország különböz´ó területeir´ól érkezett vezet´óket.
A napot a M´úvel´ódési Házban közösen
elfogyasztott ebéd zárta. A vendégek köszönetüket és elismerésüket fejezték ki távozásukkor. A környék szépsége, a lakók kedvessége mind arra ösztönzi ´óket, hogy hamarosan visszatérjenek a Hesz Mihály Általános Iskolába tanítványaikkal, kollégáikkal, akár már a június 6-án megrendezésre
kerül´ó Nógrádi Várjátékokra is.
Babatiné Márton Márta igazgató

Közérdek´ú közlemény
Rétság Hunyadi János Nyugállományúak
klubja (2651 Rétság Rákóczi út 26.) NAV
által kapott 1%-ot /57.102.Ft/ a következ´ó
tételekre használta fel.
Országos Nyugdíjas KI-MIT-TUD verseny Budapest IX. ker. 13 f´ó útiköltsége
31.452 Ft. Versenyz´óink eljutottak a középdönt´óbe. Megmaradt 25.650 Ft-ot a Nagykáta termálfürd´óben, belép´ójegy hozzájáruláshoz költöttük el, ezen a kiránduláson 53
f´ó vett részt. Köszönjük mindenkinek akik
az 1%-ot nekünk ajánlották fel. Számlák leadva a könyvel´ónek.
Rétság, 2015. április 20.
Hangyási Jen´óné /elnök/

Tájékoztató
A Rétság Egészségügyéért Alapítvány
2014. évi tevékenységér´ól
Az alábbiakban közzétesszük a Rétság
Egészségügyéért Alapítvány 2014.évi tevékenységér´ól szóló tájékoztatót.
Az Alapítványnak 2014.évben összesen
75.961 Ft bevétele volt.
Az Alapítványnak 2014.évben összesen
690.000 Ft kiadása volt, ebb´ól 650.241 Ft
az Alapítvány által nyújtott támogatások
összege
Egyéb kiadás az év folyamán nem volt, az
Alapítvány m´úködésével kapcsolatos egyéb
költségeket (posta, nyomtatvány, telefon stb.)
a kuratórium elnöke fizette. A kuratórium tagjai tevékenységükért semmilyen juttatásban
nem részesültek.
Az Alapítvány állami pénzalapból, központi költségvetésb´ól ill. helyi önkormányzattól támogatást nem kapott.
Az Alapítvány az általa nyújtott támogatással az alapító okiratban foglalt célokat valósította meg. A támogatást 2014-ben a rétsági
Járóbeteg Szakellátó Központ számára nyújtotta, egy hordozható, 24 órás EKG felvételt
lehet´óvé tev´ó ún. Holter készülék megvásárlásával, melynek segítségével a kardiológiai
szakrendelésen ellátott betegek várakozási
ideje jelent´ósen lerövidült. A készülék átadásáról átadás-átvételi jegyz´ókönyv készült.
Megragadva az alkalmat, köszönetet mondunk mindazoknak, akik az Alapítványt bármilyen formában segítették, támogatták.
A 2013. évi személyi jövedelemadók
1%-ból befolyt 75.961 Ft-ot az Alapítvány
a fent említett egészségügyi szolgáltatás támogatására használta fel.
Ezúton is tisztelettel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk
1 %-át a Rétság Egészségügyéért Alapítványnak ajánlották fel, egyúttal kérjük, hogy a jöv´óben is minél többen támogassák az Alapítványt céljai elérésében, hiszen a helyi egészségügyi ellátás felszereltsége, min´ósége igen
fontos minden itt él´ó számára.
Az Alapítvány adószáma: 19163404-1-12
Szabó Klára
Dr. Szájbely Ern´ó
kuratórium elnöke
alapító

9

2015. MÁJUS

HANGADÓ

Tájékoztató
az ingyenes, állami tanuloknak.hu és kreszfelfrissito.hu
Közlekedésbiztonsági programról
/Részlet/
Az NKH által el´ókészített, 2015. március
1-jét´ól június 15-ig tartó Közlekedésbiztonsági program - összhangban a
törvényi felhatalmazásokkal, továbbá a
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelettel és a
188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelettel els´ódleges célja, hogy a legkorszer´úbb technológiák (pl.e-learning) segítségével járuljon hozzá a NAT-ban és az EU-ajánlásokban
meghatározott, közlekedésbiztonsággal és
közlekedéssel kapcsolatos kompetenciák
minél fiatalabb korban történ´ó, készségszint´ú kialakításához és ezáltal a közúti
közlekedési balesetek minél nagyobb
mérték´ú csökkentéséhez. A tanuloknak.hu
programban évfolyamonként külön-külön
tananyagot biztosítunk a tanulók részére,
illetve módszertani útmutatóval kiegészítve a köznevelési intézményekben dolgozó
pedagógusok számára.
Az idei évben a közlekedésbiztonsági
képzéseket kiszélesítve, a kreszfelfrissito.hu program keretében a feln´óttek - “A”,
“B”, “C”, “D” kategóriás vezet´ói engedéllyel rendelkez´ók, valamint kerékpárral
közleked´ók - részére is biztosítunk ismeretfelújító képzéseket. A Közlekedésbiztonsági program részeként összeállított, KRESZ-tudást felfrissít´ó képzés
célja, hogy felhívja a figyelmet az elmúlt
években bekövetkezett legfontosabb jogszabályi változásokra, ezzel segítséget
nyújtva a járm´úvezet´óknek, hogy tudásukat rendszerezzék, szabályismeretük és
közlekedési moráljuk fejl´ódjön.
Cél továbbá, hogy a közlekedésben rejl´ó
balesetveszélyes helyzetek felismerése javuljon, a szabályokat betartó és környezettudatos attit´úd fejl´ódjön, amelynek eredményeképpen a szabálysértések és balesetek
száma országos szinten csökkenthet´ó.
A program során a vállalatok vezet´ói
számára vonzó lehet az ingyenes képzés

lehet´ósége, amelynek segítségével a vállalat dolgozói felmérhetik és fejleszthetik
meglév´ó tudásukat, ezáltal a céges gépjárm´úvekkel végzett munka során csökkenhet a balesetek bekövetkezésének kockázata. Mindemellett a cégvezetés számára
a képzés pozitív hozadéka lehet a gépjárm´úvek állagának megóvása, amely éves
szinten jelent´ós megtakarítást eredményezhet a cég költségvetésében.
A cél megvalósítása érdekében kérjük,
nyújtson széles kör´ú tájékoztatást az Önkormányzata körzetébe tartozó köznevelési intézmények igazgatói, a vállalatok, cégek vezet´ói körében, és biztassa ´óket arra, hogy
csatlakozzanak a tanuloknak.hu és kreszfelfrissito.hu programokhoz.
Az ingyenes képzésben mindenki
részt vehet:
tanuloknak.hu
— köznevelési intézményben dolgozó
pedagógusok
— köznevelési intézményben tanuló diákok
kreszfelfrissito.hu
— a vezet´ói engedéllyel ("A", “B”, “C”,
“D” kategória) már rendelkez´ó bármely személy,
— a vezet´ói engedéllyel nem rendelkez´ó
- els´ósorban kerékpáros - feln´óttek.
Az el´ózetes regisztrációhoz kötött ingyenes képzés 2015. március 1-jét´ól június
15-éig érhet´ó el. Jelentkezni a www.tanuloknak.hu és www.kreszfelfrissito.hu weboldalakon lehet.
A programban részt vev´ó iskolák és
cégek eredményei a weboldalakon nyomon követhet´óek.
A széles kör´ú tájékoztatás sikerességének érdekében a www.tanuloknak.hu és
www.kreszfelfrissito.hu oldalon megtalálható és letölthet´ó minden, a programmal
kapcsolatos információ.

Legyen a munkatársunk!
Tisztelt Olvasóink!
Újságunkat színesítend´ó azt szeretnénk, ha
minél többen vállalkoznának arra, hogy kisebb-nagyobb írásaikkal jelentkeznének a
Hangadó hasábjain. A szerkesztés során
egyetlen rendez´óelvet tartunk fontosnak

magunk számára, mégpedig azt, hogy az
írások Rétságról szóljanak, az itt él´ók számára íródjanak. Tájékoztatásul közöljük:
lapzárta minden hónap 20-án. Ha tehát
kedvet érez arra, hogy egy-egy téma megírásával gazdagítsa a Hangadó számait.

Zöldhulladék gy´újtés
Rétságon
A Zöld Híd Régió Kft-t´ól kapott információk alapján ezúton tájékoztatjuk a rétsági
lakosokat a zöldhulladék gy´újtéssel kapcsolatban az alábbi fontos adatokról.
Tisztelt Rétsági Lakosok!
Az ingatlan tulajdonosok biológiailag
lebomló anyagból készült zöldhulladék
gy´újt´ó zsákokban gy´újthetik a kisebb
mennyiség´ú komposztálható zöldhulladékokat. A zöldhulladékok közé különösen
a f´úfélék, falevelek, fás és lágyszárú kerti
növények és azok részei, gallyak, ágak
maximum 60 mm vastagságig sorolhatóak. A zsákokat 40 Ft + Áfa áron vásárolhatják meg az alábbi helyszínen: 2651
Rétság, Rákóczi út 29. Paletta Trade Kft.
(Sipos bolt). Egy szállítási nap alkalmával
maximum 10 db zöldhulladékot tartalmazó zsák helyezhet´ó ki ingatlanonként!
Társaságunk kizárólag az ebben a zsákban
kihelyezett zöldhulladékot szállítja el.
2015. évi zöldhulladék gy´újtési rend tervezett id´ópontjai április 3-tól minden páros héten csütörtökön. Tehát:
2015. május 14. csütörtök
2015. május 28. csütörtök
2015. június 11. csütörtök
2015. június 25. csütörtök
2015. július 9. csütörtök
stb. kéthetenként október végéig.
További információt a www.zoldhid.hu weboldalon találnak.
Köszönjük együttm´úködésüket!

Felhívás
A beköszöntött tavaszi, nyári id´ójárás
okán is várható kerti munkákkal összefüggésben felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok (használók) figyelmét a
19/2013. (XI.26.) rendelet a közösségi
együttélés alapvet´ó szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése
jogkövetkezményeir´ól szóló helyi rendeletben, a kerti hulladékok égetésével kapcsolatos el´óírások betartására.
A jogszabály szerint kerti hulladék,
nyesedék (nem ünnepi) hétf´ói napokon
égethet´ó 6.00 órától, 20.00 óráig. Fontos
betartani az égetéssel kapcsolatos egyéb
szabályokat is.

Hangadó – Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan.
Kiadja a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/350-785
Felel´ós kiadó: Varga Nándorné igazgatóhelyettes.
Felel´ós szerkeszt´ó: Varga Nándorné
Nem kért kéziratokat nem ´órzünk meg és nem küldünk vissza! Programajánlóban a m´úsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A lap levélcíme: 2651 Rétság, Pf.: 24. Készült Rétságon a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. nyomdájában.
Felel´ós vezet´ó: Pál György. Lapterv és tipográfia Girasek Károly munkája. ISSN 1216–2914.
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