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A tartalomból:
Városházi tudósítások
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ünnepünkön
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Népdaléneklési verseny
7. oldal

Országos 
Könyvtári napok

7. oldal

Az 1956-os forradalom 55. évfordulóján
A nemzeti ünnepünkön való megemlékezést,
hagyományosan a diákok m´́usorával kezd´́o-
dött, ez alkalommal azonban nem az általá-
nos iskolások, hanem a középiskolai tagozat
növendékei vezették fel az ünnepi m´́usort.
Zenés, verses összeállításuk sikert aratott.
Mez´́ofi Zoltán polgármester ünnepköszönt´́o
szavait követ´́oen Balla Mihály országgy´́ulési
képvisel´́o emlékezett a forradalom h´́oseire.

Az ünnep arra is alkalmat adott, hogy át-
adják a „Város Szolgálatáért” és „Az év rét-
sági tanulója” kitüntet´́o címeket. A program
Szájbely Zsolt szavalatával, a Lengyel házas-
pár kett´́osével folytatódott. Németh Edina
énekét Majnik László kísérte gitárján. A m´́u-
sort a Kerepl´́o Néptáncegyüttes és az Ékes
Énekegyüttes közös produkciója zárta.
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Városházi tudósítások
Rétság Város Képvisel´́o-testülete a leg-
utóbbi Hangadó megjelenése óta 2 ülé-
sen is tárgyalt. Ezekr´́ol szól jelen szám
b´́ovebb tájékoztatója.

Szeptember 30-án megtartott rendes
ülésén a két ülés közötti id´́oszakban az
önkormányzat érdekében végzett pol-
gármesteri munkáról, valamint a lejárt
határidej´́u határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót követ´́oen az
els´́o napirendi pontban az egyes
anyakönyvi események sza-
bályzásáról, valamint az azo-
kért fizetend´́o térítési díjakról
szóló rendelet megvitatása sze-
repelt. A módosításban ki kel-
lett dolgozni a hivatali helyisé-
gen kívül, illetve hivatali munkaid´́on
kívüli anyakönyvi események, vala-
mint a bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésére és az anyakönyvi rendez-
vény ünnepélyesebbé tétele érdekében
kért különszolgáltatásokra és azok díj-
tételeire vonatkozó szabályait. A rész-
letes szabályozás a város hivatalos
honlapján olvasható.
A szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló törvény módosítása
révén 2011. szeptember 01-t´́ol új sza-
bályzás lépett életbe az érintett terület
egyes részein. Ezeket a módosításokat
az önkormányzat ide vonatkozó ren-
deletében is át kell vezetni. Az új ren-
delet tartalmazza a lakásfenntartási tá-
mogatás mértékér´́ol, a jogosultak kö-
rér´́ol, valamint a támogatás kérelme-
zésének módjáról szóló szabályozást.
A teljes kör´́u tájékoztatás és a támo-
gatást igényl´́o adatlap is megtalálha-
tó a városi honlapon.
Az érvényben lév´́o temet´́oi rendeletet
2000. októberében alkotta meg a város
képvisel´́o-testülete. Módosítására 2005-
ben került sor. Az azóta eltelt hat év
alatt a köztemet´́o területén történt vál-
tozások átvezetése miatt vált szüksé-
gessé az alaprendelet felülvizsgálata.
A hamarosan elkészül´́o urnafal is a
kérdés szabályozását teszi szükséges-
sé, szükségessé vált továbbá az is,
hogy a temetkezés rendje érdekében
geodéta által legyenek kit´́uzve a lehet-
séges további sírhelyek. A rendelet tar-
talmazza tehát a temetések helyét, a
megváltás és újraváltás díjtételeit is. A
rendelet ugyancsak olvasható a
www.retsag.hu honlapon.
A képvisel´́o-testület tagjainak tiszte-
letdíját az önkormányzat 2010. febru-
árjában kelt rendelete szabályozza. A
rendelet nem szabályozza egyértelm´́u-
en a képvisel´́ok hiányzása esetén járó
díjtételeket. A módosítás értelmében a

megállapított tiszteletdíj testületi ülés-
r´́ol való hiányzás esetén 25%-kal, bi-
zottsági ülésr´́ol való hiányzás esetén
szintén 25%-kal csökkentend´́o. Ismé-
telt hiányzás esetén a csökkentés újra
megállapítható.
A napirenden szerepelt az önkormány-
zat gazdasági programja. A téma már
szerepelt egy alkalommal a testület ja-

nuári ülésén, de akkor nem
nyert elfogadást. A testület az
új változatot is sok tekintetben
kifogásolta, s határozatba fog-
lalta, hogy a programot át kell
dolgozni, és még az idei évben
a képvisel´́o-testület elé kell
tárni az új változatot.
Egy tájékoztató összefoglalta a

város pénzügyi helyzetét. Az elmúlt
id´́oszakban több olyan esemény is
volt, amely a város költségvetését ala-
posan befolyásolta. Ezért volt szükség
egy olyan el´́oterjesztés kidolgozására,
mely összefoglalja a város jelenlegi
pénzügyi helyzetét, s tekintse át a vár-
ható pénzügyi folyamatokat. Az anyag
szakfeladatonként vette számba a
pénzügyi helyzet kritikus pontjait. A
testület számos helyen határozatokat
hozott a pénzügyi stabilitás érdekében.
A májusi testületi ülésen szerepelt a pol-
gármesteri hivatal átalakításának els´́o
üteme. A továbbiakban szerepel az ügy-
félszolgálati iroda kialakításának kérdé-
se. Ennek megoldására, m´́uködésének
kidolgozására további egyeztetésre van
szükség. Az elképzelések szerint a hiva-
tal felépítését három csoportba volna
szerencsés rendezni: pénzügyi, város-
üzemeltetési, továbbá egy hatósági és
igazgatási csoportba. Szükség volna egy
irattár kialakítására, amelyre a Rákóczi
út 32. szám alatt lenne lehet´́oség. Az
ügymeneti formulákat pedig az ügyme-
net leírásával közzé kell tenni a város
honlapján.
A képvisel´́o-testület az augusztusi ülé-
sén döntött a jegyz´́o személyér´́ol. E
döntést követ´́oen szükségessé vált az
aljegyz´́oi státusz kapcsolt munkakör-
ben való újbóli betöltése. Hozzá tar-
tozna az igazgatási csoport és a város-
üzemeltetési csoport. Ennek érdeké-
ben a testület pályázatot írt ki. 
Az Extrém Légisport Egyesület kére-
lemmel fordult a testület felé a szá-
mukra a laktanya területén használt
hangár révén kirótt bérleti díj csökken-
tése tárgyában. Az egyesület érdekl´́o-
dött a terület megvásárlása iránt is. A
testület tekintettel arra, hogy a közel-
múltban határozta el a bérleti szerz´́o-
dések egységes szempontok szerinti

meghatározását, a kérelemnek nem
adott helyet.
A Rétság Város Oktatásfejlesztési Kon-
cepciója címet visel´́o vitaanyag megtár-
gyalása során a testület a Városüzemel-
tetési Bizottság javaslata alapján úgy ha-
tározott, hogy ebben a formában a kép-
visel´́o-testület a napirendi pontot ne tár-
gyalja. Olyan pillanatban került ugyanis
az el´́oterjesztés napirendre, amikor je-
lent´́os átalakítást tervez az oktatás terü-
letén a kormányzat.
A ”Beszámoló az Általános Iskola
2011/2012. oktatási év indításának ta-
pasztalatairól” cím´́u el´́oterjesztést a
testület egyhangú szavazással elfogad-
ta. Részletesnek, alaposnak ítélte az
el´́oterjesztést. Úgy fogalmaztak, hogy
megnyugtató módon indult el a munka
az iskolában. Az egyetlen iskola a kis-
térségben, ahol százszázalékos a sza-
kos ellátottság.
Szintén az iskolai oktatást érinti a köz-
oktatási megállapodás jóváhagyását
célzó el´́oterjesztés. Patak és Puszta-
berki polgármesterei fel´́ol érkezett egy
megkeresés azzal, hogy ´́ok egyházi is-
kolát kívánnak létrehozni, de azon
gyermekekr´́ol is gondoskodniuk kell,
akik nem az egyházi iskolába kíván-
nak járni. Erre Rétságot kérték fel. A
testület jelen formájában nem támo-
gatta a megállapodás aláírását.
A képvisel´́o-testület május 20-án dön-
tött arról, hogy valamennyi bérleti díj-
jal kapcsolatos szerz´́odést, megállapo-
dást jóvá kell hagynia. Az iskolában
m´́uköd´́o szendvics- és italautomatára
kötött megállapodást a testület jóvá-
hagyta.
A középiskolai tagozat 2010. évi m´́u-
ködésének tapasztalatairól  készített
el´́oterjesztést Mocsári Gergely tago-
zatvezet´́o. Az iskola szeptember 1-t´́ol
kezd´́od´́oen a megyei közgy´́ulés fel-
ügyelete alatt m´́uködik. A testület
megismervén és elfogadván az anya-
got, Felkérte Mez´́ofi Zoltán polgár-
mestert, kezdeményezze a Megyei
Közgy´́ulésnél a középiskolára vonat-
kozó megállapodás megkötését. 
A testület május hónapban döntött arról,
hogy a Kossuth út 8 szám alatti lottózó
bérleti szerz´́odését nem hosszabbítja
meg automatikusan, hanem pályázat út-
ján kívánja hasznosítani. Egy pályázat
érkezett a felhívásra, a jelenlegi bérl´́o
jogutódja a Lotéria Kft, így a szerencse-
játékkal kapcsolatos tevékenység folya-
matosan mehet tovább.
Az Önkéntes T´́uzoltó Egyesület támo-
gatási megállapodás módosítás kérel-
mét fogalmazta meg beadványában. A
2011. évre elfogadott 1-300 eFt nagy-
ságrend´́u költségeik átcsoportosítását
kérték az önkormányzattól. A módosí-
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tás többletkiadással nem jár, gyakorla-
tilag technikai átvezetésr´́ol van szó.
Tájékoztató a Rétsági Kistérségi
Egészségfejleszt´́o Központ Nonprofit
Kft. bérleti szerz´́odéseir´́ol címet visel´́o
el´́oterjesztés vonatkozásában a testület
a következ´́o határozatot hozta: “Rét-
ság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete megismerte a Rétsági Kistér-
ségi Egészségfejleszt´́o Központ Non-
profit Kft. bérleti szerz´́odéseit, azokat
nem veszi tudomásul.”
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete megtárgyalta a Rétsági
Kistérségi Egészségfejleszt´́o Központ
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Kft. támogatási kérelmeit. A képvise-
l´́o-testület a szeptember havi m´́uködé-
si hiány összegével, 1.345.500 Ft-tal
támogatni kívánja az intézményt. A
határozat értelmében a 2011. évi m´́u-
ködési kiadások támogatásáról megál-
lapodást kell kötni. A képvisel´́o-testü-
let a támogatások céljaként a személyi
jelleg´́u kifizetéseket (alkalmazotti bér-
számfejtés és vállalkozók számlái
alapján, együttesen), azok járulékait
jelöli meg az intézmény havi m´́uködé-
si hiányának erejéig, de maximum a
pénzügyi tervben közölt mértékig. 
A Nemzeti Er´́oforrás Minisztérium a
2012. évre is meghirdette a Bursa
Hungarica Fels´́ooktatási Ösztöndíj-
rendszerre vonatkozó pályázatát. A
csatlakozás kizárólag a csatlakozási
nyilatkozat október 14. napjáig történ´́o
megküldése által lehetséges. A Pénz-
ügyi és Városüzemeltetési Bizottság
javaslata alapján a testület egyhangú
szavazással hozzájárult a programhoz
való csatlakozáshoz.
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete megtárgyalta a Duna Men-
ti Regionális Vízm´́u ZRT. honvédségi
szennyvíztisztító telep átkötési lehet´́o-
ségeire vonatkozó ajánlatáról szóló el´́o-
terjesztést, azt támogatja. A határozat
szerint a képvisel´́o-testület a honvéd-
ségi szennyvíztisztító-telep DMRV. át-
irata szerinti átkötéséhez a tulajdonosi
hozzájárulást megadja, az ajánlatban
rögzített feltételeket elfogadja. M´́usza-
ki átkötés után kerüljön az üzemelteté-
si megállapodás felbontásra.
Rétsági lakosok - több, mint százan -
kérelmet nyújtottak be a Rétság Rá-
kóczi út 40 km/órás korlátlan id´́otarta-
mú sebességkorlátozása iránt. A kép-
visel´́o-testület megtárgyalta a lakossá-
gi kérelemr´́ol készített el´́oterjesztést,
és az alábbi döntést hozta: Az önkor-
mányzat képvisel´́o-testületének mivel
országos közútról van szó, döntési le-
het´́osége nincs. A kérelmet a közútke-
zel´́onek kell megküldeni érdemi felül-
vizsgálatra.

Autóbusz üzemeltetési szabályzat mó-
dosítása témakörben a testület az aláb-
bi határozatot fogadta el: az autóbusz
üzemeltetési szabályzatban szerepl´́o
„Egyéb diák szállítás 250 Ft+Áfa díj-
tétel” törlésre vonatkozó javaslatot
megismerte és azt támogatja.
A Nógrád Volán tulajdonosi hozzájá-
rulást kér a Rákóczi úti buszmegálló
két oldalán egy-egy napelemes tájé-
koztató tábla felállításához. A testület
a kérelemnek helyt adott.
A Nógrád Megyei TIT egy feln´́ottok-
tatási szerz´́odést kíván kötni egy a
gimnáziumban megszervezend´́o tan-
folyam id´́otartamára. A testület a szer-
z´́odés megkötését tudomásul vette és
hozzájárulását adta. 

Városházi tudósítás a testület október
21-i ülésér´́ol

A képvisel´́o-testület október végi ülé-
sének kezdetén a képvisel´́ok egy per-
ces néma felállással emlékeztek az
1956-os forradalom áldozataira.
A szervezeti és m´́uködési szabályzat
módosítása címet visel´́o els´́o napirendi
pontban annak a – polgármesteri hiva-
tal felépítési szerkezetét megfogalma-
zó – határozatnak a végrehajtásáról
volt szó, amelyr´́ol a testület már a
szeptember 30-i ülésén döntött. A ren-
delet tervezetet a testület megtárgyal-
ta, s annak további tisztázása után el-
fogadta.
A temet´́okr´́ol és a temetkezés rendjér´́ol
szóló rendeletet szintén az el´́oz´́o ülésen
tárgyalták a képvisel´́o-testület tagjai. Az
átadáskor megismert vélemények alap-
ján vált szükségessé annak részleges
módosítása. A módosított és elfogadott
rendelet elolvasható teljes terjedelmé-
ben a város hivatalos honlapján.
A 2012. évi adómértékek megállapítá-
sa tárgyában az a cél vezette a testüle-
tet, hogy az adó mértékét a helyi sajá-
tosságokhoz, az önkormányzat gazdál-
kodási körülményeihez igazodva kell
megállapítani. A határozat értelmében
a jelenlegi adónemeken jelenleg nem
kíván változtatni.
A sírhelyek kit´́uzésére vonatkozó
ajánlatok és az erre vonatkozó szerz´́o-
déstervezetet tárgykörében a testület
új árajánlatok bekérését határozta el,
melyek kizárólag az új sírhelyek kije-
lölésére vonatkozzanak. Id´́oközben ér-
kezett is egy a korábbinál lényegesen
kedvez´́obb ajánlat, melynek elfogadá-
sával a testület megbízta az ajánlatte-
v´́ot, hogy tíz-tíz egyes, illetve kettes
sírhelyet t´́uzzön ki.
Bánk Község Önkormányzata kérel-
met nyújtott be a rétsági testülethez a
településüknek a volt honvédségi

szennyvíztisztítóra való rákötése tár-
gyában. Egy elvi támogatást kértek je-
lenleg ahhoz, hogy aztán pályázati tá-
mogatás segítségével meg tudják olda-
ni a kérdést. A határozat értelmében az
érintett három település (Tolmács is
jelezte hasonló szándékát) további
egyeztetés szükséges a kérdés tisztázá-
sa és a továbblépés érdekében.
A 2012. évi bels´́o ellen´́orzési program
és terv elfogadása cím´́u el´́oterjesztés
azért került napirendre, mert az ér-
vényben lév´́o megállapodás szerint a
testületnek az elkövetkezend´́o év vizs-
gálati programját minden év október
31-ig el kell fogadnia. A tervezetet a
testület néhány javaslat megtétele
mellett elfogadta.
Rétság Város Önkormányzat képvise-
l´́o-testülete 2009-ben vállalta, hogy
Diósi Donát t´́uzoltó parancsnok úr ré-
szére, mindaddig, amíg részére az ön-
kormányzat bérlakást nem tud biztosí-
tani, havi 30.000 Ft lakásbérleti támo-
gatást fizet. A t´́uzoltó parancsnok úr a
közelmúltban felhívta erre a jelen tes-
tület figyelmét. A bérlakás biztosítása
terén a testület, miután ügyvéd igény-
bevételével is megvizsgálta a kérdést,
úgy fogalmazott, hogy nincs szolgálati
lakás biztosítási kötelezettsége.
Egy kérelem érkezett a testülethez a
Templom út 7. szám alatti szükségla-
kás bérlakásként való kiadására. A tes-
tület úgy határozott, hogy - annál is
inkább, mivel a lakás a jelenlegi álla-
potában használhatatlan - azt bérlakás-
ként kiadni nem kívánja.
Az étkezési utalványok tárgyában azt
a határozatot fogadta el a testület,
hogy az utalványokat valamennyi in-
tézmény vonatkozásában együttesen
kell megrendelni. A pénzügyi csoport
fogja azt együttesen megrendelni, s a
felhasználás arányában szétkönyvelni.
Kistérségi Társulás egy el´́oterjesztést
nyújtott be a korábban született meg-
állapodás módosítása tárgyában. A tes-
tület elfogadta az el´́oterjesztésben fog-
laltakat.
A rétsági Napköziotthonos Óvoda egy
kérelmet nyújtott be egy óvón´́oi állás-
hely betöltése érdekében. Az álláshely
nyugdíjba vonulás miatt ürült meg. A
testület megszavazta a kérelemben
foglaltakat december 1. kezd´́onappal.
A támogatási kérelmek napirendi
pontban két témát tárgyalt a testület.
Az egyik a Hubertusz Lovaglás költ-
ségeihez kért egy 30.000 Ft-os támo-
gatást. A testület a kérelmet nem tudta
támogatni, azzal az indoklással, hogy
az ilyen célokra felosztható keretet
már a korábbi felhívását követ´́oen már
felosztotta. A kérelmez´́ok akkor nem
jelezték igényüket.
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A másik kérelmet dr. Szabó Marianne
és dr. Csortán Magdolna fogalmazta
meg az új rendel´́oknek - a korábbiak-
hoz képest magasabb - bérleti díjához
kérte a testület támogatását a két házi-
orvos. A kérdésben további egyezte-
tésre van szükség annak érdekében,
hogy minden érintett számára megelé-
gedéssel záruljon.
A tartalék feloldása címet visel´́o napi-
rendi pont során felvet´́odött a szokásos
havi kérés, amelyet a járóbeteg-ellátó
központ m´́uködése, támogatása érdeké-
ben kell hónapról-hónapra megvitatni. A
testület a kérelemnek helyt adott.
A törvényi el´́oírásnak megfelel´́oen lett
a városháza épülete akadálymentesít-
ve. Ennek keretében egy lift is átadás-
ra került, az pedig karbantartás nélkül
használhatatlan. A lift telepít´́ojét´́ol
kértek erre árajánlatot. A testület hatá-
rozata szerint további egyeztetés szük-
séges a lift üzemelésében szintén érde-
kelt Földhivatal bevonásával. Nem
tartja elegend´́onek a megküldött szer-
z´́odés-tervezetben szerepl´́o informáci-
ókat, azért azt jelenlegi formájában
nem hagyja jóvá.
Az ÉMÁSZ vállalkozási szerz´́odés és
megállapodás a járóbeteg ellátó köz-
pont közvilágítás b´́ovítése témaköré-
ben hozott határozat szerint a testület
az el´́oterjesztést jóváhagyta. A feladat
megoldásához szükséges 2.450.000 Ft
+ ÁFA összeget megszavazta.
A szeptemberi ülésen tárgyalásra ke-
rült a város által vásárolni kívánt kom-
munális gép beszerzése. Többféle ár-
ajánlat került beszerzésre. A testület
szakemberek véleményét kikérve dön-
tött azon géptípus mellett, mely az ál-
taluk megfogalmazott kívánalmaknak
a legjobban megfelel.
A Zöld híd Kft-vel kapcsolatos koráb-
bi határozat módosítása napirendi pont
során a testületnek az volt a feladata,
hogy a szerz´́odésben kialkudott 2.100
eFT visszatérítés el´́oirányzatát rendez-
ze. A testület 2.100 eFt-ot nettó ösz-
szegben, az ÁFA-vonzatát 525 eFt-
ban határozta meg. A megkötött szer-
z´́odésben ez az összeg azonban bruttó
összegként szerepel, ezért kell az el´́o-
irányzatot rendezni.
A képvisel´́o testület a május 4-én le-
zajlott ülésén döntött a városüzemelte-
tési csoport megalakításáról. Az azóta
eltelt id´́oszakról, az elvégzett munká-
ról szóló beszámolót a képvisel´́ok el-
fogadták. Megállapították, hogy a vá-
rosgondnok beállítása óta javult a
munkavégzés színvonala, beigazoló-
dott a döntés helyessége, mindamel-
lett, hogy fennállása elmúlt négy hó-
napja alatt még nem lehetett minden
régi problémát felszámolni.

Egy tájékoztató szólt a polgármesteri
hivatal által alkotott bels´́o szabályza-
tokról. A hivatal apparátusa folyama-
tosan pótolja ebbéli hiányosságait. 
A kiemelt feladatok ellátásáról szóló
feladat is minden testületi ülésen napi-
rendre kerül. A járóbeteg-ellátó köz-
pont havi beszámolóját a testület meg-
tárgyalta. A rendel´́ointézet minden le-
het´́oséget megragad annak érdekében,
hogy teljesítse azokat a mutatószámo-
kat, amelyek már egy rentábilis üze-
melést jeleznének. Felvet´́odött ennek
mentén annak igénye, hogy szükség
lenne a térségb´́ol a betegellátásra szo-
rulók beszállítására. Ennek érdekében
tárgyalni szükséges akár a Volán vál-
lalattal is. A szakemberek kiválasztása
terén igen jók a visszajelzések. A járó-
beteg-ellátó központtal kapcsolatos
beszámolót a testület elfogadta. 
E napirendhez tartozik a városköz-
pont-rehabilitációs pályázat helyzete
is. Az err´́ol szóló tájékoztatást a testü-
let elégtelennek tartotta, ezért azt nem
fogadta el.
Egy napirendi pont összefoglalta az ál-
talános iskolában pályázat segítségé-
vel megvalósult informatikai fejlesz-
tésr´́ol szóló programot. A téma tárgya-
lása azért került napirendre, mert a tes-
tület nem kapott korábban elégséges
tájékoztatást annak részleteir´́ol. A
program lezárása érdekében volt szük-
ség néhány testületi intézkedés meg-
hozatalára.
Szükségessé vált egy meghatalmazott
kijelölése ÉMÁSZ egyeztet´́o tárgya-
láshoz. Szabálytalan bekötés történt
ugyanis a laktanya területén az
ÉMÁSZ dolgozója által. A szolgáltató
által feltételezett áramfogyasztást -
több, mint hárommillió forintról van
szó - most ki akarja számlázni. A tes-
tület polgármester, jogász és m´́uszaki
szakember bevonását határozta el az
egyeztetések lefolytatása érdekében.
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete megtárgyalta Rétság város
központi településrészének funkciób´́o-
vít´́o település rehabilitációja" cím´́u pá-
lyázat átdolgozásra irányuló kérdését.
Ez alapján megbízta a COMPUTERV
GM Kft-t a pályázathoz köt´́od´́o hiány-
pótlás tényfeltáró és megoldási javasla-
tot kidolgozó feladatainak elvégzésével,
a megbízási szerz´́odésben szerepl´́o
620.000 Ft + 155.000 Ft Áfa összegért.
A Zöld Híd Kft egy tájékoztatóban
hívta fel a testület figyelmét azokra a
várható jogszabályi változásokra,
amelyek befolyásolhatják a város jöv´́o
évi költségvetésének egyes tételeit is.
Miután a konkrét változások jelenleg
nem ismertek, így a témakörben dön-
tést nem hozhatott a testület.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2011. november
Mez´́ofi Zoltán polgármester: Minden

hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Novemberben 14-én hétf´́on.

Dr. Katona Ern´́o alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától 17.30
óráig. Novemberben 30-án szerdán.

Hutter Jánosné jegyz´́o: Minden hétf´́on 14.00-
17.00 óráig. Novemberben  7, 14, 21, 28.

Testületi ülés Közmeghallgatás
Rétság Városi Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett
KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekö-
tött ülése 2011. november 18-án pénte-
ken 16.00 órakor kerül sorra. Az ülést
az RTV egyenes adásban közvetíti.

Mukatervben tervezett napirendi té-
mák: 1) Településrendezési terv koncep-
ció. 2) Hulladékgazdálkodási rendelet el´́o-
készítés. 3) Megüresedett önkormányzati
ingatlanok további hasznosítása. 4) Piac
jogi helyzete. 5) Sportkombinát hasznosí-
tása. 6) Beszámoló az Önkormányzat
2011. évi költségvetése id´́oarányos telje-
sítésér´́ol. 7) El´́oterjesztés az Önkormány-
zat 2012. évi költségvetési koncepciójá-
nak elfogadására. 8) El´́oterjesztés a Bursa
Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálásá-
ról. 9) El´́oterjesztés Rétság Város 2011-
2012. évi hóeltakarítási munkáinak ellátásá-
ra vonatkozó pályázat elbírálásáról. 10) El´́o-
terjesztés a kiemelt feladatok ellátásáról.

Az ülés részletes napirendje és anya-
gai október 15-t´́ol a www.retsag.hu olda-
lon az Önkormányzat menüpontnál lesz-
nek elérhet´́ok.

Felhívás
Bursa Hungarica Fels´́ooktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat fels´́ookta-

tási hallgatók számára

2011. évben a Bursa Hungarica Fels´́ook-
tatási Szociális Ösztöndíjrendszer ismét
elérhet´́ové kívánja tenni az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzet´́u, szociáli-
san rászoruló fiatalok számára a fels´́ook-
tatásban való részvételt.

A pályázatra rétsági állandó lakhellyel
rendelkez´́o, hátrányos szociális helyzet´́u,
magyar állampolgárok jelentkezhetnek.
Beadási határid´́o: 2011. november 14.

A pályázatokkal kapcsolatos részletes
tájékoztatás a www.retsag.hu honlapon ta-
lálható. Ugyacsak a hivatalos honlapon, a
Városháza rovat, Letölthet´́o nyomtatványok
oldalon elérhet´́ok a pályázati ´́urlapok. Inter-
netes elérés hiányában az ´́urlapok beszerez-
het´́ok a Polgármesteri Hivatal titkárságán.
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Kitüntetések nemzeti ünnepünkön
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete a „Város Szolgálatáért” díjat
adományozta Gyenes Lászlónénak, Már-
tonné Vásárhelyi Erikának és Erdélyi
Máriának. Az alábbiakban a kitüntetés
átadásakor Dr. Szájbely Ern´́o által meg-
fogalmazott méltatásokat idézzük.

Gyenes Lászlóné 1983 óta dolgozik a
Rétsági Napközi Otthonos Óvodában.
Szakmailag jól felkészült, gyermekcentri-
kus szemlélet´́u óvodapedagógus. Önkép-
zéssel, továbbképzéssel törekszik a szak-
mai megújulásra, az innovációból ered´́o
feladatok önálló ellátására. Közvetlen
munkatársainak szakmailag is kiemelked´́o
segít´́o munkát végez. Nagy gondot fordít
a gyermekek mozgásfejl´́odésének és moz-
gásérettségének fejlesztésére. Csoportjá-
ban nyugodt, vidám és barátságos légkör-
ben, a szabad játék és játékosság egyensú-
lyának betartásával neveli, fejleszti a 3-7
éves korosztályt. A továbbképzéseken
megszerzett új elméleti és gyakorlati is-
mereteket jól hasznosítja munkájában. Jó
kapcsolatot tart fenn a gyermekekkel, a
szül´́okkel és a kollégákkal egyaránt. Aktív
segít´́oje az óvodai rendezvények szerve-
zésének, lebonyolításának. Az óvodát
érint´́o városi rendezvényeken rend-
szeresen részt vesz, a gyermekeket életko-
ruknak megfelel´́oen felkészíti ezekre az
alkalmakra. A rétsági vöröskeresztes kó-
rus aktív tagja.

Mártonné Vásárhelyi Erika 1975-t´́ol,
a f´́oiskolai diplomájának megszerzése óta
tanít Rétságon az Általános Iskolában,
mely mind ez ideig els´́o és egyetlen mun-
kahelye, ahol matematika és kémia szakos
tanárként, valamint a természettudományi
munkaközösség vezet´́ojeként végzi mun-
káját. Szakmai tudását, pedagógiai elhiva-
tottságát a tanulók, a szül´́ok és kollégái
egyaránt elismerik. Az ´́O érdeme, hogy az
iskola évr´́ol évre megrendezheti a Zrínyi
Ilona matematikai versenyt, melynek
szervezésében és lebonyolításában is dön-
t´́o szerepe van. Összefogja a munkaközös-

séget, több programjuk is sikeres és túl-
mutat az iskola falain. Munkája során osz-
tályf´́onökként és tanárként is igyekszik a
tanulókat az egészséges életvitelre, a kör-
nyezettudatosságra, a munka szeretetére
nevelni. Mindig tettre kész, figyelemmel
fordul mindenkihez, munkavégzése ki-
emelked´́o színvonalú. Számos megyei és
országos matematika és kémia versenyen
értek el diákjai kiváló eredményeket, he-
lyezéseket, és szereztek elismerést ezzel
az iskolának és a városnak is.

Erdélyi Mária 2001. óta dolgozik a
Rétság Városi Gyámhivatalnál. Jelenleg
kilenc település tartozik hozzá. Munkakö-
réhez kapcsolódó feladata a kiskorúakkal,
valamint a gondnokoltakkal kapcsolatos
egyedi hatósági ügyekben való eljárás,
ügyintézés. Szakmailag kiválóan felké-
szült, feladatát mindig lelkiismeretesen
végzi. A jogszabályokat folyamatosan fi-
gyelemmel kíséri és alkalmazza. Munká-
ját mindig a vonatkozó jogi el´́oírások be-
tartásával végzi, és az ügyfelek megelége-
désére gyakorolja. Szükség esetén munka-
köri kötelességén túl is felveszi a kapcso-
latot a különböz´́o társszervekkel, amivel
nagymértékben hozzájárul az ügyek ered-
ményes, gyors és precíz intézéséhez. Nem
csak az ügyfelek, hanem kollégái elisme-
rését is kivívta, csoportjában a nehéz fe-
ladatok ellenére is nyugodt, korrekt és lo-
jális ügyintézés folyik. Szorgalma és ki-
tartása, valamint szakmai felkészültsége
példaérték´́u.

„Az Év Rétsági Tanulója” elismerést
három tanuló vehette át: Paróczy Sára,
Zachár Panna és Ivanics Dóra.

Paróczy Sára már több éve sikeresen
öregbíti a Rétsági Általános Iskola hírne-
vét, els´́osorban kiváló sporteredményei-
nek köszönhet´́oen. Oszlopos tagja az isko-
la kézilabda csapatának, amellyel megyei
els´́o helyezést ért el. Megyei els´́o helyezé-
sei alapján, visszatér´́o és sikeres szerepl´́o-
je az Országos Diákolimpia atlétikai dön-
t´́oinek. Szívesen vesz részt a közösségi

munkában, kit´́un´́o szervez´́okészsége és
kreativitása osztályközösségének motor-
jává teszi.

Zachár Panna tanulmányi munkája
kiemelked´́o, minden tanévet kit´́un´́o bizo-
nyítvánnyal zárt. Kitartása, szorgalma,
órai aktivitása és precíz munkavégzése el-
ismerésre méltó. Szívesen vesz részt ta-
nulmányi versenyeken, helyi, területi és
megyei szinten egyaránt. Különösen a
szépkiejtés és a versmondás terén eredmé-
nyes, 2011-ben területi második helyezést
ért el. Az iskolai ünnepségek gyakori sze-
repl´́oje, segít´́okész, mindenben lehet rá szá-
mítani. A városi könyvtár irodalmi pályáza-
tán els´́o díjat nyert. A kezdetekt´́ol táncol a
Kerepl´́o Néptáncegyüttesben, az együttes
tagjaként számos rendezvényen fellépett.

Ivanics Dóra korábban a Rétsági Ál-
talános Iskola tanulója volt. Már ekkor is
jelent´́os szerepet játszott a kézilabda csa-
pat jó szereplésében. Negyedikes korában
kezdett el kézilabdázni. Még csak 8. osz-
tályos volt, amikor meghívták a magyar
ifjúsági válogatott keretbe, melynek azóta
is tagja. Jelenleg Vácon tanul és ott is
sportol, a váci n´́oi kézilabda sport-
egyesület tagja. A teremkézilabda mellett
strandkézilabdával is foglalkozik. Ennek
keretében részt vett az idei, Horvátország-
ban rendezett ifjúsági strandkézilabda Eu-
rópa- bajnokságon, ahol Európa-bajnoki
címet szereztek a magyar csapattal.

Az aradi vértanúkra emlékeztek

A hagyományokhoz híven ez évben is a
Templomkertben gyülekeztek a rétsági
oktatási intézmények diákjai. Nem csupán
az általános iskolások, hanem a középis-
kolai tagozat növendékei is. A megemlé-
kezés mindkét oktatási intézmény m´́usor-
összeállításával kezd´́odött, majd - a hiva-
talos koszorúzást követ´́oen - a gyermekek
osztályonként elhelyezték a megemléke-
zés virágait az emlékm´́unél.
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Szüreti felvonulás és mulatság
A szüreti felvonulás és az ehhez kapcso-
lódó mulatság sokak várva-várt ´́oszi ren-
dezvénye. Bár az id´́ojárás nem maradék-
talanul kedvezett a mind szélesebb kör´́u
összefogással megvalósuló eseménynek,
mégis sikerrel zárult annak minden terve-
zett programja. A borongós id´́o ellenére a
felvonulók végigjárták a város utcáit,

hogy színes forgatagukkal jókedvre derít-
sék az utcára seregl´́o nézel´́od´́oket. Zene-
szótól, énekszótól a karikás pattogó hang-
jával telt meg a város. A menet a Nagy-
parkolóba érkezett, hol egy kis szabadtéri
mulatozást követ´́oen a színházteremben
folytatódott a program egy jól sikerült gá-
lam´́usorral.

Tápláló szeretet

Rétságiak is csatlakoztak 
a kezdeményezéshez

Már-már kezd´́odött a rendezvény, de még
mindig hoztak újabb és újabb bef´́otteket.
Alig fért el a sok összetoldott asztalon.
Kis híján kicsinek bizonyult az evangéli-
kus imaház nagyterme, annyi ajándék ér-
kezett. Több mint hétszáz üveg bef´́ott, s
ráadásul még egy jó nagy halom egyéb
tartós élelmiszer és gyümölcs. Az ajándé-
kozók száma is elérte a másfélszázat.

A Nógrádi Napraforgó Hagyomány´́or-
z´́o és Szociális Egyesület az idén immár
harmadízben szervezte meg azt az akciót,
melynek során a nyugat-nógrádi térség
nyugdíjasai házi készítés´́u bef´́ottekkel,
lekvárokkal, savanyúságokkal ajándékoz-
zák meg a nagycsaládosokat. Kezdemé-
nyezésükhöz mind többen társultak. A
2009-ben indított akcióhoz ez évben csat-
lakoztak a drégelypalánki, horpácsi, az
ipolyvecei, a kétbodonyi, a rétsági és a
tolmácsi nyugdíjasok is. 

Rétságról a Hunyadi János Nyugállo-
mányúak Klubja csatlakozott a felhívás-
hoz. A programban résztvev´́ok önzetlen
szeretete, gondoskodása számukra isme-
retlen embereket táplál.

Mint azt Nyilas Kálmánné, a kezde-
ményez´́o egyesület vezet´́oje elmondta,
abból indultak ki, hogy egy nagy családot,
sok gyermeket eltartani mindig embert
próbáló feladat volt. A mostani gazdasági
helyzetben ez bizonyára még nehezebb.
Az egyesületük tagjai elhatározták, hogy
a maguk módján segítenek nekik. Vidéken
a legtöbb háznál több zöldség-gyümölcs
terem, mint amennyit feldolgoznak. A ma-
radékot többnyire szomszédoknak adják,
elcserélik, megetetik az állatokkal, de az
sem ritka, hogy végül hagyják elrothadni.
Az egyesület tagjai ezeket a feleslegesnek
mutatkozó terményeket is feldolgozzák,
és ebben az évben már harmadik alkalom-
mal a Nagycsaládosok Országos Egyesü-
letének (NOE) ajándékozzák. Az idén Bu-
dapesti nagycsaládosok kapták meg a sze-
retet a szó legközvetlenebb értelmében is
tápláló nyugat-nógrádi jeleit.        V.J.

´́Oszi túranap a rétsági Általános Iskolában
Idén 2011. szept. 30-án került megren-
dezésre iskolánkban az ´́oszi túra.

A tanítás nélküli munkanap összekap-
csolódott a „Magyar Diáksport Napja” elne-
vezés´́u országos szabadid´́osport-rendez-
vénnyel is. A rendezvény célja, hogy az or-
szág minden pontján a  tanulók  és  vállal-
kozó szellem´́u nevel´́oik, esetleg szüleik,
2011 métert fussanak vagy gyalogoljanak. A
távot a kiránduló osztályok teljesítették.

Ezen felül hat osztály látogatott el a
bánki Szlovák Nemzetiségi Tájházba,
ahol a Nógrád Megyei Múzeumi Szerve-
zet által nyert TÁMOP pályázat együtt-
m´́uködésén belül a gyerekek szlovák nép-
hagyományokkal ismerkedhettek, hagyo-
mány´́orz´́o foglalkozáson vehettek részt.

Megtekinthették a tájházat, szlovák éne-
ket tanultak, amelyet aztán egyszer´́u tánc-
lépésekkel is összekapcsoltak. Végül még
jellegzetes szlovák hímzésmotívumokat is
színezhettek tanulóink a hagyományos
színvilágnak megfelel´́oen. A program cél-
ja, hogy a gyerekek biztosabban igazodja-
nak el a szlovák nép szokásaiban, hagyo-
mányaiban. Az alsósok számára a hon- és
népismeret tárgy tananyaga magába fog-
lalja ezen ismereteket is, így az ´́o számuk-
ra különösen hasznos volt a foglalkozás.

A szabadtéri közösségi program segí-
tette az els´́osök beilleszkedését az iskolá-
ba, illetve az ötödikesek átállását a fels´́os
közösségbe. Az ´́oszi túranap minden osz-
tály számára kellemesen telt.
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Könyvtárak összefogása a tudásért!
„Beszéljünk egymással, tanuljunk egymástól!”

2011-ben október 3-9. között ke-
rült sor az Országos Könyvtári
Napok eseményeire az Informati-
kai és Könyvtári Szövetség szer-
vezésében, a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával. Országszer-
te több mint 600 település kap-
csolódott a kezdeményezéshez, Nógrád
megyében mindössze 5 helységet számlál
a statisztika. Az Országos Könyvtári Na-
pok rendezvénysorozathoz csatlakozott a
rétsági Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár is. Ezen apropóból igyekeztünk
minden korosztály érdekl´́odési körének
megfelel´́o programot szervezni.

Az el´́oz´́o évekhez hasonlóan, ekkor tart-
juk a Megbocsátás hetét - amikor az olvasók
a kölcsönzési határid´́ot túllépve késedelmi díj

fizetése nélkül visszahozhatják a
rég lejárt könyveket és ez mellett
ingyenesen be is iratkozhatnak.

Els´́oként Örökl´́od´́o tudás té-
makörben Végh József legutóbb
megjelent könyvének a bemutató-
ja volt. A „Népi kéziratos könyvek

Diósjen´́or´́ol” sorozat els´́o része a V´́ofély-
könyv címet visel´́o kötet, a Diósjen´́on
összegy´́ujtött lakodalmas népi hagyomá-
nyokat dolgozza fel. Az el´́oadó régi fil-
mek és videofelvételek vetítésével tette
színesebbé az el´́oadást.

Praktikus tudás témakörben Girasek Ká-
roly tartott bemutatót  „Tájékozódás a digitá-
lis világban” - melyen hétköznapi, gyakorlati
ismeretekkel b´́ovíthettük tudásunkat - a dél-
el´́ott folyamán az iskolás gyerekek, délután

pedig a feln´́ottek. Az el´́oadó szerint a 21.
századi könyvtár különbözik a hagyomá-
nyos értelemben vett könyvtártól, mivel
más lett az információ áramlás eszköze és
folyamata. Az el´́oadás során megismerked-
hettünk a legrégebbi és a legújabb adathor-
dozókkal, mely demonstrálta, hogy igen rö-
vid id´́o alatt mekkora fejl´́odést tudhatunk ma-
gunk mögött. A régi floppy lemezek adat-
tárolásának kapacitása és a mostani pendrive
lehet´́oségei között mekkora különbség van.

Tanulás a tudásért - Ösztönös tudásszomj
címmel Évinger Boglárka fogalmazta meg
gondolatait, mondta el tapasztalatait. Felhívta
a jelenlév´́ok figyelmét a jobb és a bal agyfél-
teke együttes m´́uködésének használatára. A
hét zárásaként a Könyves vasárnap keretén
belül könyvtárunk is rendhagyó módon nyitva
volt a nagyközönség el´́ott. Sikeresnek
mondhatjuk ezt az egészhetes programsoro-
zatot, reméljük jöv´́ore ugyan ilyen tartalmas
el´́oadásokkal várhatjuk az érdekl´́od´́oket.

Rétsági sikerek 
a Luspay Kálmán népdalversenyen

Ötödik alkalommal rendezték meg a
Luspay Kálmán Dal- és Népdalversenyt
tegnap Dejtáron. A zs´́uriben a szakma
olyan kiválóságai foglaltak he-
lyet, mint Budai Ilona népdal-
énekes, Faragó Laura énekm´́u-
vész. Az ítészek között m´́ukö-
dött közre Juhász Judit, a Ka-
tolikus Rádió vezérigazgató-
helyettese is, a család képvisele-
tében pedig a versenysorozatot
elindító Luspay Lajos.

1881. augusztus 30-án született
Egerben. Iparos családban szüle-
tett, de nagyapai ágon voltak már kántor-
tanítók a családban. Iskoláit Egerben vé-
gezte. A gimnázium elvégzése után egy
évig gyógyszerésztanonc. 1898. szeptem-
berét´́ol az Egri Tanítóképz´́o növendéke,
IV. évfolyamosan az intézet kántora.
1902-ben szerzett kántortanítói oklevelet.

Nyíradonyban, Májban, Fels´́onovajon,
majd Hárskúton volt kántortanító. 1908-
ban Egerben tanító. A cisztercita templom
kántora és az általa szervezett énekkar ve-
zet´́oje. Egerben a Katolikus kántornak
1913. január 1-t´́ol 1919. februárjáig és
1920. augusztus 15-t´́ol 1925. december

hóig felel´́os szerkeszt´́oje, 1926. januárjá-
tól 1927. decemberéig f´́oszerkeszt´́oje.

1917-ben behívták katonának. 1918-
tól Dejtáron kántor és f´́otanító. ´́O
írta 1921-ben az Imádkozzunk a
hazáért cím´́u éneket. 1943 után
nyugdíjasként haláláig 1960. má-
jus 28.-áig Dejtáron kántorko-
dott. Számos orgona- és kórusm´́u
szerz´́oje.

A mindig vidám és nagy tudá-
sú kántortanító csak szépre és jó-
ra, a zene megismerésére és sze-
retetére tanította a falu népét.

Kálmán bácsit szerette és tisztelte id´́os és
fiatal egyaránt. Nevéhez f´́uz´́odik a temp-

lomi énekkar és zenekar megalapítása, va-
lamint zenei tábor létrehozása. ´́O alapozta
meg a dejtári  emberek  máig  is tartó ze-
ne- és énekszeretetét. Hagyatékában akad-
tak rá a Serédi Jusztinián hercegprímás
által 1943-ban írott elismer´́o sorokra,
melyben az egyházi zene jeles képvisel´́oje
olyan személyiségek társaságában emlí-
tette ´́ot, mint Apor Vilmos püspök, Bárdos
Lajos, Harmat Artúr és Dohnányi Ern´́o.

A Dejtári M´́uvel´́odési Házban lezajlott
országos seregszemlén negyven verseny-
z´́o indult. A rétságiak közül Görgényi Pan-
na és Majer Beatrix egyaránt II. helyet ért
el kategóriájában, s szép énekhangjával
kit´́unt Matus Laura is. Bár középiskolás
színekben, de kiválóan szerepelt Németh
Edina, s a legtöbb eredményt elér´́o felké-
szít´́o pedagógusként különdíjban részesült
Kozák Simon Katalin. 
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Rétsági kalauz

Programajánló
November 5. szombatig

a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri kiállítás:
Válogatás Varga Daniella fotóiból és
Pillanatképek a Megyenapról

November 7. hétf´́o, 8.50 órától
a könyvtárban
Ezerszín´́u rétsági ´́osz: Találkozás a
verssel - Bemutatjuk Krasznai Gyula
költ´́ot Közrem´́uködik: Takács Pamela
- heged´́u, Szájbely Zsolt - vers

November 7. hétf´́o
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Megemlékezések októberben cím-
mel el´́otéri kiállítás: 
Pillanatképek az Aradi Vértanúk Nap-
járól, az október 23-i ünnepségr´́ol és a
Mindszenty koszorúzásról

November 9. szerda, 8.45 órától
a könyvtárban Ezerszín´́u rétsági ´́osz:
Megzenésített a versek
Vendégünk Dovák B. József

November 9. csütörtök, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
a Rétsági Gobelin Kör kiállítása
Megnyitja: Nagy Gabi
Közrem´́uködik: Szájbely Zsolt - vers 
Megtekinthet´́o december 14-ig

November 10. csütörtök, 10.30 órától
a könyvtárban Ezerszín´́u rétsági ´́osz:
Népmesék a könyvtárban - Óvodások
könyvtári látogatása és mesefilm vetítés

November 11. péntek, 15.00 órától
a könyvtárban
Ezerszín´́u rétsági ´́osz: 
Néphagyományaink dallamai - Köz-
rem´́uködik: Kozák Katalin el´́oadóm´́uvész

November 12. szombat, 13.00 órától
a m´́uvel´́odési központban 
a Városi Nyugdíjas Klub összejövetele

November 14. hétf´́o, 8.00 órától
a könyvtárban
Ezerszín´́u rétsági ´́osz: Él´́o néphagyomány
A mesemondó: Pál István a Népm´́u-
vészet Mestere, a Kultúra Lovagja

November 19. szombat, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Vöröskereszt Rétsági Szervezetének
szervezésében
Id´́osek Napja

November 21. hétf´́o, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Nektár Színház bemutatja
A Világszép Nádszálkisasszony
cím´́u zenés mesejátékot
Vajon megtalálja-e a királyfi a Világszép

Nádszálkisasszonyt, akit egy boszor-
kány ´́oriz a világvégén még egy sánta
arasszal is túl, a Fekete-tenger hetvenhe-
tedik szigetén egy nádszálba zárva? S ha
megtalálja, vajon ki tudja-e szabadítani?
Vajon kiállja-e a rá váró próbákat, hogy
elnyerhesse ´́ot feleségül?
Belép´́odíj: 600 Ft

November 25. péntek, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Pet´́ofi Musical Stúdió bemutatja
KALEIDOSZKÓP
cím´́u musical-összeállítását
A Kaleidoszkóp egy musical-összeállí-
tás laza kerettörténettel, mely ajánlha-
tó mind az ifjúsági mind a feln´́ott kor-
osztálynak. F´́oszerepl´́oje egy kislány,
aki legy´́ozi betegségét családjának
szeretete és a Kaleidoszkóp segítségé-
vel. A darabban részletek hangzanak
el többek közt az Isten pénze, a Dzsun-
gel könyve, a Dr. Herz, a Légy jó mind-
halálig és egyéb musicalekb´́ol.
Rendezte Somogyi Szilárd, aki a stú-
dióból indult és ma már az Operett-
színház legünnepeltebb rendez´́oje.
2009-ben az Év rendez´́oje címet, idén
pedig a Nádasdy díjat vehette át.
Réka: Hermann Lilla, Anya: Márton
Fruzsina, Apa: Solti János, Éva: Laboda
Renáta, Orvos: Szatmári Gábor, Lány:
Hevesi Tóth Csilla, Cidripók: Pallai Or-
solya, valamint a stúdió tánckara. Hang-
mérnök: Halász Péter, F´́ovilágosító:
Szondi György, Jelmez: Kecskeméthy
Zsuzsa, Menotti Andrea, Koreográfus:
Hajdu Anita, M´́uvészeti vezet´́o: Somo-
gyi Szilárd, Produkciós és zenei vezet´́o:
B´́osze Sándorné
Belép´́odíj el´́ovételben: 1.500 Ft. Cso-
portos látogatás esetén 1000 Ft. A
helyszínen: 2.200 Ft 

November 26. szombat, 15.00 órától
a m´́uvel´́odési központ aulájában a 
Kerepl´́o Néptánc Egyesület rendezvénye
Mulassunk még egyet Szent András
havában!

El´́ozetes
December 3. szombat

a m´́uvel´́odési központ színháztermében
NOK nyugdíjas találkozó

December 8. csütörtök
a m´́uvel´́odési központban
Pályaválasztási nap

December 10. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Hunyadi János Nyugállományúak
klubja év végi közgy´́ulése

December 17. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Városi Nyugdíjas Klub évzáró
rendezvénye

December 22. csütörtök
a m´́uvel´́odési központban és a Nagy-
parkolóban
Mindenki Karácsonya

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban
Hétf´́o:
A Kör - a térség képz´́om´́uvészeinek klubja

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

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

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

Kedd:
El Coyote zenekar próbái heti két alkalom-

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

órától Vezeti: Dovák B. József
Break táncpróba Minden szerdán 17.00

órától Vezeti: Szeri György
Játékos német nyelvoktatás gyerekeknek

Minden szerdán 17.30 órától Vezeti:
Gálik Zsófia

Csütörtök:
Hastánc Minden csütörtökön 17.00 órától

Vezeti: Bernáth Gyuláné
N´́oi torna, és Jóga Minden hétf´́on és csü-

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

Péntek:
Színjátszó csoport gyerekeknek minden pén-

teken 16.00 órától Vezeti: Nagy Noémi
Szobrász szakkör - Minden pénteken

16.30-18.00 Vezeti: Nagy Gabi
Zúgófa néptánc próba Minden pénteken

18.00 órától Vezeti: Kozák Katalin
Szombat:
Hip-hop tánccsoport Minden kedden

17.00 órától Vezeti: Kugli Kitti

Istentiszteletek 
a m´́uvel´́odési központban

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

Hit gyülekezete: Minden pénteken, 17.00
órától

Hirdessen a Hangadóban!
Lakossági apróhirdetések közzététele 100
bet´́uig 300 Ft. Ugyanebben a díjban sze-
repel, hogy a Hangadó digitális változata
megjelenik a városi honlapokon is.
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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.
November 8., 9., 10., 11. kedd, szerda,

csütörtök, péntek, 18.00 és 21.00 órakor
12., 13. szombat, vasárnap 10.00 órakor
Kistérségi Krónika
Filmválogatás falunapi rendezvényekr´́ol

November 18 péntek 16.00 órakor
Él´́o közvetítés a képvisel´́o-testület
ülésér´́ol

November  29. kedd 18.00 és 21.00 óra-
kor
RTV Híradó Riportm´́usor összeállítás
Benne többek között: – Hírek röviden
- Megkérdeztük az illetékest –  Nem-
zeti ünnepünk – Sikeres rétságiak inter-
júsorozat – Vágatlanul (idézetek a testü-
leti ülések szünetbeli riportjaiból) B´́o-
vebb, részletes tartalom a képújságban
és az rtv.retsag.net oldalon.

November 30., december 1., 2.,  szerda, csütör-
tök, péntek 18.00 és 21.00 órakor, decem-
ber 3., 4, szombat, vasárnap 10.00 órakor

Konferencia a Váci Egyházmegye történetér´́ol
Meghívó érkezett Vácról a Váci Székes-
egyházi Kincstár és Egyházmegyei Gy´́uj-
teményb´́ol a 2011. évi tudományos konfe-
renciára. A jeles múzeum a tanácskozása
során ez alkalommal az egyházmegye tö-
rök megszállását követ´́o negyedszázadá-
nak történetét tette vizsgálódás tárgyává.

A konferencia rangját megalapozta,
hogy Dr. Beer Miklós megyéspüspök
megnyitóját követ´́oen Dr. Varga Lajos se-
gédpüspök - maga is kiváló egyháztörté-
nész - tartott el´́oadást a korszakról. Pálos
Frigyes, prépost, kanonok, a múzeum
igazgatója az egyházmegye püspökeinek
munkálkodásáról szólt. Pálos atya koráb-
ban tereskei plébánosként és m´́uvé-
szettörténészként szorgalmazta a tereskei
templom feltárását, középkori szép fal-
freskóinak restaurálását. A két napos ta-
nácskozás további el´́oadói a váci Apor

Vilmos Katolikus F´́oiskola tanárainak és
hallgatóinak köréb´́ol kerültek ki. Segítsé-
gükkel minden szemszögb´́ol megvilágí-
tást nyert a tárgyalt korszak.

A tanácskozás arra is lehet´́oséget nyújtott
az érdekl´́od´́oknek, hogy megtekintsék a mú-
zeum állandó és ideiglenes kiállításainak
büszkeségeit. Ha valaki a térségünk bármely
településének történetével foglalkozik, nem
hagyhatja ki az egyházmegyei gy´́ujtemény
meglátogatását. Az állandó kiállításon bete-
kintést nyerhetünk többek közt a tereskei
apátság történetébe, valamint nógrádi vár
reneszánsz kori szépségébe.

A templomok és m´́ukincsek a Váci Egy-
házmegyében címet visel´́o ideiglenes kiállí-
tás sok meglepetést tartogat a térségb´́ol oda
látogató számára. A kiállított tárgyak között
ugyanis megtekinthetjük a szentei középko-
ri templom festett kazettás mennyezetének
töredékeit, melyeket az 1972. évi renoválás-
kor találtak meg és restauráltak. Kisecsetr´́ol
két régi, XVIII. századi faszoborral talál-
kozhatunk, mely a templom elpusztult oltá-
rát díszítette egykoron. Szent Ambrus püs-
pök és Szent Ágoston szobrai a restaurálás
során visszanyerték eredeti szépségüket.
N´́otincsr´́ol is három szent szobra gazdagítja
a kiállítást. A n´́otincsi kápolnából származik
Nepomuki Szent János, Szent Borbála és
Szent Amália szobra.

Természetesen Rétság történetéhez is ta-
lálunk adalékokat. Megismerkedhetünk pél-
dául azzal a Berkes András nagypréposttal,
aki a településünk történetében is jelent´́os
szerepet játszott. S hogy a térségünk b´́ovelke-
dik további szép templomokban, az is igazol-
ja, hogy a kiállítás képei között felfedezhetjük
a nézsait, a nógrádsápit és a szátokit is.

Ha valaki nem tudott eljönni a gazdag
programú el´́oadássorozatra, az sem marad le
mindenr´́ol, hiszen a szervez´́ok törekvése sze-
rint, az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan
nyomtatásban is olvasható lesz majd a kon-
ferencia anyaga. Addig azonban feltétlenül el
kell látogatnia a váci f´́otéren található múze-
umba. Biztosak lehetünk benne, hogy mara-
dandó élménnyel tér haza a látogató.   V.J.

Színházi el´́oadás
Ismét vendégünk lesz a Pet´́ofi Musical Stúdió

Mint már jónéhány alkalommal korábban,
november 25-én pénteken 18.00-tól ismét vá-
rosunk vendége lesz a Pet´́ofi Musical Stúdió.

A tehetséges fiatalokból álló társulat a
legújabb darabját hozza el Rétságra. A Ka-
leidoszkóp egy musical-összeállítás laza ke-
rettörténettel, mely ajánlható mind az ifjú-
sági mind a feln´́ott korosztálynak. F´́oszerep-
l´́oje egy kislány, aki legy´́ozi betegségét csa-
ládjának szeretete és a Kaleidoszkóp segít-

ségével. A darabban részletek hangzanak
el többek közt az Isten pénze, a Dzsungel
könyve, a Dr. Herz, a Légy jó mindhalálig
és egyéb musicalekb´́ol. A darabot Somo-
gyi Szilárd rendezte, aki a stúdióból indult
és ma már az Operettszínház legünnepeltebb
rendez´́oje. 2009-ben az Év rendez´́oje címet,
idén pedig a Nádasdy díjat vehette át.

Egy igazi színházi élmény vár az el´́o-
adás minden látogatójára.
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Benyovszky Móric emlékezete Budapesten és Rétságon

Ha valaki ezen a napon részt akart venni
a Budapesten, az Országos Széchényi
Könyvtárban megrendezett konferenci-
án, bizony korán kellett felkelnie. A prog-
ramra való ráhangolódást azonban máris
segítette, hogy ezen a korai órán a televí-
zióban m´́usorra t´́uzték a népszer´́u „Vivát
Benyovszky!” cím´́u filmet. 

A Benyovszky Emléknapot
a Benyovszky Móric emlékére
alakult Magyar-Madagaszkári
Társaság szervezi, szakmai
partnerek: Országos Széchényi
Könyvtár, Magyar Országos Le-
véltár, Magyar Nemzeti Múze-
um, Magyar Földrajzi Múzeum,
Magyar Afrika Társaság, Kos-
suth Klub, Kossuth Kiadó. A tu-
dományos eseményen részt vesznek a
Magyar Hadtörténeti Intézet és Múzeum,
valamint a budapesti Lengyel Intézet, a
Szlovák Kulturális Intézet.

A meghívottak sorában jelen voltak
Benyovszky Móric családjának leszárma-
zottai is. Nevükben Benyovszky Móricné
szólt a jelenlév´́okhöz. Az id´́os grófn´́o arra
kért mindenkit, akinek csak valamiféle
Benyovszky-dokumentum van a birtoká-
ban, hogy egy másolatot juttasson el a
Madagaszkári Társaság számára. Köszön-
tötte a jelenlév´́oket Randrianasolo Lalari-
son Richard, Madagaszkár tiszteletbeli
konzulja is. A konferenciát a Külügymi-
nisztérium nevében Dr. Hóvári János, glo-

bális ügyekért felel´́os helyettes államtitkár
nyitotta meg.

A páratlanul kalandos élet´́u gróf fiata-
lon lépett katonai pályára. Gyors el´́ome-
netelének az vetett véget, hogy apja halá-
lakor, távollétét kihasználva, örökségéb´́ol
kiforgatták, s amikor hazatérve fegyverrel

igyekezett jogait érvényesíteni,
Mária Terézia megfosztotta bir-
tokaitól és szám´́uzte. Lengyel-
országba ment, ahol felkelést
szervezett az orosz megszállók
ellen. Elfogták, és Kamcsatkára
szám´́uzték. Itt megnyerte magá-
nak a szám´́uzött cári tiszteket, s
a kitört zendülés élére állva,
zsákmányolt hajókon elmene-
kültek. Kelet- és Délkelet- Ázsi-

át megkerülve, alig egy év múltán már
Franciaországban volt. Párizsban el´́oadta
a Madagaszkár gyarmatosítását célzó ter-
vét, amit a francia kormány támogatott.

Csapatokkal szállt partra a szigeten, s
kormányzónak nevezték ki. Kés´́obb ellen-
tétbe került a franciákkal, s visszatért Eu-
rópába. 1784-ben ismét visszatért Mada-
gaszkárra, de ekkor már fegyveres össze-
ütközés robbant ki közte és a malgasok,
illetve a gyarmatosítók között. Életét is
francia golyó oltotta ki. Madagaszkári
szereplésének vannak máig felderítetlen
részletei. Az is vitatott, hogy valóban ki-
rálya volt-e Madagaszkárnak, mint azt
többen állítják.

Talán nem eléggé él a köztudatban, de
Rétság városának is van köt´́odése az egyko-
ri madagaszkári kormányzó családjához. A
város határában egykoron létez´́o Jásztelek-
puszta a Benyovszky család tulajdona volt.
A mára már elt´́unt aprócska településre csu-
pán a temet´́o emlékezik. Az erd´́oben nem
könny´́u rátalálni a temet´́ore, hol sok sírem-
lék led´́olt immár. Jónéhány felirata olvasha-
tó még, s olyan is van, amit szemmel látha-
tólag folyamatosan ápolnak. Az erd´́o azon-
ban lassan visszaveszi a területet, amely
egykoron a sajátja volt. A temet´́o legjelen-
t´́osebb építménye az a Benyovszky-kripta,
amelyet már a világháború éveiben kifosz-
tottak, s azóta folyamatosan romlik az álla-
pota. Megérdemelne egy kis odafigyelést.
Helyi védelem alá vétele az állagmegóvás
els´́o lépése lehetne.                V.J.

Hogyan legyek vállalkozó?

Hogyan legyek vállalkozó? címmel ren-
dezi meg soron következ´́o rendezvényét a
Partnerséggel  a Foglalkoztatásért Iroda
Rétságon a M´́uvel´́odési Központban, no-
vember 7-én 13 órától. Az érdekl´́od´́oknek
Dr. Szabó Sándor egyéni ügyvéd tart el´́o-
adást a cégalapítással kapcsolatos jogi
tudnivalókról, majd Fiam Pál, a Szám-
Adó Kft. vezet´́oje a gazdasági társaságok
adózásáról, a „NAV-tudnivalókról”, és az
üzleti terv fontosságáról. A fontos szak-
mai információk után pedig olyan vállal-
kozók mutatkoznak be, akiknek életútja és
szakmai tapasztalata hasznos információ-
kat nyújt a vállalkozás indítását tervez´́ok-
nek. A rendezvényen történ´́o részvétel in-
gyenes. További információ és jelentke-
zés: személyesen a  Partnerséggel a Fog-
lalkoztatásért Irodában, Rétságon a Rá-
kóczi út 39-41. szám alatt, a 35/350-426-
os telefonszámon, vagy a partnersegin-
fo@gmail.com e-mail címen. A szervez´́ok
minden érdekl´́od´́ot szeretettel várnak. 

Új helyre költözött a

Végtisztesség
Temetkezés

Rétság Piac tér 9.
06 20 347 7473

www.vegtisztessegbt.hu

Apróhirdetés

Termel´́oi méz eladó!  Érdekl´́odni: Kot-
roczó Balázs Tel.: 350-282, mobil: 0620/
42-82-480

Fénymásolás féláron
M´́uvel´́odési központunk egy új gép be-
állításával a korábbinál kedvez´́obb áron
tud vállalni küls´́o szervek részére is
fénymásolást, illetve nyomtatást.
A/4 fénymásolás, nyomtatás 30 Ft/oldal
Nagyobb példányszámnál kedvezmény

25 példány felett 25 Ft/oldal
50 példány felett 20 Ft/oldal

A/3 fénymásolás, nyomtatás  60 Ft/oldal
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