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Városházi tudósítások

2-3. oldal

Kitüntetések 
nemzeti ünnepünkön

4. oldal

Szávai Attila színdarabja
5. oldal

A KÖR kiállítása
9.. oldal

Nemzeti ünnepünkön
1848 minden más nemzet számára csak egy
szám csupán. Nekünk magyaroknak sokkal több
annál. Olyan forrás, melyb´́ol meríthetünk, olyan
példa, melyre építhetünk. 

A városi ünnepségre minden évben az ünnep
napján kerül sor, s ez szolgáltat alkalmat arra is,
hogy átadják a város érdekében végzett önzetlen
munka elismeréseként a Pro Urbe díjakat. Az
ünnepi programot a hagyományoknak megfele-
l´́oen az általános iskolások látványos m´́usora
kezdte, majd felléptek a Kerepl´́o Néptáncegyüt-
tes táncosai is. Ünnepi köszönt´́ot Mez´́ofi Zoltán
polgármester és Balla Mihály országgy´́ulési kép-
visel´́o mondott. A kitüntetések átadását követ´́oen
a középiskolások m´́usorösszeállítása követke-
zett, majd a sort a koszorúzás el´́ott a Kozák-Ma-
jer-Majnik trió éneke, zenéje zárta.
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Városházi  tudósítások

A képvisel´́o-testület március végi ülése
a hagyományoknak megfelel´́oen az el´́o-
z´́o tanácskozást követ´́oen lejárt határ-
idej´́u határozatok végrehajtásáról, illet-
ve a két ülés közötti id´́oszakban az ön-
kormányzat érdekében végzett polgár-
mesteri munkáról szóló beszámolók
megtárgyalásával indult.

Az els´́o napirendi pontban a 2011.
évi víz- és csatornadíj megállapí-
tása szerepelt. A Nyugat Nógrád
Vízm´́u Kft. 2011. január 19-ei ha-
tározata szerint az érintett telepü-
lések vízi közm´́uvének üzemelte-
tési joga az érintett képvisel´́o-tes-
tületek döntését követ´́oen átadásra ke-
rülne a Duna Menti Regionális Vízm´́u
Zrt-nek. Az üzemeltetési jog átadását
követ´́oen a DMRV által szolgáltatott
ivóvíz és csatorna szolgáltatás díja a
jelenlegit´́ol alacsonyabb szinten kerül-
ne megállapításra. A szolgáltatási díj
csökkentése a helyi rendelet módosítá-
sát indokolja. Az átadást követ´́oen a
Nyugat Nógrád Vízm´́u Kft. az ivóvíz
és csatorna hálózat vagyonkezel´́oi jo-
gával rendelkezne. Az érintett 54 ön-
kormányzatból 53 önkormányzat már
korábban csatlakozott. Rétság csatla-
kozásával vált az új rendszer teljessé.
Az új helyzet lényege, hogy a vízdíj
két éven keresztül nem emelkedik, s
azt követ´́oen is csak az infláció mérté-
kében változhat. Az új tarifa szerint a
vízdíj és csatornadíj együttes összege
2011. március 1-t´́ol kezd´́od´́oen köb-
méterenként bruttó 78 Ft-al csökken.
A testület második feladata a gyermek
és szociális étkeztetés, valamint a szo-
ciális ellátás 2011. évi térítési díjának
megállapítása volt. A díjak mérsékelt
emelkedését tartalmazó rendeletet a
városi honlapon lehet megtekinteni.
A napirenden szerepelt a rétsági ren-
d´́orkapitányság beszámolója. A testü-
let értékelése szerint egy igen alapos,
részletesen kidolgozott anyag került a
bizottság, illetve a testület elé. Teljes
kör´́u áttekintést nyújt a rend´́orség mun-
kájáról. A megyében a legjobb eredmé-
nyességgel derítették fel a b´́uneseteket a
fennálló létszámhiány ellenére. A ren-
d´́orkapitány úr kiemelte, hogy nagy-
ban segíti az a munkájukat, hogy igen
jó együttm´́uködést sikerült kialakítani
a helyi polgár´́or szervezettel, hiszen
így felszabadul, s más feladatott lát-
hatnak el a rend´́orség munkatársai.
A szemétszállítás költségek csökken-
tése érdekében folyamatos tárgyalás

történt a szolgáltató Zöld Híd Régió
Kft-vel. Az önkormányzat határozata
szerint lakott ingatlanonként 15000 Ft-
ot átvállal a lakossági terhekb´́ol, melyet
a szolgáltató a negyedéves számlán ked-
vezményként levon. Fontos, hogy a ked-
vezmény a rendelet szerint csak azt illeti

meg, aki befizeti az el´́oz´́o negye-
évi díjakat! Ebben az esetben
9-12 ezer forint díjat kell a la-
kosságnak negyedéves bontás-
ban (2250 - 3000 Ft/negyed-
év/ingatlan) befizetnie. A szol-
gáltató ajánlata szerint, ameny-
nyiben az önkormányzat az így

összeadódó 15,99 millió forintot Rét-
ság lakóitól átvállalja, az esetben évi
bruttó 2.1 millió forint visszatérítést
fizet számára. Ebb´́ol a pénzb´́ol egy
olyan járm´́uvet szeretne megvásárolni
az önkormányzat, amely télen a hóel-
takarításban, nyáron pedig a zöld hul-
ladék szállításában, komposztálásában
m´́uködne közre.
Az ülésen döntés született a rétsági
sportegyesületek 2011. évi támogatása
tárgyában. A testület úgy foglalt állást,
hogy a nehéz pénzügyi helyzet ellenére
is fontosnak és támogatandónak tartja az
egyébként nem kötelez´́o feladatként je-
lentkez´́o sporttevékenységet.
Az  önkormányzat  döntése  értelmé-
ben  a  rendelkezésre álló pénzösszeg
az alábbi  arányban  került  felosztás-
ra: a Rétság Városi Sport Egyesület
2 800 000, a Rétsági Árpád Egylet
900 000, a Rétsági Judo Klub 500 000
Ft támogatásban részesül. Határozat
született arról is, hogy a F´́onix Aszta-
litenisz Sport Egyesület természetbeni
támogatásként a továbbiakban ingye-
nesen veheti igénybe az általános isko-
la tornatermét. A Hangár Sport Egye-
sület pályázatát – lévén, hogy nem
sport célok érdekében nyújtotta be –
ez évben nem tudta támogatni.
Úgyszintén e testületi ülés feladata
volt, hogy döntsön a nyugdíjas klubok
támogatásáról. A testület a rendelke-
zésre álló keretet az alábbiak szerint
osztotta fel: Városi Nyugdíjas Klub
230 000, a Hunyadi János Nyugállo-
mányúak Klubja 170 000 Ft-ot kapott.
A súlyozásnál els´́osorban a két ered-
ményesen m´́uköd´́o klub taglétszám-
különbségét vették figyelembe.
A napirenden szerepelt a Városi M´́u-
vel´́odési Központ és Könyvtár intéz-
ményvezet´́oi pályázatának elbírálása.
A pályázati kiírásra egyetlen pályázat

érkezett. A testület további öt éves id´́o-
tartamra Végh Józsefet bízta meg az
intézmény vezetésével.
Az óvoda felújítás gépészeti munkái-
nak ellátására három-három pályázat
érkezett a f´́utés korszer´́usítés, illetve
az elektromos felújítás megoldására. A
testület, a bizottsági javaslat alapján a
f´́utéskorszer´́usítésre a RÉT-GÁZ Bt.,
az elektromos felújításra Pásztor Zol-
tán rétsági lakos pályázatát fogadta el.
Egy újabb lépés történt a „Rétság vá-
ros központi településrészének funkci-
ób´́ovít´́o településrehabilitációja” cí-
met visel´́o pályázat terén. A pályázatot
kiíró NORDA szerint a pályázathoz
kapcsolódó útvonalterv elkészült. Az
indoklás szerint a tulajdonviszonyok
rendezése megtörtént, a tervez´́ok kivá-
lasztása is megoldódott. Az engedélyes
tervek becsatolásra kerültek és a szüksé-
ges engedélyeket beszerezték. Elkészült
a végleges akcióterületi terv is. Mind-
ezek alapján a pályázat a második for-
dulóra való benyújtásra alkalmas.
Egy el´́oterjesztés foglalta össze a
2011. évi karbantartási és felújítási ter-
vet. Az önkormányzat ebben foglalta
össze az intézményeinek karbantartá-
si, felújítási feladatait, hogy a kell´́o
rangsorolás alapján a legéget´́obb fel-
adatok megoldására fordítódjék a vi-
szonylag sz´́ukös keretek közt rendel-
kezésre álló összeg.
A közbeszerzési tervet az erre vonat-
kozó törvény alapján a képvisel´́o-tes-
tületnek minden év április 15-ig el
kell, hogy fogadja. Ezt követ´́oen kell a
közbeszerzések tanácsának megkülde-
ni. A terv nyilvános, melyet a város
honlapján kell hozzáférhet´́ové tenni a
következ´́o közbeszerzési terv közzété-
teléig folyamatosan.
A 2011. évi közfoglalkoztatás módosí-
tását annak érdekében kellett napi-
rendre t´́uzni, hogy a közfoglalkoztatás
új rendszerében a bérpótló juttatásra
jogosultak minél nagyobb létszámát
lehessen bevonni a közfoglalkoztatás-
ba. A munkaügyi központ tájékoz-
tatása alapján a 2011. januárjában a
benyújtott pályázat b´́ovítésére van le-
het´́osége önkormányzatunknak. Jelen-
leg közel 100 f´́o részesül a településen
bérpótló juttatásban. Akár 2011. ápri-
lisától lehet´́oség lenne a jelenlegi 8 f´́o
helyett négyszer két hónapon keresz-
tül 20-25 f´́o közfoglalkoztatásában
történ´́o alkalmazására.
A céltartalék feloldása témakörével
azért kellett a testületnek foglalkoznia,
mert a Rétsági Kistérségi Egész-
ségfejleszt´́o Központ Egészségügyi
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Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2011. április
Mez´́ofi Zoltán polgármester: Minden

hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig, áprilisban  11-én hétf´́on

Dr. Katona Ern´́o alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától
17.30 óráig, áprilisban 27-én szerdán

Fejes Zsolt jegyz´́o: Minden hétf´́on 14-17
óráig, áprilisban 4, 11, 18. Távollété-
ben ugyenezen id´́opontban Hutter Já-
nosné aljegyz´́o helyettesíti.

Testületi ülés
Rétság Városi Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete következ´́o ülése 2011. április 15-
én pénteken 16 órakor kerül sorra. Az
ülést az RTV egyenes adásban közvetíti.
Tervezett témák: 1) El´́oterjesztés Sportkombi-
nát hasznosításáról. 2) El´́oterjesztés megürese-
dett önkormányzati ingatlanok további haszno-
sításáról 3) Településrendezési eszközök felül-
vizsgálata. 4) Beszámoló a Bels´́o Ellen´́orzési
Társulás m´́uködésér´́ol, az ellen´́orzések tapasz-
talatairól. 5) Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó m´́uködésének megkezdésér´́ol, a
Nonprofit Kft. közgy´́ulésér´́ol, illetve a 2010. évi
mérlegbeszámoló elfogadásáról, 6) Tájékoztató
a kiemelt feladatok ellátásáról

Szolgáltató Nonprofit Kft. benyújtotta
éves támogatási igényét. A támogatási
igény becsült adatok alapján történt,
hiszen egy nem m´́uköd´́o intézmény
esetén nem lehet pontosan tudni a ki-
adási és a bevételi tételeit sem. A tar-
talék, mint kiemelt el´́oirányzat csak a
testület hozzájárulásával oldható fel.
A járóbeteg-ellátó központ hamarosan
bekövetkez´́o indulása miatt szüksé-
gessé vált az egészségügyi szolgálatok
telephelyeinek megváltoztatása. Szük-
ségessé válik emiatt a m´́uködési enge-
délyek megváltoztatása, s feladatokat
ró az önkormányzatra a veszélyes
anyagok tárolásának kérdése is. 

A testületi ülés zárt üléssel fejez´́odött be,

Megkérdeztük az illetékest
A Rétsági Televízió március végi adásában
Girasek Károly rovatvezet´́o, a Munkaügyi
Központ rétsági kirendeltségének vezet´́o-
jével beszélgetett. A választást az indokol-
ta, hogy Máté Judit személyében új vezet´́o
került a szervezet élére, másrészt pedig az,
hogy számos területen változás történt a
munkanélküliek támogatásában.

– Kirendeltségünk 2011. január 1-t´́ol a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi Központjának a
kirendeltsége. Ez az Észak-Magyarorszá-
gi Regionális Munkaügyi Központ jog-
utód szervezete. Én 2010. december 20-
tól vezetem a rétsági kirendeltséget, mi-
után azonban már tizennyolc éve dolgo-
zom itt, ismerhetnek az ügyfelek.

– A szervezeti változás az ügyfelek ré-
szére alig érzékelhet´́o, hiszen ugyanoda
kell fordulniuk, ha segítségre szorulnak.
Vannak ugyanakkor változások. Ilyen pél-
dául a közmunka-program.

– 2011-t´́ol változott a közfoglalkoztatás
rendszere. Megsz´́unt az eddigi közmunka-
program a közcélú munka fogalma, a köz-
hasznú munkavégzés. Helyébe egységesen a
közfoglalkoztatás támogatása lépett. Ennek a
programnak a rendeltetése az, hogy minél
több munkára képes és -kész, aktív korú, szo-
ciálisan rászoruló ember kerüljön vissza a
munka világába. Több típusa van ennek a
programnak. Az egyik ilyen az önkormány-
zatok által m´́uködtetett rövid idej´́u közfoglal-
koztatás. Ebben jelenleg több mint száz f´́o
dolgozik a térségünkben, s ezek a programok
az önkormányzatok közfeladat-ellátását cé-
lozzák meg. A hosszabb id´́otartamú program
célja az összetettebb, szolgáltatás-jelleg´́u, ér-
tékteremt´́o közfoglalkoztatás támogatása.

– Az emberek azt érzékelik, hogy keve-
sebben jutnak a korábbinál ennek lehet´́o-
ségével munkához, s ´́oket is csak rövidebb
ideig tudják foglalkoztatni.

– Ez egy teljesen új közfoglalkoztatási
rendszer, amelynek menetében az önkor-
mányzatok háromszor pályázhatnak évente.
Az önkormányzatok feladata az, hogy meg-
tervezzék azt, hogy miként tudnak mind
több embert bevonni ebbe a programba.

– Hol kell jelentkeznie annak, aki eb-
ben a programban részt kíván venni?

– Ezekben a programokban csak regiszt-
rált álláskeres´́oket, illetve bérpótló juttatás-
ban részesül´́o álláskeres´́oket foglalkoztathat
az önkormányzat. A jelentkezés feltétele te-
hát az, hogy álláskeres´́oként regisztráltassa
magát a munkaügyi kirendeltségen.

– Tudnak-e mást kínálni azoknak az
embereknek, akik munka nélkül vannak?

– A munkaügyi központunk számára
kiemelt feladatot jelent a vállalati kapcso-
lattartás. A vállalati kapcsolattartó a mun-
káltatói látogatásai során személyesen,
ezen túl a hírlevelekben írásban kiajánlja
azokat a támogatási formákat, amelyek
segítségével az álláskeres´́ok munkába he-
lyezhet´́ok. A bérpótló juttatásban részesü-
l´́o és a szociálisan rászoruló emberek fog-
lalkoztatásának el´́osegítéséhez van még
egy eszközünk. Ennek célja, hogy az ál-
láskeres´́ok visszakerüljenek az els´́odleges
munkaer´́o-piacra egy uniós program se-
gítségével. Ez a TÁMOP 1.1.3 program
keretében az „Út a munka világába” elne-
vezést viseli. Itt a vállalkozókat támogat-
juk és ösztönözzük arra, hogy a program-
ban résztvev´́o ügyfeleinket alkalmazzák.

– Úgy tudom, hogy munkahelyteremt´́o
beruházásokkal kapcsolatosan is van egy
támogatási programjuk. 

– Kiírásra került, s március 31-ig volt
lehet´́oségük a kis-, közép- és mikrovállal-
kozásoknak arra, hogy benyújtsák pályá-
zatukat annak támogatására, ha még az
idén legalább két új munkahelyet kíván-
nak megteremteni. Az ilyen foglalkozta-

hol egy lakásfenntartási kérelmet, vala-
mint egy közszolgálati jogviszonnyal kap-
csolatos döntés volt napirenden.

táshoz akár egymillió kétszázezer forint
támogatást is kaphatnak személyenként.

– Van-e arra nézve támogatási lehet´́o-
ségük, ha valaki maga szeretne vállalko-
zóvá válva megoldani a problémáját?

– Lehet´́oségünk van arra, hogy ha valaki
már legalább három hónapja nyilvántartott
álláskeres´́o és úgy dönt, hogy a saját foglal-
koztatását vállalkozás keretében látja biztosí-
tottnak, akkor pályázatot nyújthat be kiren-
deltségünkre. Ennek határideje november 2.
Az ilyen pályázatnak két típusa van. Egy-
részt minimálbérnek megfelel´́o összegnek a
hathavi folyósítását kérheti vissza nem térí-
tend´́o támogatásként, illetve t´́okejuttatás-
ként ötszázezert´́ol kétmillió forintig terjed´́o
összeget pályázhat meg. Ezek a támogatások
együttesen és külön-külön is igényelhet´́ok. 

– Úgy hallottuk, hogy Önök szervez-
nek különféle tanfolyamokat is a munká-
hoz jutás érdekében.

– Nem csak tanfolyamokat, hanem szol-
gáltatásokat is nyújtunk az ügyfeleink részé-
re. Az általunk támogatott tanfolyami lista
hamarosan megjelenik. A szolgáltatásaink
különböz´́o humán szolgáltatásokat jelente-
nek, mint például az álláskeresési technikák,
munkatanácsadás. Személyre szabottan ke-
ressük meg azokat a lehet´́oségeket, melyek
az adott ügyfelünk számára a legkedvez´́ob-
bek. Újdonságunk, hogy az ügyfélváróban
rendelkezésre állnak olyan öninformációs
berendezések, melyek segítségével a hoz-
zánk fordulók személyesen is tájékozódhat-
nak az interneten kínált lehet´́oségek fel´́ol, s
maguk is feltölthetik önéletrajzukat.
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Kitüntetések nemzeti ünnepünkön
Az 1848-49-es szabadságharcra való
emlékezés alkalmat ad arra is, hogy vá-
rosunk képvisel´́o-testülete kitüntetése-
ket adományozzon a város érdekében
önzetlenül tevékenyked´́ok számára.
2011-ben három Pro Urbe-díj került át-
adásra. Az alábbiakban az ünnepségen
elhangzott méltató beszédeket idézzük.

Kapecska Ferencné, született Ötvös
Zsuzsanna, Somogy megyében, Marcaliban
született. Családjával 1961-ben költöztek
Alsópeténybe, itt fejezte be az általános is-
kolát, majd a váci Közgazdasági Szakkö-
zépiskolában folytatta tanulmányait.

A közigazgatásban 1968-tól kezd´́od´́o-
en dolgozott községi tanácsoknál, el´́obb
Keszegen, majd Alsópetényben volt VB
titkár, egészen 1972-ig, amikor is Rétság-
ra került a Járási Hivatal Pénzügyi Osz-
tályára, ahol kezdetben pénzügyi ügyinté-
z´́oként dolgozott, majd kés´́obb osztályve-
zet´́o helyettesnek nevezték ki. 

1991-ig a Városi Önkormányzat jogel´́od-
jeinél végezte pénzügyi tevékenységét, majd
1991. február 1-t´́ol az akkori Képvisel´́o-tes-
tület a Városi Önkormányzat jegyz´́ojévé ne-
vezte ki. 16 évig a város jegyz´́ojeként dolgo-
zott egészen 2007. március 31-ig, nyugdíjba
vonulásáig. Rendszeresen képezte magát, így
pénzügyi ügyintéz´́oi, igazgatás-szervez´́oi,
okmányirodai ügyintéz´́oi és anyakönyvveze-
t´́oi végzettséget is szerzett, majd 1987-ben
eredményesen letette a fels´́ofokú költségve-
tési szakvizsgát. Irányítása alatt a rétsági Pol-
gármesteri Hivatal a megye egyik legjobb,
legfelkészültebb hivatalává vált, biztosítva a
törvényes, szakszer´́u ügyintézést, a stabil,
megalapozott gazdálkodást, a jó színvonalú
m´́uködéshez szükséges munkafegyelmet és a
mindig naprakész szabályozást.

A munkában, mint az egy jó vezet´́ohöz
illik, mindig élenjárt. Munkáját kiemelke-
d´́o lelkiismeretességgel, felkészülten,
megbízhatóan, precízen, nagy szakmai
hozzáértéssel és legendás munkabírással
végezte. Teljesítményét több kitüntetéssel
ismerték el pályafutása során: így 1976-
ban Tanács Kiváló Dolgozója megyei ki-
tüntetést kapta meg, 1983-ban a pénzügy-

minisztert´́ol a Kiváló Munkáért kitünte-
tést, 1994-ben a belügyminisztert´́ol a köz-
szolgálatban végzett kiemelked´́o munká-
jáért az Aranygy´́ur´́u kitüntetést, 1997-ben
pedig a köztársasági elnökt´́ol a Magyar
Köztársasági Ezüst Érdemrend kitüntetést
vehette át. 2005-ben a Nógrád Megyei
Közgy´́ulést´́ol kapott egy emlékplakettet
15 éves jegyz´́oi tevékenységéért. A Városi
Önkormányzat munkáját 2010. októberé-
t´́ol ismét hathatósan segíti a Pénzügyi és
Városüzemeltetési Bizottság tagjaként. A
város érdekében végzett kiemelked´́o, fá-
radhatatlan és eredményes munkája pél-
daérték´́u, ezt ismeri el a Városi Önkor-
mányzat Képvisel´́o-testülete a Pro Urbe
Emlékérem adományozásával.

Kopcsák Jánosné, született Spitzer
Julianna, Nógrád megyében, Romhány-
ban született. Férjével együtt 1958-ban
költöztek Rétságra, ekkor lett a Rétsági
Vöröskereszt Szervezet tagja. A Járási Hi-
vatalban és a TSZ irodán dolgozott. Mind-
két munkahelyén megbízható, segít´́okész
munkatársként ismerték meg. 1980-ban be-
tegsége miatt leszázalékolták, de átjutva a
kritikus életszakaszon, csökkentett óra-
számban ugyan, de újra dolgozni kezdett.

A Magyar Vöröskereszt helyi szerveze-
tének lelkes aktivistájaként, önzetlen mun-
kájával segítette és segíti a mai napig is a
szervezet tevékenységét. Pénztárosként
pontosan, naprakészen vezeti a rábízott do-
kumentációt. Folyamatosan ápolta és b´́oví-
tette azokat a kapcsolatokat, melyek a vö-
röskeresztes munkához elengedhetetlenek,
tevékenységével jelent´́osen hozzájárult ah-
hoz, hogy a Vöröskereszt helyi szervezeté-
nek munkája színvonalas és tartalmas le-
gyen. Odaadó munkájával sokat segített a
különböz´́o rendezvények el´́okészítésében,
lebonyolításában. Ilyenek voltak például az
önkéntes véradások, az id´́osek napja ren-
dezvények, az els´́osegélynyújtó versenyek,
csecsem´́ogondozási versenyek, a különböz´́o
jótékonysági rendezvények, valamint a vö-
röskeresztes bálok szervezése.

Teljesítményét a Magyar Vöröskereszt
Országos Szervezete el´́obb bronz, majd

ezüst illetve kés´́obb arany fokozatú kitün-
tetéssel ismerte el. A közösség érdekében
végzett több mint fél évszázados vöröske-
resztes munkája példamutató, ezt a tevé-
kenységet ismeri el a Városi Önkormány-
zat Képvisel´́o-testülete a Pro Urbe Emlék-
érem adományozásával.

Krasznai Gyula Nyíregyházán szüle-
tett. Családjával egy kis nyírségi faluban,
Pócspetriben éltek. Életének sok fontos
eseménye köti ´́ot Nyíregyházához, hiszen
ott tanult, dolgozott, katonáskodott, s ott
is élt néhány évet feleségével. Négy gyer-
mekük született. Több mint húsz éve köl-
töztek Nagyorosziba. Mint tevékeny em-
ber, kereste a közösségi munkálkodás le-
het´́oségét. Az irodalom iránti érdekl´́odése
hozta el ´́ot városunkba, és aktívan bekap-
csolódott a Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár életébe. Alapítója a Spangár
Andrásról elnevezett Irodalmi Körnek.
Bíztatója a helyi fiatal  tollforgatóknak,
el´́oadóknak, s´́ot saját költségén többször
is szállította ´́oket külföldi és magyarorszá-
gi fellépésekre, bemutatkozó estekre, kü-
lönböz´́o rendezvényekre. ´́O élesztette újra
és terjesztette el térségünkben a M´́uvé-
szetre Hívás Napja elnevezés´́u program-
sorozatot, melyhez számos térségen kívüli
intézmény, civil szervezet is csatlakozott.

Karaffa Gyula néven megálmodója, ki-
vitelez´́oje, s máig folyamatos gondozója,
szerkeszt´́oje a Börzsönyi Helikon cím´́u iro-
dalmi, m´́uvészeti folyóiratnak, mely mára
már hatodik évfolyamába lépett, és több
vaskos kötetre való kulturális értéket halmo-
zott fel. A folyóirat megjelentetésére egy kü-
lönleges, akkor még ritka formát választott:
a lapot nyomtatásra alkalmas formában az
interneten terjesztve adta közre. A kiadvány
átlagosan 80 oldalnyi terjedelemben, ha-
vonta jelenik meg, és eddig több mint 60
lapszámot ért el. Összeségében több mint
5.000 oldalnyi értékes, válogatott, szerkesz-
tett, az archívumban bármikor elérhet´́o pub-
likációt jelent. A statisztikák szerint 1000-
nél is több rendszeres olvasója mellett a
könyvtárak kinyomtatva is elhelyezik pol-
caikra az olvasóik számára az ország több
városában. A lap igényes tartalmával immár
komoly szakmai rangot vívott ki önmagá-
nak. Hozzá kell tenni, hogy a havonkénti
megjelentetéshez szükséges sok munkáért
semmilyen díjazásban nem részesül.

Krasznai Gyula munkássága, áldozat-
vállalása, önzetlen tevékenysége nagyban
hozzájárult Rétság kulturális életének szí-
nesítéséhez, gyarapításához, továbbá vá-
rosunknak a világháló segítségével széles-
kör´́u ismertséget szerzett. Ezt az önzetlen,
példaérték´́u munkát ismeri el a Városi Ön-
kormányzat Képvisel´́o-testülete a Pro Ur-
be Emlékérem adományozásával.
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Tavaszköszönt´́o gála Nadirah és Csillagaival
Hastáncbemutató a m´́uvel´́odési központban

A hastánc vagy orientális tánc keleti ere-
det´́u táncok összefoglaló elnevezése. A vi-
lág egyik legrégibb, és a mai napig szinte
változatlan formában fennmaradt tánca.
Már az ókorban elindult az a fejl´́odési fo-
lyamat, amely az orientális táncot a pro-
fesszionális szólótánc felé vitte. Az ókori
Egyiptomban már léteztek olyan hivatá-
sos tánccsoportok, akiket állami és családi
ünnepekre egyaránt fel lehetett bérelni. A
modern hastánc története 1893-ban a Chi-
cagói Világkiállításon kezd´́odött. Ide ér-
keztek azok a szíriai táncosok, akik közül
egy “Little Egypt” nev´́u vált a leghíreseb-
bé. A baletthez és a f´́uz´́ovel karcsúsított
n´́oalakokhoz szokott amerikaiakat sokkol-
ta amit láttak, mégse tudtak ellenállni ne-
ki. A század elején Amerikában számos
cikk jelent meg a hastánc pozitív hatásai-
ról. Az orientális tánc természetességét
hirdették a balett természetellenes, cson-
tokat és izmokat deformáló mozdulataival
szemben; az egészségre tett jótékony ha-
tását, s azt hogy kortól és alaktól függet-
lenül bárki élvezheti a kreatív kifejez´́oké-
pességet, az eredend´́o, ´́osi n´́oiességet és

érzékenységet, és leginkább az orientális
tánc szabadságát.

A rétsági fergeteges siker´́u, látványos
gálam´́usor a városunkba érkez´́o és persze
a helyi csoportnak köszönhet´́o. Nekik kü-
lön is gratulálnunk kell, hiszen mindössze
mintegy fél éve gyakorolják ezt a n´́oies
táncot és ez volt az els´́o fellépésük. Ven-
dégek érkeztek Balassagyarmatról, Etes-
r´́ol, s´́ot a határon túlról is ellátogatott hoz-
zánk a szlovákgyarmati és az ipolykeszi
együttes. A fellép´́o csoportok vezet´́oje

Bernáth Melinda, azaz Nadirah. M´́uvész-
nevének jelentése: kiváló, kecses, drága.
Szólótáncai gazdagították az est m´́usorát.

 V.J.

Szávai Attila írásának színi bemutatója 
Egy nem mindennapi színházi ´́osbemu-
tatóra készül a rétsági m´́uvel´́odési köz-
pontban a salgótarjáni Vertich Színpad.
Egy rétsági szerz´́o - Szávai Attila - da-
rabját adják el´́o. Az április 15-én, pén-
teken 19.00 órakor kezd´́od´́o el´́oadásra
invitáljuk a kedves néz´́oket dr. Csong-
rády Béla közíró ajánló soraival.

El´́ohang a „Hevimetál...”-hoz
Nógrádiságuk okán már akkor is jó

szívvel ajánlanám a rétsági közönségnek
Szávai Attila színm´́uvét és a salgótarjáni
Vertich Színpadstúdió el´́oadását, ha nem
lennék elfogult a szerz´́ovel és az együttes-
sel. Tekintve azonban, hogy Szávai Attila
kollégám volt a Nógrád Megyei Hírlapnál
– s´́ot a „Fészercsend” cím´́u könyvér´́ol há-
rom évvel ezel´́ott együtt beszélgettünk ve-
le a megyeszékhelyi Szerdatársaság Iro-
dalmi Kávéházban – a vertiches színját-
szókhoz pedig sokoldalú emberi, szakmai
kapcsolat f´́uz, még nagyobb örömmel vál-
laltam az áprilisi premier szószólójának
szerepét. Annál is inkább, mert már vár-
tam, hogy az egyedi stílusú lírikus és még
sajátosabb hangú prózista el´́obb-utóbb
drámai m´́uvel is jelentkezik. Biztos vol-
tam benne, hogy „az utcán hever´́o, jöv´́o-
men´́o, az ágyban fekv´́o, az emberek jelle-

mében fellelhet´́o” – hogy a szerz´́o gondo-
latait idézzem – témák megláttatnak és
megíratnak színpadi alkotásban is. S íme
itt a „Hevimetál, bányaló, tehervonat”,
amelyben – csakúgy mint Szávai Attila
más m´́ufajú írásaiban – a társadalom peri-
fériáján teng´́od´́o úgynevezett kisemberek
mindennapi valóságát idéz meg a rá jel-
lemz´́o módon, bravúrosan egyensúlyozva
a humor, az irónia és abszurd határán. A

kocsmában teng´́od´́o kétkezi munkások és
a lakótelepi bezártságba kényszerült értel-
miségiek egyaránt kisiklani képes élet-
helyzetére, a tragikomikus jelenetek at-
moszférájára jól érez rá az immár hetedik
évében járó Vertich Színpadstúdió már
többször bizonyított tehetséges, ígéretes
társulata. 

S bár nevetni is sokat lehet majd a
szituációkon, nyelvi leleményeken, f´́oleg
elgondolkodni érdemes a zsákutcába tork-
olló kilátástalan sorsokon, a darab h´́osei-
nek és a néz´́oinek felel´́osségén.

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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Gazdaságfejlesztés élénkít´́o roadshow
Gazdaságfejlesztés élénkít´́o roadshowt
tartottak Rétságon a Városháza dísz-
termében március 21-én a Nógrád-me-
gyei forráslehívást és fejlesztéseket
szorgalmazó szervezetek. A rendezvé-
nyen az Új Széchenyi Terv adta lehet´́o-
ségek széles kör´́u hasznosítására készí-
tették fel az érdekl´́od´́oket.

A roashow els´́o el´́oadója Sándor Ildi-
kó, a Nógrád Megyei Területfejlesztési
Ügynökség ügyvezet´́o igazgatója volt, aki
a vállalkozói pályázatok változásait is-
mertette. A megjelent vállalkozók meg-
tudhatták, hogy az Új Széchenyi Tervben
kiírt pályázatok beadásánál mire kell ki-
emelt figyelmet fordítaniuk a korábbi pá-
lyázati kiírásokhoz képest.

A rendezvény második témája az Észak-
Magyarországi Operatív Program keretében
benyújtható pályázatokat mutatta be Dénes
Anita, a NORDA Nógrád Megyei Ügynök-
ség ügyvezet´́o igazgatójának prezentálásá-
ban. A „Turisztikai szolgáltatások fejleszté-
se” és a „Vállalati együttm´́uködés és klasz-
terek támogatása” cím´́u pályázatok részle-

teir´́ol és feltételeir´́ol részletesebb tájékoz-
tatást is kaptak az érdekl´́od´́ok.

Brunda Gusztáv el´́oadásában a vállal-
kozók megismerhették a Közép-Magyar-
országi Regionális Fejlesztési Társulás
(KRF) m´́uködését, valamint értékes infor-
mációkhoz juthattak a KRF-fel történ´́o
együttm´́uködések részleteir´́ol és el´́onyei-
r´́ol. Brunda Gusztáv emellett az együtt-
m´́uködés hatására elérhet´́o fejl´́odési lehe-
t´́oségekr´́ol is tájékoztatta a jelenlév´́oket.

A rendezvényen a Vállalkozók és Mun-
káltatók Országos Szövetsége is képvisel-
tette magát. A szervezet képviseletében
Gazsi Ferenc a VOSZ megyei elnöke tartott
el´́oadást, melyben a Széchenyi Kártya nyúj-
totta lehet´́oségeket, és a különböz´́o hitelfel-
vételt biztosító konstrukciókat mutatta be.

Az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó
kombinált mikrohitelt, illetve a vállalkozá-
sok humán t´́okéjének fejlesztését célzó in-
gyenes munkavállalói képzéseket dr. Bable-
na Ferenc a Nógrád Megyei Regionális Vál-
lalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezet´́o
igazgatója mutatta be, és elmondta, még most

sem kés´́o jelentkezni az 5 féle képzésre.
A szervezetek között képviseltette ma-

gát a Partnerséggel a Foglalkoztatáért Iro-
da is. Az iroda munkatársa, Kristóf Kitti
mutatta be a Nyugat-nógrádi Vállalkozók
Klubját, ahová szeretettel és fejlesztések-
hez szükséges információkkal várják az
érdekl´́od´́o vállalkozókat.

A rendezvényen valamennyi el´́oadó a pá-
lyázatok beadására, valamint a kreatív és in-
novatív gondolkodásra biztatta a vállalkozó-
kat. A cél tehát közös, a forrásbevonások pá-
lyázatok általi növelése. Kérésével, kérdésé-
vel keresse a Partnerséggel a Foglalkoztatá-
sért Iroda munkatársait a 35/350-426-os tele-
fonszámon, a partnerseginfo@gmail.com
e-mail címen, vagy Rétságon a Rákóczi út
39-41. szám alatti irodában.

Csak azt tudjuk 
megvédeni, amit ismerünk

A rétsági általános iskola hangsúlyt fektet
arra, hogy megismertessék a diákokat a
környezetünk értékeivel szépségeivel. 

E cél érdekében a legalkalmasabb em-
bert hívták meg vendégül, hogy szép fel-
vételek kíséretében mutassa be a Bör-
zsöny értékeit, csodálatos vidékeit. Te-
száry Károly a Börzsönyi Tájvédelmi
Körzet egykori vezet´́oje immár nyugdíjas-
ként sem tétlenkedik. Minden meghívást
elfogad, hogy bemutathassa az ország
egyik legérintetlenebb hegységének va-
rázslatos világát. A „börzsönyi mindentu-
dó” legutóbb Barangoló cím´́u könyvének
bemutatásakor járt városunkban, most pe-
dig az iskolásoknak tartott ismeretterjesz-
t´́o el´́oadást. Fontosnak tartja az ilyen talál-
kozókat, hiszen mi él´́ok sem ismerjük iga-
zán a karnyújtásnyira fekv´́o természeti
környezetünket.

Március 15 kupa – Rétság
Tizenegyedik alkalommal rendezte meg
a F´́onix ASE a Március 15 kupát. Az
el´́oz´́o évekhez képest igen nagy létszám-
ban jelentek meg a játékosok. Több
mint 90 versenyz´́o nevezett be több kor-
csoportban, így kísér´́okkel együtt hoz-
závet´́olegesen 130 ember gy´́ult össze a
már megyei szinten legrangosabbnak is
mondható asztalitenisz versenyen.

Több egyesület érkezett Budapestr´́ol-
Budapest Stiga, BVSC, Csepel, Malév -,
de vidékr´́ol is szép számban képviseltették
magukat sportolók- Balassagyarmat, Bá-
tonyterenye, Diósjen´́o (Ápoló gondozó
otthon), Gödöll´́o, Rétság, Romhány,
Szendehely, Szécsény és Vác települések-
r´́ol. Külön kiemelend´́o, hogy a versenyz´́ok
között szerepelt több országosan jegyzett
eredményekkel rendelkez´́o játékos is, így

például id. Baráth Kornél, ifj. Baráth Kor-
nél és Katona Gerg´́o.

A több mint 90 nevez´́ob´́ol 32 feln´́ott
férfi kategóriában indult, 7 a feln´́ott n´́oi-
ben, a fiataloknál kb. 55 versenyz´́o neve-
zett összesen az újoncoktól az ifikig.

A mérk´́ozések 12 asztalon folytak,
minden korcsoportban körmérk´́ozésekkel
döntötték el a selejtez´́ot, majd az innen
tovább jutó játékosok egyenes kieséses
rendszerben mérk´́oztek meg egymással.

A rétságiak közül Molnár Mónika és
Porubszki Martin voltak a legeredménye-
sebbek. Mónika az újonc leány kategóriá-
ban 3 nyert mérk´́ozés után az el´́odönt´́oben
szenvedett csak vereséget, így 3. helyezett
lett. Martin pedig az újonc fiúk között,
igen er´́os mez´́onyben, a negyeddönt´́oben
búcsúzott a 16-os f´́otábláról.
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Pályázat
Hunyadi János Nyugállományúak Klubja
pályázatot hirdet általános iskolák 7-8-
osztályosainak és középiskolások részére.

EMBER A VILÁG ´́URBEN
´́URHAJÓZÁS 50. ÉVE

címmel, mivel 50. évvel ezel´́ott volt el´́o-
ször ember a világ´́urben. Ennek emlékére
írta ki a pályázatot a Hunyadi János nyu-
gállományúak klubja. Pályam´́u terjedelme
4 db A4-es lap, olvasható kézírással vagy
gépelve, jeligével ellátva, mellette zárt
borítékban név, lakcím, telefonszám. Be-
küldési határid´́o: 2011. április 30.

Nyertesek telefonon lesznek értesítve
2011. május 15-én. jeligéjük megjelenik a
Rétság TV-ben is. Díjak átadása 2011. má-
jus 21. Rétság M´́uvel´́odési Központ 15.
órakor kezd´́od´́o Kistérségi Katonai talál-
kozón lesz. Díjak: l. díj: 1 hetes túlél´́o
tábor Rétságon, II. díj: 10 ezer Ft. vásár-
lási utalvány, III. díj 5 ezer Ft. vásárlási
utalvány Els´́o 10 díj: Pákozd kirándulás.

Beküldési cím: Hunyadi János Nyugál-
lományúak Klubja 2651 Rétság Táncsics u
9. Tel: Hangyási Jen´́oné 0630-837-4879

Végtisztesség
TEMETKEZÉS

Rétság, Rákóczi út 37.
(a buszmegálló mellett)

06 30 9 251 947
www.vegtisztessegbt.hu

Fénymásolás féláron
M´́uvel´́odési központunk egy új gép
beállításával a korábbinál kedvez´́obb
áron tud vállalni küls´́o szervek részé-
re is fénymásolást, illetve nyomtatást.
Díjtételeinket az alábbi táblázat tar-
talmazza.

A/4 fénymásolás, nyomtatás 
30 Ft/oldal

Azonos oldalról több példánynál:
25 példány felett 25 Ft/oldal
50 példány felett 20 Ft/oldal
A/3 fénymásolás, nyomtatás 

60 Ft/oldal

Felhívás szemét gy´́ujtési akcióra
A Rétsági Polgár´́or Egyesület tavaszi szemét
gy´́ujtési akciót szervez. Az ideje 2011 április
9. (szombaton) 9 óra. Az egyesület vezet´́o-
sége tisztelettel vár minden civilszervezetet,
intézményt és magán személyeket egyaránt a
tavaszi akcióra. A hulladék össze szedésé-
hez szükséges eszközöket az egyesület

biztosítja. (Szemetes zsák, véd´́okeszty´́u)
Gyülekezés a Városi M´́uvel´́odési Ház

mellett a parkolóban. A szemét gy´́ujtés
f´́obb helyei: a temet´́o és környéke, játszó
terek, parkok, Rákóczi út. Célszer´́u szer-
számok: gereblye, sepr´́u, lapát.

Tisztelettel: Jávorka János  elnök

Kupakgy´́ujtés
Egy rétsági diáklány – Megyesfalvi Pet-
ra – indította a gy´́ujt´́oakciót. Petra je-
lenleg a váci Boronkay Középiskola és
Gimnázium tanulója. Ott határozták el,
hogy segítenek az gödi tragikus balese-
tet szenvedett kislányon.

Sumina Annamáriára még 2009 szep-
temberében omlott rá egy löszfal. A
gyógykezelés sokba kerül, ezért határoz-
ták el, hogy valamilyen módon hozzá kí-
vánnak járulni ennek költségeihez, s csat-
lakoznak az édesanya által az interneten
tett kezdeményezéshez. Arra gondoltak,
hogy különböz´́o kupakok minden háztar-
tásban találhatók. Ha ezt összegy´́ujtik, az
érte kapott pénzt ´́ok is felajánlhatják a
gyógykezeléshez.

Az igazsághoz tartozik, hogy az efféle
gy´́ujt´́oakció nem új kelet´́u. Így fordulha-
tott el´́o, hogy a retsag.net-en, a Hangadó-
ban és a kábeltévén megjelent hirdetésre
már az els´́o napokban nagy szatyrokkal
hoztak kupakokat. Az emberek pedig fo-
lyamatosan gy´́ujtötték tovább, s volt olyan
nap, hogy közel harmincan is megjelentek

egy-egy zacskóban hozva az eredményt.
Összességében mintegy harminc kilót is
nyomhatnak a teli dobozok. Mint Petrától
megtudtuk otthon van mégennyi. Oda is
hoztak az emberek. Megmértük a kupak
gy´́ujteményt és 101,3 kg gy´́ult össze, ami
kb. 46.045 darabnak felel meg.

Talán nem is igazán pénzben mérhet´́o
bevétel az, mi kifejezi az akció igazi sike-
rét. Sokkal inkább az, hogy megmozdult
az egész város. Mindenki segíteni akart,
mindenki hozzá akart járulni a nemes cél
megvalósulásához. Köszönjük! 

V.J. 

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a
Városi Nyugdíjas Klub vezet´́oségének és
az ott közrem´́uköd´́o szerepl´́oknek, hogy
pár órára elfeledtették velünk mindennapi
gondunkat, bajunkat a jó m´́usorral.

Köszönettel: Kopcsákné Jucika

Apróhirdetés

Eladó Tereskén három szobás, komfortos
családi ház melléképületekkel, nagy te-
lekkel eladó. Érd: 0630-900-5030, 0630-
646- 7627

Újra nyit

a Stylus bútorbolt!
Nyitvatartás 

2011. április 5-t´́ol
Keddt´́ol- péntekig 

10.00-t´́ol 16.00 óráig.
Várjuk kedves vásárlóinkat!

Eboltás

Értesítem a város lakosságát, hogy 
a kötelez´́o eboltás id´́opontja 

2011. április 16-án, 
szombaton 09-t´́ol 11 óráig lesz.

Helye: 
a Lomen M´́uszaki Áruház 

el´́otti parkoló.
Pótoltás április 30-án, 

szombaton 10-11 óra között lesz.

Az eboltás díja
 - féregtelenít´́ovel együtt - 3000 Ft.

Oltási könyv pótlása 500 Ft.

Fejes Zsolt, Rétság Város Jegyz´́oje sk.

A Városi Nyugdíjas Klub táncosai 
gyakorta fellépnek 

a civil szervezetek programjain.
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Rétsági kalauz

Programajánló
Április 1-4. hétf´́oig a m´́uvel´́odési központ

galériájában megtekinthet´́o
A Kör - a Rétság környéki képz´́om´́u-
vészek közösségének - els´́o közös ki-
állítása

Április 1-19. keddig a m´́uvel´́odési köz-
pont kiállító termében megtekinthet´́o
Juhász Zsóka fotókiállítása

Április 1. péntek, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
Elfeledett írók címmel
Farkas Gergely országgy´́ulési képvi-
sel´́o el´́oadása 
Közrem´́uködik: Csernák János színm´́u-
vész. Kísér´́o rendezvény: Könyvkiállítás
az el´́oadásban szerepl´́o írók m´́uveib´́ol

Április 4. hétf´́o, 16.00 órától
a m´́uvel´́odési központ kézm´́uves m´́u-
helyében
Húsvéti készül´́odés
Tojásírás, tojásfestés, díszek készítése,
dekorációs ötletek... 
Részvételi díj: 400 Ft. F´́ott vagy kifújt
tojást hozzatok magatokkal! (Forrás
után fél óráig sós vízben kell f´́ozni!)
Minden érdekl´́od´́ot - gyermeket és fel-
n´́ottet - szeretettel várunk!

Április 4. hétf´́o, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ társalgójában
Egyeztet´́o megbeszélés a Május 1-i
rendezvényr´́ol, melyre minden érdek-
l´́od´́ot várnak a rendez´́ok!

Április 6. szerda
a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri fotókiállítás
Szakál Kati felvételeib´́ol

Április 8. péntek, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Rétsági Napközi Otthonos Óvoda
Jótékonysági rendezvénye
Támogatói jegy: 500 Ft

Április 11. hétf´́o, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
Költészet napja
Spangár-díj átadása, Spangár anto-
lógia bemutatása

Április 12. kedd, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Budai Bábszínpad el´́oadása:
Bubu kalandjai
Világjáró Viktor egy pityerg´́o kis vízi-
lóra lel egy bokor tövében. A termetre
nagyra n´́ott kis Bubu mindenre kíván-
csi, barátkozni szeret´́o kölyök. Egyszer
aztán megtörtének a baj. Egy pillan-
góval kerget´́ozve eltéved és egyedül

marad. Egyre távolabb kerülve ottho-
nától egy erd´́oben találja magát, ahol
a mindig éhes farkas és róka t´́orbe
csalja. Szerencsére Kerekerd´́oben él-
nek jó állatok is, akik nem hagyják
elveszni a bajbajutottat. Hogyan me-
nekül meg Bubu...? Err´́ol szól a mese.
Belép´́odíj: 600 Ft (Kérjük, hogy cso-
portos jegyigényüket miel´́obb jelezzék
a 35/350-785-ös telefonszámon, illet-
ve a m´́uvel´́odési központ irodájában.)

Április 15. péntek, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
´́OSBEMUTATÓ:
a salgótarjáni Vertich Színpadstúdió
bemutatja
Szávai Attila: 
Hevimetál, bányaló, tehervonat
cím´́u darabját
Szerepl´́ok: Rétschági Vera - Mikecz
Estilla, Rétschági Tivadar - Kovács
Gábor, Lacika - Kojnok Dávid, Pali -
Sándor Zsombor, Tibi - Oláh Lajos
Rendez´́o: Molnár Ern´́o, Társrendez´́o:
Susán Ferenc, Díszlet: Ráduly Csaba,
M´́uvészeti vezet´́o: P. Kerner Edit
Belép´́odíj: 1000 Ft

Április 18. hétf´́o, 16.00 órától
a m´́uvel´́odési központ kézm´́uves m´́u-
helyében
Anyák napi készül´́odés
Egyedi üvegfestett teamécsestartó ké-
szítése, ajándékötletek...
Részvételi díj: 400 Ft

Április 19. kedd 17.30 órakor
a könyvtár olvasó részlegében
Honismereti akadémia
a Föld Napja alkalmából:
“Mesél az erd´́o - mesél Balog István”
A sorozat második el´́oadása (Folyt.
köv.: Május 10. kedd, 17.30 órától - a
Madarak és Fák Napja alkalmából)

Április 28. csütörtök, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Gáz van híradósok!
címmel Pfaff László haditechnikai eszkö-
zökb´́ol rendezett gy´́ujteményes kiállítása

Májusi el´́ozetes
Május 1. vasárnap

a Sportkombinátban
Városi Majális
Sport és szórakoztató programok

Május 10. kedd, 17.30 órától
a könyvtár olvasó részlegében
Honismereti akadémia a Madarak és
Fák Napja alkalmából:
“Mesél az erd´́o - mesél Balog István”
A sorozat harmadik, utolsó el´́oadása

Május 11. szerda
a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri fotódokumentációs kiállítás

Május 21. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Hunyadi Nyugdíjas Klub rendez-
vénye - Kistérségi KIEG Találkozó

Május 25. szerda, 17.00 órakor
a m´́uvel´́odési központ galériájában
a T´́uzzománc Kör és Szobrász Szak-
kör kiállítása

Május 27. péntek
Gyermeknap Szórakoztató, kézm´́uves,
ügyességi programok sok meglepetéssel

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 Minden szerdán

17.30 órától Vezeti: Kövesdy Hedvig
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

Istentiszteletek
a m´́uvel´́odési központban

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

Hit gyülekezete: Minden csütörtökön,
17.00 órától
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A KÖR kiállítására
A m´́uvel´́odési központ életében egy új kö-
zösség jelent meg, mely azonban gyökereit
tekintve több évtizeddel ezel´́otti múltra tá-
maszkodik. Az újjászületett m´́uvel´́odési
forma els´́o közös bemutatkozásáról adunk
hírt, mikor a kiállításukat megnyitó Dr.
Végh Károly - intézményünk korábbi igaz-
gatója - megnyitó szavaiból idézünk.

1974-ben Rétságon néhány kultúra, el-
s´́osorban a képz´́om´́uvészet iránt elkötelezett
ember egy baráti társaságot hozott létre.
Körnek neveztük el. Azért, mert a Kör a
legdemokratikusabb forma. Mindenki
egyenl´́o benne, egyforma helyet foglalhat el
egy képzeletbeli, egy virtuális asztal körül.
Nincs vezet´́o, nincs kényszer, nincs kötelez´́o
téma. Egy dolog létezett: többet, mélyebbet,
igazabbat megtudni a világról, megbeszélni
olyasmit melyeknek akkor még nem volt
szabad tere. Sz´́uk közösség volt ez. Szinte
mindenkit foglalkoztatott egy bels´́o alkotói
folyamat, egy kibontakozási-, egy közös-
séghez tartozási vágy, ahol helye van a de-
mokratikus folyamatoknak, útkereséseknek.

Abban hittünk, hogy a kultúránk alap-
vet´́oen közösségi indíttatású és abban,
amit Goethe fogalmazott meg a legszeb-
ben, hogy: kell az embernek az ember.

Viszonylag sz´́uk társaság volt ez, ajánlás-
sal lehetett belépni, mint egy szabadk´́om´́uves
páholyba. Belül viszont határtalan tágasságot
adott a szabadság, hogy nincs önkorlátozás,
hogy szabad a szó, a gondolat, hogy a legbel-
s´́obb folyamatok is a felszínre kerülhetnek,
meger´́osítést, vagy kritikát kapva. Vekerdi
László tudománytörténész, Heleszta Sándor
szociológus volt többek között a vendégünk.
Valami olyasmit éreztünk, hogy van lehet´́o-
ségünk innen egy Nógrád megyei kis telepü-
lésr´́ol is bekapcsolódni, vagy legalábbis meg-
érteni a világ szellemi áramlatait. Nagy sza-
vak ezek, de így éreztük.

2010 tavaszán Óvári János fest´́om´́u-
vész hívó szavára újra alakult a Kör. A
m´́uvel´́odési központ ad nekik otthont.
Független, nyitott önfenntartó közösség.
Szinte azonos gondolatokkal, hittel, mint
a korábbi. Azt jelezve, hogy még mindig
szüksége van az embernek az emberre.
Szükség van a szellemi párbeszédre.
Hangsúlyozzák, hogy nem kívánnak be-
avatkozni egymás alkotói folyamatába,

nem vindikálják a jogot a kizárólagos ér-
tékek felállítására. Csak segíteni akarnak:
kapcsolatot építeni, párbeszédet folytatni,
er´́osíteni egymást. ´́Ok azt is megfogal-
mazták, hogy elkötelezettek sz´́ukebb kö-
zösségük, településük, az ott él´́ok iránt.
Valójában nekik szeretnék m´́uvészetüket
bemutatni, kulturális értékeket teremteni.

Bennem csak kérdésként merül fel, hogy
ezek a közösségek vajon mennyire tudják
megbecsülni, kötni ´́oket? Mennyire ismerik
fel, hogy az ´́o életmin´́oségük lesz gazdagabb
általuk? Mennyire tudják inkább a kötést,
mint az oldást gyakorolni? A kiállítás igazi
kohézióját, mondanivalóját ez adja. Mert az
alkotói elképzelések, a megvalósult m´́uvek
valóban sokféle világot mutatnak be. 

Dovák B. József: t´́uzzománc képe, a
Vasszegekkel veretelt, azt mondja, hogy
mindig lehet a megváltó szenvedését az iko-
nok világából, a mitológia, a történelem és
a népm´́uvészet formanyelvéb´́ol merítve is
újra és újra szenvedéllyel átélni. Egyházy
Gábor keramikus raku kerámiái egy önálló
szín és formavilágot mutatnak be. M´́uvei azt
sugallják, mintha neki már nem kellene az
anyag ellenállását leküzdenie. Girasek Ká-
roly fotós, az életb´́ol hozza képeit, biztos,
alapos szakmai tudással. Kazsimérszky Ró-
bertet az örökké megújuló táj varázsa köti
le. Finom érzékletes megjelenítés jellemzi.
Kolozsvári Grandpierre Miklós érzékeny,
míves rézkarcokat hozott. Papagénája Mo-
zart Varázsfuvolájából lép el´́o, újraértelmez-
ve azt. Ahogy az opera szerepl´́oje is az át-
változások mestere, ez a m´́u is magán hor-
dozza számos gondolat, asszociáció elindí-
tásának a lehet´́oségét. Éppúgy, mint például
a Dalra-magra várva cím´́u képe. Kovács
László keramikus sajátos, egyéni forma és
motívumvilágot mutat be a kiállított m´́uve-
in. A népi formavilágot a történelmi relikvi-
ákat értelmezi tovább a saját nyelvén.
Krasznainé Konczili Éva fest´́o képeivel ra-
gaszkodik a valósághoz, de foglalkoztatja a
többszörös áttétel´́u gondolattársítás is. Mak-
rai Adél fest´́o is a Kör tagja, de ´́o már ko-
rábban önálló kiállítással mutatkozott itt be.
Nagy Gabi keramikus a sík kerámiáit keret-
be fogott képekké szublimálja, benne az
oroszlánnal, a griffmadárral, történelmi, mi-
tológiai alkotókkal. Óvári János fest´́o koráb-

rtv.retsag.net

A Rétsági Televízió havi programja. Napon-
ta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktu-
ális információkkal. Januártól több adás-
nappal, több ismétléssel szolgáljuk a néz´́oket.

Április 12. kedd 18.00 és 21.00
Kistérségi Krónika - Szüret Borsosbe-
rényben, (50’) Nógrádi lakodalmas (55’)

Április 13., 14. szerda, csütörtök, 18.00 és
21.00, órakor, 16., 17. szombat, vasár-
nap 10.00 órakor
Kistérségi Krónika - ismétlése

Április 15. péntek 16.00 órától
Él´́o közvetítés a Képvisel´́o-testület
ülésér´́ol

Április 26. kedd 18.00 és 21.00 órakor
RTV Híradó Riportm´́usor összeállítás
Benne többek között: - Hírek röviden
(Járóbeteg Központ, Interjú Megyes-
falvi Petrával, Honismereti Akadémia,
Hastánc Gála, Programajánló egyéb
aktuális filmhírek) - Megkérdeztük az
illetékest, vendégünk Máté Judit a
munkaügyi kirendeltség vezet´́oje -
Kerepl´́o - farsang - Nemzeti Ünnep -
összefoglaló - Kiállítás megnyitó - A
Kör - Városi Nyugdíjas Klub n´́onap -
összefoglaló -Interjú Nagy Gabival

Április 27., 28., 29,  szerda, csütörtök, pén-
tek 18.00 és 21.00 órakor, 30., szombat,
május 1. vasárnap 10.00 órakor
RTV Hiradó ismétlése

bi önálló kiállításai után most kirobbanó szí-
nekkel, örömmel telített, tobzódó kolorista
képeit hozta el. Pekáryné Mindszenti Csilla
finomív´́u t´́uzzománcai a lírával is vállal kö-
zösséget. Juhász Gyulát idézi: „A pillanat,
mint a temet´́oben a gyík, úgy szalad, A per-
cek, mint a sivatagban a homok, peregnek...”
Vigyinszky Attila expresszív fest´́oi világa
hajlik a többdimenziós, az asszociációk vilá-
ga felé. Záhorszki Mónika grafikus leheletfi-
nom grafikákat mutat be, melyek az álom és
a valóság határán lebegnek. Érzékeny világa
a költészettel tart szoros kapcsolatot. A kultú-
ra mindig is hordozta a teljes élet lehet´́oségét.
Nem csak azért, mert ismereteket ad át, m´́u-
vészi élményben részesít, hanem azért is,
mert az élet mindennapjait tölti meg értelem-
mel, tartalommal.

Abban bízom, hogy a kiállítás látogatóit
is hozzásegítik az itt kiállított m´́uvek ezek-
nek a gondolatoknak a felismerésében.
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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.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy 

2011. március 1-t´́ol

a nyugat-nógrádi régióban a víziközm´́u szolgáltatási feladatokat a 
DMRV Zrt. veszi át a Nyugat-Nógrád Vízm´́u Kft-t´́ol.

Ett´́ol az id´́oponttól kezdve, a díjak jelent´́osen csökkentek 
(víz-szennyvíz átlagosan, bruttó 80 Ft-tal) 

és 2012. december 31-ig változatlanok.
Társaságunk továbbra is az eddig megszokott kiemelked´́o

szolgáltatási színvonalon látja el a vízellátással, szennyvízelvezetéssel 
kapcsolatos tevékenységét.

A megkötött szerz´́odéseknek megfelel´́oen a DMRV Zrt. kezeli a 
2011. február 28-ig keletkezett kintlév´́oségeket is, 

melyek behajtására minden törvényes eszközt igénybe vesz.

Elérhet´́oségeink:

Központ: DMRV Zrt.
Vác, Kodály Zoltán út 3.

2600
www.dmrvzrt.hu

Telefonos ügyfélszolgálat: 0627/511-511; 06/40-88-11-11-88
Ügyfélszolgálati E-mail: ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

Üzemigazgatóság: 
DMRV Zrt. Nógrádi Üzemigazgatóság
2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 134.

35/300-588; 35/301-436; 06/30-903-5498

DMRV Zrt.
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