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2013. május 25. : Városi gyereknap 

Sok éven keresztül a gyermeknapokat a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
rendezte, ebbe kapcsolódtak be az iskola és óvoda dolgozói. A későbbiekben az iskolai 
SZMK vállalta magára ezt a feladatot, azonban a 2012-es évben a városi gyereknap 
nem került megrendezésre. 
Úgy gondoljuk, - visszaemlékezve saját élményeinkre is – hogy ezt a programot 
mindenképp vissza kell hozni a város életébe, hiszen az itt élő szülők és gyermekek 
egyértelműen hiányolják, valamint egy olyan színfolttól fosztjuk meg így a várost, mely 
nem csak a rétsági, de reményeink szerint a környékbeli lakosságot is ide vonzaná, bár 
elsődleges célunk mindenképp az, hogy a város gyermekeinek biztosítsunk minőségi, 
koruknak megfelelő szórakozási lehetőségeket. A gazdag programok, a jó szervezés, 
az összefogás, a megfelelő időpont kiválasztása (szombati nap) lehetővé teszi, hogy a 
környék legszínesebb gyermeknapi programját valósíthassuk meg. 
Fontos kiemelni azt, hogy sokan jelezték magánszemélyként és szervezetként, 
intézményként is, hogy számíthatunk a segítségükre, melyet azért is tartunk fontosnak, 
mert ezzel elindulhat egy olyan közös együttműködés a városon belül, ami 
hozzájárulhat az általános közhangulat javításához és nem utolsó sorban 
megalapozója lehet további nagyobb rendezvények létrehozásának is. 
Próbálunk mindent megoldani a lehető legegyszerűbb, de legjobb módon, felkutatni 
azokat a lehetőségeket, melyekre nem kell plusz pénzt kiadni, azonban így is jelentős 
támogatásokra van szükségünk. Igaz, hogy sok felajánlást, segítséget kapunk, 
azonban konkrét anyagi támogatásra eddig még nem érkezett felajánlás és sok olyan 
dolog van, amit pénz nélkül nem tudunk megvalósítani. 
Nagyon fontos szempont az, hogy szeretnénk egy napot, ahol a mai nehéz gazdasági 
helyzet ellenére nem a pénz játszaná a főszerepet, s függetlenül attól, hogy ki milyen 
anyagi háttérrel rendelkezik, jól érezhetné magát, tehát a nap folyamán az összes 
igénybe vehető program ingyenes lenne a gyermekek számára. 

Programterv: 
Folyamatos, egész nap igénybe vehető programok: 
Ugrálóvár, táncos sarok, állatsimogató, lovagoltatás, lovaskocsikázás, kézműveskedés, 
arcfestés, egészségsátor, játszósátor, pókkiállítás, bohóc, büfé 
Ügyességi programok, versenyek: 
Foci, biciklis ügyességi verseny, aszfalt rajzverseny 
Bemutatók: 
Tűzoltó bemutató, rendőrségi bemutató, TRX, zumba, táncosok (hip-hop, hastánc, 
néptánc), művészi teremkerékpár, íjászbemutató 
Esti záróprogram: 
Tábortűz zenével és konfetti ágyúval, énekkel, héliumos lufik felengedésével 
Az alaphangulatot a színes lufikkal, krepp papírból készült díszekkel, papírsár-
kányokkal elkészített díszítéssel adnánk meg. 

 

 



2013. június 11. : Retro véradás és kampány 

Mint már korábban említettük, fontosnak tarjuk az együttműködést más szervezetekkel is. A 
különböző jótékonysági és egészséggel kapcsolatos rendezvényekre különös tekintettel 
vagyunk, hiszen sokszor emberi életeket menthetnek meg az efféle megmozdulások.  Így 
van ez a balesetmegelőző kampányunkkal is, valamint a Vöröskereszt által szervezett 
véradással is.  
Sajnos az elmúlt időszakban az egész ország területén visszaesett a véradók száma, 
vérhiánnyal küzdenek a kórházak. A rétsági véradók száma is csökken, ezért szeretnénk 
eleget tenni a rétsági vöröskeresztesek felkérésének, miszerint segítsünk abban, hogy egy 
kicsit ez a program is fellendüljön Rétságon. 
Azon kívül, hogy mi, fiatalok is megpróbálunk minél többen részt venni, illetve elhívni 
ismerőseinket is, úgy gondoltuk, hogy pár apró változtatással megpróbáljuk „elcsábítani” az 
embereket a véradásra.  
Sok személytől hallani a következő mondatokat: „ Régen milyen jó volt, kaptunk sört,bambit, 
virslit és jókat beszélgettünk, jó kis alkalom volt a találkozásra is…” Nos, ebből kiindulva, s 
persze tájékozódva, hogy több helyen hogyan is csinálják ezt, úgy döntöttünk, hogy 
szeretnénk segíteni egy „Retro véradás és kampány” kialakításával.  
Úgy hisszük, hogy a megfelelő média, a toborzás és valami új, de mégis régi dolog 
visszahozása talán segítene megsokszorozni a véradásban részvevők számát. Ha más miatt 
nem is, de legalább egy kis „buli” kedvéért, hátha eljönnek, valamint be kell vallani azt is, 
amennyiben egy kis megvendégelés is hozzátartozik a rendezvényhez, szívesebben 
látogatják azt, pláne ha még jó hangulatban, nosztalgiázásban is részük lehet, s közben 
megmentenek három életet… 
Reméljük, jó idő is lesz, s így nem csak a benti teret, de a kinti részt is igénybe vehetjük a 
rendezvényhez. Szeretnénk felállítani sátrakat, padokat, zenét szolgáltatni, s egy kis 
megvendégelést is csinálni, mindezt igazi retro hangulatban, retro ruhákba öltözve.  
 
2013. július 20. : Rétsági traktor derby és palacsintafesztivál 

Sokak panasza, hogy a környéken minden település tart falunapot vagy valami fesztivál 
jellegű megmozdulást, „Rétságon azonban semmi sincs”- halljuk ezt sokak szájából. Korábbi, 
jó megmozdulás volt a Rétes-nap, azonban sajnos ennek is vége szakadt, holott az 
érdeklődés folyamatosan nőtt volna, folyamatosan kezdtek az emberek „rászokni”.  A repülős 
nap sajnos szintén „elhalt”, pedig gazdag programmal álltak elő minden évben. Próbálunk 
olyan programokon ötletelni, ami nem szokványos, nem mindennapi, nincs a környékünkön, 
s mégis hagyományt lehetne vele teremteni, felkeltené az emberek érdeklődését, a 
környéktől nem idegen, minden korosztályt ide vonz.  Megint csak a 2012-es szüreti 
felvonulás traktoros részéből kiindulva jutottunk el oda, hogy látva a lelkesedést a fiatalokon 
és az idősebb korosztályon egyaránt erre lehetne építeni, jó kiindulópont lenne, s 
valószínűleg a szüreti felvonulást is gazdagítaná egy-egy új traktoros a jövőben. Nem 
beszélve arról, hogy mezőgazdasággal még sokan foglalkoznak a településen és környékén 
egyaránt, valamint működnek olyan klubok, egyesületek, akik ezekre a „járművekre” vannak 
specializálódva. (pl. Veterán Traktorosok Klubja). Speciális bemutatókat vállalnak, 
versenyeket, látványos trükköket mutatnak be. A profik után pedig kezdődhetne az amatőrök 
versenye, ahol elsősorban a környékbeliekre számítunk. 
A program köré szerveznénk egy fesztivál jelleget, természetesen azt is egy bizonyos 
tematika köré csoportosítva, felépítve. Például, gondolunk itt: „Rétsági traktor derby és 
palacsintafesztivál”-ra. (esetleg visszahozhatnánk a Rétes-napot…) 
A programokat megpróbáljuk a lehető legminimálisabb összegből kihozni, de törekedni 
szeretnénk a minőségre és változatosságra is.  A még nagyobb siker érdekében szeretnék 
legalább egy ismert énekest, zenekart hívni, akik megjelenésükkel is emelik a rendezvény 
színvonalát. 



2013. október 19. : Hubertus lovaglás 

Az idén immár VI. alkalommal kerül megrendezésre Rétságon a Hubertus lovaglás. Bátran 
állíthatjuk, hogy a környék legszínvonalasabb lovas rendezvénye, mely a tavalyi évben volt 
eddig a legsikeresebb mind a részvevők, nézők számát tekintve, mind pedig a programokét.  
A lovasok a Nagyparkolóban gyülekeztek, ezután következett Zsugyel Kornél evangélikus 
lelkész áldása, s indultak útnak a lovasok nyeregben és lovas kocsival egyaránt a terep-
lovaglásra. 
Az útvonalak mindig a környékbeli településeket érintenek. A tavalyi útvonal Rétság Nagypar-
koló, Bánk, Felsőpetény, Rétság/Sportkombinát volt.   
Útközben különböző ügyességi versenyeken vesznek részt a lovasok, illetve különböző 
feladatokat kell teljesíteniük. A sportkombináton egy játékos ügyességi verseny várta a részt-
vevőket, s itt tekinthették meg az ide látogatók Dobrovitz József négyes fogathajtó világbaj-
nok bemutatóját is. 
 
2013. október 31. Halloween-i rendezvény 

Egyre több helyen válik hagyománnyá az amerikai életből átvett szokás, a halloweenezés. 
Mivel sok helyen egyre nagyobb sikert aratnak az ehhez kapcsolódó események, úgy 
gondoltuk, hogy Rétságon is megpróbálunk kiépíteni egy ehhez kapcsolódó hagyományt. 
Terveink között szerepel egy töklámpás-faragó verseny, ezekből készült kiállítás, s ezzel 
egybekötve egy felvonulás, valamint tökből készült ételek kóstolója. Ehhez szeretnénk egy 
halloweenhez kapcsolódó filmvetítést/mesevetítést, valamint kézműves foglalkozásokat is.  
Ez egy teljesen új program, mellyel szintén színesíteni szeretnénk a rétsági rendezvények 
repertoárját. 
 
Mikulásjárat Krampuszfelvonulással 

Az idei évben szintén VI. alkalommal kerül megrendezésre a városban a Mikulásjárat. Az 
alapötlet Vargáné Fidel Ágotától és családjától származik, a lebonyolítás nagy része is az ő 
kezükben van, azonban a tavalyi évben az egyesület úgy döntött, hogy szeretne csatlakozni 
a rendezvényhez, s valamivel kiegészíteni, színesíteni. Így jött a Krampuszfelvonulás ötlete. 
 

Támogatásaikat a következő számlaszámra várjuk: 
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Számlatulajdonos neve: Rétsági Kilátó Kulturális Egyesület 

Számlaszám: 64000060-10057704 
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