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Majális 2012
Nyárias h´́oség fogadta egész nap a ren-
dezvényre érkez´́oket. Mindenki az ár-
nyékba igyekezett, s csak estére merész-
kedtek legtöbben a színpad elé, hol kora
délutántól folyamatosan zajlottak a
programok. 

A délel´́ott legf´́obb eseménye a hagyo-
mányos f´́oz´́overseny volt. Öt csapat vál-
lalkozott arra, hogy legjobb szakácstudo-
mányát el´́ovéve meggy´́ozze a szakem-
berekb´́ol álló zs´́urit f´́oztje kiválóságáról. A
f´́ozés közben tréfás feladatokat is meg kel-
lett oldaniuk, az arany fakanál megszerzé-
se érdekében.

A délutáni programban városunk ama-
t´́or csoportjai léptek fel. A néptáncosok ez
alkalommal is sikert arattak. A hastánce-
gyüttes hölgyeit is vastapssal jutalmazta a
közönség. A táncos m´́ufajok közül a hipp-

hopp stílusnak van sikere az utóbbi évek-
ben. Ezt igazolja, hogy három formáció is
bemutatta a tudását. Természetesen nem
maradhatott el a Városi Nyugdíjas Klub
fellépése sem a majális programjából. A
délután sztárvendége Rekop György, a
stand up comedy m´́ufaj humoristája volt,
de még nála is nagyobb sikert aratott a
Váci Ifjúsági Fúvósegyüttes kiváló tehet-
ségekb´́ol álló csapata. 

Az program zárásaként egy ifjú rock-
zenészekb´́ol álló együttes, a Nagyoroszi-
ból érkez´́o Lúze-rock Együttes könyvel-
hetett el megérdemelt sikert. Az együttes
legifjabb  tagja  még alig látszik ki a do-
bok mögül,  de zenéjüket  hallván bizto-
sak lehetünk benne, hogy amennyiben ki-
tartás párosul tehetségükhöz, még hallunk
róluk.
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Városházi tudósítások

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete 2012. május 18-án tartotta
soron következ´́o ülését. 

Az els´́o napirendi pontban az önkor-
mányzati ingatlanok bérleti díj és lak-
bér módosítása szerepelt. A testület a
tulajdonában lév´́o, nem lakás céljára
szolgáló helyiségek minimális
bérleti díját 2012. július 1. nap-
jától az alábbiak szerint állapí-
totta meg: 

— Kossuth u. 10. üzlet helyiség
417 Ft/m2/hó

— Kossuth u. 8. üzlet helyiség és
raktár 26.050 Ft/hó

— Nem szolgálati lakáshoz tarto-
zó garázsok 5.146 Ft+ÁFA/hó

— Licit útján hasznosított garázs
6.563+ÁFA/hó

— Jegypénztár 6.240 Ft/m2/hó
Volt laktanya:

— raktár 177 Ft/m2/hó
— fedett szín 83 Ft/m2/hó
— terület - telephelyen kívüli külterület

2,6 Ft/m2/hó
— telephelyen belül, rendszeres bérl´́ok

5,2 Ft/m2/hó
— megüresedett egészségügyi objektu-

mok 1.250 Ft/m2/hó + rezsi
— Regionális Civil Központ Alapítvány

16.000 Ft/hó
— Rétsági Kistérség Egységes Pedagó-

giai Szakszolgálat 36.470 Ft/hó
Eseti bérleti díjak 

— “kis”tornaterem 1.000 Ft/óra
— tornaterem 3.000 Ft/óra
— Iskolában kávéautomata bérleti díja

5.000 Ft/hó+ rezsi
Elfogadásra került az önkormányzati
lakások bérének változásáról szóló
rendeletet, amelyet a következ´́o olda-
lon adunk közre.
A képvisel´́ok megtárgyalták az általá-
nos iskola 2012/2013. tanévre vonat-
kozó tanulócsoport szám engedélyezé-
sére vonatkozó el´́oterjesztést, és a
tárgyban az alábbi határozatot hozták:
“Az Általános Iskola 2012/2013. okta-
tási évben Rétságon 11 tanulócsoport-
tal, 4 napközis csoporttal, 1 tanulószo-
bás csoporttal, a tolmácsi tagintéz-
mény egy összevont iskolaotthonos
csoporttal m´́uködhet, amennyiben az
intézményfenntartó társulás területér´́ol
beiratkozott els´́o évfolyamos tanulók
számított létszáma augusztus 30-án el-
éri a 31 f´́ot. Amennyiben az Intéz-
ményfenntartó társulás területér´́ol be-
iratkozott els´́o évfolyamos tanulók lét-
száma augusztus 30-án 31 f´́ot´́ol keve-

sebb, abban az esetben egy els´́o osz-
tály indulhat, és Rétságon csak 10 ta-
nulócsoporttal 4 napközis csoporttal
m´́uködhet az iskola.”
A napirenden szerepelt a Zöldhíd Ré-
gió Kft-vel kötend´́o megállapodás jó-
váhagyása. Ennek keretében a képvi-

sel´́o-testület tudomásul vette,
hogy a lakossági szemétszállí-
tási díj 15.000 Ft/lakás/év ön-
kormányzati támogatás bizto-
sításának elismeréseként a
szolgáltató 2012. évben bruttó
2.667.000 Ft visszatérítést fi-
zet. A Képvisel´́o-testület vállalta,
hogy a lakosságra át nem hárítha-

tó, 2012. I. negyedévi díjemelkedés
165.645 Ft-os többlet költségét a 2011.
évi hulladék szállítási támogatási keret
maradvány terhére megfizeti. A szol-
gáltató kezdeményezését, mely szerint
a volt laktanya területén képz´́odött
hulladék elszállítási és ártalmatlanítás
számla szerinti díja, valamint a díje-
melkedés 165.645 Ft-os többlet költ-
sége kompenzációként kerüljön elszá-
molásra a visszatérítés összegébe, a
Képvisel´́o-testület a bruttó elszámolás
elvének betartása mellett jóváhagyta. 
A rétsági Polgár´́or Egyesület 2012. évi
önkormányzati támogatása tárgyában
az önkormányzat 2012. évi költségve-
tésben - 890301 Civil szervezetek tá-
mogatása szakfeladaton - tervezett ke-
ret terhére a Polgár´́or Egyesület részé-
re elszámolási kötelezettséggel
450.000 Ft támogatást állapított meg. 
A központi háziorvosi ügyelet közbeszer-
zési eljárásának lebonyolítására a testület
hat közbeszerzési tanácsadótól kér ár-
ajánlatot. Az ajánlatok benyújtási határi-
deje: 2012. június 12 délel´́ott 10.00 óra
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete meger´́osítve korábbi hatá-
rozatát, mely a Nógrád Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság helyi t´́u-
zoltó ´́ors kialakítására vonatkozó meg-
keresését támogatja, a Rétság, Lakta-
nya u. 9. szám alatti ingatlan ingyenes
használatba adásáról a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, vala-
mint a Rétsági Önkéntes T´́uzoltó
Egyesület további egyeztetését köve-
t´́oen kíván dönteni.
A testület hozzájárult ahhoz, hogy a
Polgármesteri Hivatal volt porta helyi-
sége határozott id´́ore, 2012. június 1-
t´́ol augusztus 31-ig Tourinform Iroda
céljára 6.250 Ft/hó díjért bérbeadásra
kerüljön a Rétság Kistérség Többcélú

Társulása részére.
A Képvisel´́o-testület a NOMINA 3P
Oktatási és Szolgáltató ZRT-vel kötött -
el´́ozetesen egyeztetett- bérleti szerz´́o-
dést jóváhagyta és tudomásul vette,
hogy a vállalkozással 2012. április 25-
t´́ol 2012. november 30-ig, 1098 tanóra
lebonyolítására a Rétság, Rákóczi út 32.
szám épület emeletben lév´́o el´́oadó te-
rem - a rezsi költségeket is tartalmazó-
600.000 Ft díjért bérbe adásra kerüljön.
Bányi Zsuzsanna kérelemmel fordult a
testülethez a Köztársaság utca felszíni
vízelvezetés megoldása érdekében. A
testület a változási vázrajz elkészítésé-
re Dombai Gábor földmér´́o mérnök ál-
tal benyújtott árajánlatot elfogadta.
A testület az önkormányzati tulajdonú
ingatlanok telekhatár-rendezése, meg-
osztása és kit´́uzése érdekében szintén
Dombai Gábor ajánlatát tartotta lege-
l´́onyösebbnek.
A városi közlekedés felülvizsgálatára
vonatkozó el´́oterjesztést megtárgyalva
a testület úgy határozott, hogy a város
közlekedési szabályait módosítani
nem kívánja. A közlekedési táblák
megvásárlásával és kihelyezésével
ugyanakkor egyetért. Ennek 320 eFt-
os költségét biztosítja.
A 2012. évi karbantartási terv szerint a
Pet´́ofi u., Táncsics u., Rákóczi u., Ró-
zsavölgy u., Mikszáth u. vonatkozásá-
ban árajánlatokat kér a testület az utcák
karbantartási feladatainak ellátásra. Ez
els´́osorban a vízlevezet´́o árkok rendbe-
tételét jelenti. Az árajánlatok benyújtását
követ´́oen a feladatok rangsorolásáról a
képvisel´́o-testület dönt.
Egyetértett a testülete a HMV 540
frsz-ú OPEL ASTRA személygépko-
csi eladásával. A gépkocsi értékesítés
módját az autókeresked´́okt´́ol kért ár-
ajánlat ismeretében kívánja meghozni.
A testület támogatta azt a kezdemé-
nyezést, hogy a Hunyadi liget rend-
szeres áramellátása kiépítésre kerül-
jön. Az áramellátás megoldása érdeké-
ben hozzájárult, hogy a laktanya telep-
helyr´́ol a feleslegessé vált 4 db vil-
lanyoszlop áthelyezésre kerüljön.
Jávorka János képvisel´́o május havi
tiszteletdíját felajánlotta a Hunyadi Já-
nos Nyugállományúak Klubja részére.
A képvisel´́o-testület a felajánlást a tu-
domásul vette.

Jegyz´́okönyvek
Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvise-
l´́o-testület nyílt üléseinek jegyz´́okönyve
az ülést követ´́o 15 napon belül elérhet´́ok
a www.retsag.hu  weblapon, az Önkor-
mányzat fejezetben.
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Önkormányzati rendelet
Rétság Város Önkormányzata 

Képvisel´́o-testületének
13./2012.(V.25.) 

önkormányzati rendelete
Az önkormányzati lakások bérének
mértékér´́ol szóló módosított 10/2004.

(V.28.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról.

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete a lakások és helyiségek bérletére
és elidegenítésére vonatkozó egyes szabá-
lyairól szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
34. §-ában kapott felhatalmazás alapján az
önkormányzati lakások bérének mértéké-
r´́ol szóló 10/2004. (V.28.) számú rendele-
tét az alábbiak szerint módosítja.
1.§ A rendelet 3.§.(1) bekezdése helyébe

az alábbi rendelkezés lép.
3.§. (1) A bérl´́o a lakás alapterülete után,

a lakás komfortfokozatától függ´́o lak-
bért köteles fizetni:

a.) összkomfortos szolgálati lakás 150
Ft/m2/hó

b.) összkomfortos szolgálati lakás, jóhi-
szem´́u, jogcím nélküli használó 36.255
Ft/hó/

b.) komfortos lakás 101 Ft/m2/hó
c.) komfort nélküli lakás 53 Ft/m2/hó
d.) komfort nélküli lakás (licit útján szer-

zett bérleti jog) 5.235 Ft/hó
2.§ (1) Ez a rendelet 2012. július 1. napján

lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyide-

j´́uleg hatályát veszti a 13/2011. (V.26.)
önkormányzati rendelet.

Rétság, 2012.május 18.

Mez´́ofi Zoltán         Hutter Jánosné
polgármester          jegyz´́o       

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2012.
május 25.

Hutter Jánosné  jegyz´́o

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2012. JÚNIUS
Mez´́ofi Zoltán polgármester: Minden

hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Júniusban 11-én hétf´́on.

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

Hutter Jánosné jegyz´́o: Minden hétf´́on 14.00-
17.00 óráig. Júniusban 4., 11., 18.,25.

Testületi ülés 
Rétság Városi Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülésére 2012. június 22-én pén-
tek 16.00 órakor kerül sor. (PVB. ülés
id´́opontja: június 19 kedd 16.00 óra) 

Az ülések nyilvánosak, a képvisel´́oi
testületi tanácskozást az RTV egyenes
adásban közvetíti.

Tervezett napirend: 1) 2012. évi költ-
ségvetés módosítása,  2) A képvisel´́o-tes-
tület 2012. évi munkatervének módosítá-
sáról, 3) Beszámoló a helyi adók és egyéb
pénzügyi követelések állományáról, be-
hajtásuk helyzetér´́ol. 4) Önkormányzati
támogatásban részesül´́o Rétsági civil szer-
vezetek beszámolója, 5) Beszámoló a
Napközi Otthonos Óvoda m´́uködésér´́ol. 6)
Beszámoló a testület lejárt határidej´́u ha-
tározatainak végrehajtásáról és az átruhá-
zott hatáskörben hozott döntésekr´́ol, 7)
Tájékoztató a két testületi ülés közötti id´́o-
szakban az önkormányzat érdekében vég-
zett polgármesteri munkáról, 8) Tájékoz-
tató a települési szilárd és folyékony hul-
ladékgazdálkodási tevékenység helyzeté-
r´́ol, a létesítmények állapotáról, üzemelte-
tésér´́ol. 9) Tájékoztatás a Kistérségi Járó-
beteg Szakellátó m´́uködésér´́ol, a Nonpro-
fit Kft. taggy´́ulésér´́ol, illetve a 2011. évi
mérlegbeszámoló elfogadásáról, 10) Tájé-
koztató a kiemelt feladatok ellátásáról 

 További részletek www.retsag.hu
honlapon az Önkormányzat fejezetben.

Tájékoztató
Zöldhulladék gy´́ujtési rend - Rétságon

Tisztelt Rétsági Lakosok!
A Zöld Híd Régió Kft. ezúton tájékoz-

tatja a rétsági lakosokat a zöldhulladék
gy´́ujtéssel kapcsolatban az alábbi fontos
információkról.

Az ingatlan tulajdonosok biológiailag
lebomló anyagból készült zöldhulladék
gy´́ujt´́o zsákokban gy´́ujthetik a kisebb
mennyiség´́u komposztálható zöldhulladé-
kokat. A zöldhulladékok közé különösen
a f´́ufélék, falevelek, fás és lágyszárú kerti
növények és azok részei, gallyak, ágak
max. 60 mm vastagságig sorolhatóak. A
zsákokat 40 Ft + Áfa áron vásárolhatják
meg az alábbi helyszíneken:
— 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Polgár-

mesteri Hivatal
— 2651 Rétság, Rákóczi út 29. Paletta

Trade Kft. 
Egy szállítási nap alkalmával maxi-

mum 10 db zöldhulladékot tartalmazó
zsák helyezhet´́o ki ingatlanonként! Társa-
ságunk kizárólag az ebben a zsákban ki-
helyezett zöldhulladékot szállítja el.

2012. évi zöldhulladék gy´́ujtési rend
tervezett id´́opontjai a következ´́ok:

- június 14. csütörtök
- június 28. csütörtök
- július 12. csütörtök
- július 26. csütörtök
- augusztus 9. csütörtök
- augusztus 23. csütörtök
- szeptember 6. csütörtök
- szeptember 20. csütörtök
- október 4. csütörtök
- október 18. csütörtök
- november 8. csütörtök

A zöldhulladék szállításáról információt a
www.zoldhid.hu weboldalon találnak.

Köszönjük együttm´́uködésüket!

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,  0630-960-7683

Irodalmi pályázat
A rétsági Spangár András Irodalmi Kör
pályázatot hirdet a vers és prózaírók ré-
szére. A pályázaton korhatár és a témakör
megkötése nélkül, minden alkotó részt ve-
het. Kizárólag máshol meg nem jelent
írásm´́uvekkel lehet pályázni! Az írásokat
digitálisan is kérjük mellékelni. A pályá-
zatok terjedelme nem haladhatja meg az
öt gépelt oldalt. (Word, Times New Ro-
man, 1,5 sortáv.) A jeligés pályázatok mel-
lé, zárt borítékban kérjük mellékelni a jel-

ige feloldását. Egy jeligéhez maximum
három írásm´́u tartozhat. Az írásm´́uvek le-
adási határideje: 2013. január 15. Cím:
Spangár András Irodalmi Kör - Városi
M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár 2651
Rétság, Rákóczi út 26., Pf.: 24. A legjobb-
nak ítélt alkotás elnyeri a díszes kivitel´́u
Spangár András emlékplakettet és a hozzá
járó oklevelet. Az arra érdemes írásokat
megjelentetni tervezzük a Kör 2013. évi
antológiájában és a Kör honlapján is. 
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Apróhirdetés
Rétságon a Radnóti úton és a Rákóczi úton
bútorozott lakás kiadó! Információ:
06/20/323-48-35

Eladó! Pár éve felújított, azóta csak irodá-
nak használt, 58 m2-es, földszinti lakás Rét-
ságon, a Takarék utcában. Irányár: 8 200 000
HUF. A lakásban riasztó m´́uködik. Teljes la-
minált padló, felújított fürd´́oszoba, egyedi
gázf´́utés programozható termosztáttal, fa
falburkolat a nappaliban és az étkez´́oben. A
felújítás során minden lefolyó- és f´́utéscsö-
vet cseréltünk, a padlóban elvezetve. Két
rendes méret´́u pince tartozik a lakáshoz, va-
lamint a ház el´́ott az útra mer´́olegesen par-
koló. Telefon: 06/20 482 71 66

Megkérdeztük az illetékest
Vendégünk Ferencsik Raymond rend´́orkapitány

A beszélgetés aktualitását az adta, hogy
a közelmúltban elhangzott a rétsági
képvisel´́o-testület ülésén egy beszámoló
a rend´́orkapitányság munkájáról, me-
lyet a testület elismer´́o szavak mellett el
is fogadott.

– Hogyan alakult a kapitányság sze-
mélyi állománya? - kezdte a kérdések so-
rát Girasek Károly riporter. 

– A kapitányság személyi állománya
immár mintegy hetven f´́o. 2008 január 1-
én történt meg a rend´́orség és a határ´́orség
integrációja. A mi kapitányságunk is egy
jelent´́os létszámot kapott ennek kapcsán.
Amennyivel többen lettünk, annyival n´́ott
a feladat is. Budapest közelsége számos
el´́onnyel jár számunkra, de ugyanakkor a
nagyobb lehet´́oségek - több pénz, jobb
szolgálati el´́omenetel - megnehezítik az
állomány megtartását. 

– Az elkövetett b´́unügyek száma orszá-
gosan és körzetünkben is n´́ott. A rétsági
felderítési arány viszont kiemelked´́oen
magas.

–A b´́uncselekmények számának orszá-
gos növekedése valóban bennünket is
érint, de azért hozzátehetjük, hogy itt,
Rétság körzetében az embereknek nem
kell félniük. A mi esetünkben ezt a számot
els´́osorban a tavalyi évben az okmányiro-
dában történt sorozat b´́uncselekmények
száma növelte meg. Ha ezt az esetet leszá-
mítjuk, akkor egy 3-4%-os emelkedésr´́ol
szólhatunk. A jöv´́ot illet´́oen úgy gondol-
hatjuk, hogy amíg a gazdasági helyzet
nem fog a várt irányba fordulni, addig a
b´́unözés terén is emelkedés várható.

– Hogyan alakultak a b´́uncselekmé-
nyeken belül annak arányai?

– Továbbra is a vagyon elleni, a min-
dennapi megélhetéshez köthet´́o b´́uncse-
lekmények a meghatározóak. Ez teszi ki
az össz elkövetett b´́uncselekmények két-
harmadát. 

– Hogyan ítéli meg azt, hogy miként
vélekednek az emberek a rend´́orség mun-
kájáról?

– A rétsági kapitányság megítélése jó.
A tavalyi évben történt egy megelégedési
felmérés, amely ezt támasztja alá. Vala-
mennyi önkormányzathoz elküldtünk
adatkér´́o lapokat, s ezek összesítése alap-
ján fogalmazhatunk így.

– Az állampolgárok többnyire akkor
találkoznak a rend´́orség munkájával, ami-
kor a közúton igazoltatják, a gyorshajtás,
vagy a mobil telefonok menet közbeni
használata miatt megbírságolják ´́oket.
Mégis az az érzése az embernek, hogy nem
minden esetben lépnek fel a rend´́orök az
ilyen szabálysértések ellen.

– Azoknál a szabálysértéseknél, amit
észlelünk, vagy egyéb módon tudomá-
sunkra jut, természetesen eljárunk min-
denkivel szemben, a törvényben meghatá-
rozott keretek között.

– Err´́ol jut szembe, hogy a város terüle-
tén több helyen is fel vannak kamerák sze-
relve. Ezek a sebesség mérésére szolgálnak?

– Ezek a kamerák nem a rend´́orség
kezelésében vannak. Azok funkciójára
vonatkozóan érdemi választ, annak keze-
l´́oje tud adni.

– A tavasz érkeztével megszaporodtak
azon szabálysértések, amelyek a település
határában való szemételhelyezésb´́ol szár-
maznak.

– Amennyiben ilyen bejelentést ka-
punk, vagy mi magunk is észlelünk hason-
lót, azonnal intézkedünk. Ennek során ki-
derülhet, hogy jegyz´́oi hatáskörbe tartozó
a cselekmény, vagy rend´́orségi intézke-
dést követel. Ez egy konkrét feladat a kör-
zeti megbízottjaink számára.

– A polgár´́orség m´́uködésével kapcso-
latosan több törvényi változás lépett élet-
be. Milyennek ítéli meg a velük való
együttm´́uködést a térségünk tekintetében?

– Ha röviden szeretnék fogalmazni,
egy szóval megtehetném: kiváló. Mind a
polgár´́orök, mind a polgár´́or vezet´́ok ré-
szér´́ol meg vannak az együttm´́uködés
szándékai. A Rétsági Polgár´́or Egyesület
egy óriási feladatot vesz le a vállunkról
azzal, hogy minden reggel ott vannak az
iskolakezdéskor a gyalogátkel´́ohelyeknél.
Köszönettel tartozunk érte.

– Ha valaki bármilyen szabálysértést
tapasztal, hová fordulhat?

– Továbbra is él a nyilvános telefon-
számunk, a 112, de a kapitányság városi
számán, a 350 144-en bármikor, bárki
tehet bejelentést.

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.

Június 12-17-ig kedd-péntek 18 és 21 óra-
kor, szombat vasárnap 10.00 órakor
Kistérségi Krónika Válogatás a kör-
nyez´́o települések filmjeib´́ol

Június 22. péntek 16.00 órakor
Él´́o közvetítés a képvisel´́o-testület
ülésér´́ol.
Els´́o szünetben interjúk aktuális kérdé-
sekr´́ol a jelenlév´́ok részvételével.

Június 26 -július 1-ig kedd-péntek 18 és
21 órakor, szombat vasárnap 10 órakor
RTV Híradó Riportm´́usor összeállítás
Hírek röviden, Megkérdeztük az ille-
tékest, Ballagás az iskolákban, Kerep-
l´́o évadzáró, Vágatlanul, Ismert embe-
rek sikeres rétságiak. stb.

B´́ovebb, részletes tartalom a képújságban
és az rtv.retsag.net oldalon.

Szolgáltatási ajánlat
A m´́uvel´́odési központ aulája bérbe vehet´́o –
kb. 100-120 f´́os – lakodalmak, családi és
egyéb társas rendezvényekre. Igény szerint a
vendéglátásban, dekorációs munkákban segít-
séget nyújtunk. Részletes felvilágosítás a m´́u-
vel´́odési központ irodájában, illetve a 35/350-
785-ös telefonszámon állunk rendelkezésére.

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

kicsinyítéssel, nagyítással.
A/4-as oldal 30 Ft (ÁFA-val)

    2012. JÚNIUS       HANGADÓ    

    4   



Zöllei Zoltán újra Rétságon
Zöllei Zoltán gyermekkora köt´́odik Rét-
ság városához. Édesapja itt volt katona-
tiszt, ´́o pedig a helyi általános iskola tanu-
lója volt. Most is szeretettel emlegette
testnevel´́o tanárát, Hámori Imrét, aki el-
indította ´́ot a sportok világa felé. 

A hazalátogató harcm´́uvész, nyolc da-
nos sportoló nem jött üres kézzel a rétsági
találkozóra. Egy filmet hozott “Vállapos
sportolók” címmel. A hatvanperces vetíté-
sen olyan kimagasló honvédeket ismer-
hettünk meg, akik nem csak katonai fel-
adataikat, de sportéletüket is ápolva értek
el rendkívüli eredményeket. A film narrá-
ciója is igen színvonalas és élvezetes volt,
err´́ol Sinkovits Imre fia, Sinkovits-Vitay
András gondoskodott.

Az alkotás a katonasportolóink színe
javát mutatta be. Többek között Dr. Si-
micskó Istvánt, negyedik danos Kung-Fu
mestert, aki a Honvédelmi Minisztérium
titkára, K´́ovágó Zoltán századost, athéni
ezüstérmes diszkoszvet´́onket, Martinek
János ´́ornagyot, világ és olimpiai bajnok

öttusázónkat, és természetesen Dr. Zöllei
Zoltán alezredest a Magyar Közelharc-
Kézitusa megalapítójájt.

Mint azt Nagy Sándor István az alkotás
producere, gyártásvezet´́oje elmondta: a csa-
ládjában évszázadokra visszamen´́oleg szol-
gálták egyenruhások a hazát. A ma katonái,
rend´́orei, t´́uzoltói és más egyenruhás testü-
letek tagjai – sokuk véleménye szerint – a
civil lakosságtól nem kapják meg azt a meg-
becsülést, figyelmet, tör´́odést, amelyet szol-
gálatuk révén megérdemelnének. A Váll-la-
pos sportolók ezen próbál változtatni. A
filmbeli nyolc szerepl´́o ´́oszintén szól a kato-
nai és sportpályafutásáról. A filmb´́ol kide-
rül az is, hogyan lesz egy katonából él-
sportoló, és hogyan teremt ehhez kedvez´́o
feltételeket a Magyar Honvédség. A mint-
egy 50-55 perces filmben látható, érzékel-
het´́o lesz az is, hogy a mai honvédelmi
vezet´́ok között szép számmal akadnak
olyanok, akik maguk is aktív sportolók,
vagy tevékenységükkel sikerrel támogat-
ják a honvéd sportolókat.

Zacher Gábor toxikológus volt a Rétsági Fórum vendége
Dr. Zacher Gábor f´́oorvos, a budapesti
Péterfy Sándor utcai Kórház klinikai
toxikológiai osztályának vezet´́oje. 

Gyakorta láthatjuk ´́ot a televízióban,
mikor a szakterületébe tartozó betegsé-
gekr´́ol, kórházi esetekr´́ol ad tájékoztatást.
M´́uködése alatt a kórházi osztály nemzet-
közi elismertségre tett szert. Évente körül-
belül kilencezer embert kezelnek különfé-
le mérgezések és függ´́oségek miatt, leg-
többször öngyilkosokat, alkoholmérgezett
és drogtúladagolásban szenved´́o páciense-
ket látnak el. Klinikai toxikológiát oktat a
Semmelweis Egyetemen,  a Szegedi Tu-
dományegyetemen és a Pécsi Tudo-
mányegyetem Egészségügyi Centrumá-
ban. 2002 óta orvosi toxikológus igazság-
ügyi szakért´́oként tevékenykedik. Narko-
lógia cím´́u tantárgyat oktat a Rend´́ortiszti
F´́oiskolán. Gyakori és mára közkedvelt
médiaszerepl´́o, az egyik legismertebb or-
vos az országban. Megjelenése, fellépése,
hanghordozása határozott, mindig egye-
nesen és nyíltan fogalmaz.

Mindezek alapján nem is csodálkoz-
hatunk azon, hogy szinte teljesen megtelt
a rétsági m´́uvel´́odési központ színházter-
me. Sokan érkeztek a térség településeir´́ol
is. A nyilvános szül´́oi értekezlet els´́osor-
ban a mind gyakoribbá váló drogfogyasz-
tás problémáit járta körül. Az okokat vizs-
gálva Zacher Gábor meglep´́o adattal szol-
gált: naponta mintegy hét percet beszélge-
tünk mindössze átlagosan a gyermek-
einkkel. A jó kapcsolat pedig megel´́ozheti
azt, hogy a magára maradó fiatal a drogok
világában keressen vélt támaszt.

A jelenlév´́ok többségének bizonyára az a
tény is meglepetésként hatott, hogy - miután
rendkívüli nagyságrend´́u üzletr´́ol van szó - az
átlagember számára elképzelhetetlenül sok-
féle a drogok forgalombahozatali formája.
Napról napra változik az elnevezés, a kisze-
relés, az összetétel, s ezért a kérdés törvényi
szabályozása sem egyszer´́u feladat.

Uniós Esték Rétságon
Nógrádi György bel- és 

biztonságpolitikai szakért´́o el´́oadása

Már évekkel ezel´́ott elindította a m´́uve-
l´́odési központ az Uniós Esték Rétságon
sorozatot. A legemlékezetesebb vendé-
günk Habsburg György, valamint Ku-
pa Mihály volt pénzügyminiszter volt. 

Az Európai Unio háza-táján mindig
történik valami. Legtöbbjük hatásai ha-
zánkat is érintik. Vajon ki lehet-e lépni a
kötelékb´́ol, mint azt sokan tervezik Gö-
rögországban, mit hozhatnak a franciaor-
szági változások? – hogy csak a legfris-
sebb eseményeket említsük. Ezen aktuali-
tások miatt gondoltunk arra, hogy Nógrá-
di Györgyöt hívjuk meg városunkba. A
médiából ismert szakért´́o gyakorta nyújt el-
igazodást a tévénéz´́ok számára a meglehe-
t´́osen bonyolult politikai irányzatok terén. 

A rétsági el´́oadásának címe “Az Euró-
pai Unio szerepe a globális világban” volt.
Az európaszerte méltán népszer´́u szakem-
ber élményszer´́u el´́oadása minden jelenlé-
v´́onek a tetszését elnyerte. 

    HANGADÓ        2012. JÚNIUS    

5    



Képek a majálisról
    2012. JÚNIUS       HANGADÓ    

    6   



Gyermekszínházi el´́oadás

A rendíthetetlen ólomkatona

A VSG Kamarabalett társulata az el´́oz´́o
két Grimm mese (Jancsi és Juliska, Piros-
ka és a farkas) táncos feldolgozásának si-
kersorozata után bemutatta városunkban
is legújabb el´́oadását: Andersen: “A ren-
díthetetlen ólomkatona” c. táncmesét!

Az új és izgalmas táncos feldolgozás
hagyományosan tele volt humoros jelene-
tekkel. A szuronyos puskát tartó fess és
bátor ólomkatona a fiúknak, a valódi tüll-
ruhás és spicc cip´́os balerina pedig a kis-
leány néz´́oknek okozott nagy örömöt. A
m´́u különlegessége az volt, hogy az el´́oa-
dás egyfajta összm´́uvészeti bemutató is
egyben, hiszen a klasszikus zenei aláfes-
téssel futó látványos táncjelenetek mellett
néhány esetben bábjáték segítségével me-
sélték el a f´́oh´́os kalandos utazását!

Szociális intézetek tanácskozása városunkban
Rétságon tartotta soron következ´́o - im-
már VIII. - szakmai konferenciáját a
Szociális Igazgatók és Szakemberek
Magyarországi Egyesületének Nógrád
megyei Tagozata. 

A konferencia a szociális ellátórend-
szer struktúraváltásának kérdéskörét vizs-
gálta meg. Az el´́oadói gárdában meghall-
gathatták a résztvev´́ok, Csicsely Ágnes-
nek, a NEFMI Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatások F´́oosztálya munkatársá-
nak, Szabóné Varga Ágnesnek, az
NSZRH f´́oigazgató-helyettesének, Skul-
téti Józsefnek, a Budapesti F´́opolgármes-
teri Hivatal Szociálpiltikai Osztálya veze-
t´́ojének, Szlovacsek Gyulánénak, a Nóg-
rád Megyei Intézményfenntartó Központ

vezet´́o f´́otanácsosának, valamint Kond-
riczné Pontyos Ildikónak, a diósjen´́oi dr.
Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet
igazgatójának el´́oadását. 

A rangos névsort látván, a tartalmas
el´́oadásokat hallván igazat adhatunk an-
nak a törekvésnek, mely a találkozót akk-
reditált  szakmai továbbképzésnek is je-
lölte.

Elballagtak a gimnazisták
A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szak-
középiskola és Szakiskola rétsági tago-
zatának növendékei is elérkeztek kö-
zépiskolai tanulmányaik végre. 

A ballagók tiszteletére rendezett ün-
nepségen az intézmény igazgatója, Lavaj
Árpád, Mocsári Gergely tagozatvezet´́o,

valamint az iskola ifjabb tanulói búcsúz-
tak a végz´́osökt´́ol. Számukra azonban a
legnagyobb jelent´́oség´́u feladat – az érett-
ségi – még ezek után következik, hogy
aztán az akadályok leküzdése után máris
életük további irányán gondolkodhassa-
nak. 

Rétsági t´́uzzománcosok Vácon
A rétsági m´́uvel´́odési központ T´́uzzománc
Köre vándorkiállításának következ´́o hely-
színe a váci Cházár András Többcélú Köz-
oktatási Intézmény volt. A nagy múltú is-
kolában egy országos vetélked´́o zajlott le
a közelmúltban. Ide várták a Hallássérült
Tanulók XXX. Borbély Sándor Országos
Tanulmányi versenyére érkez´́o diákokat.
A verseny névadója, Borbély Sándor
(1866-1932) gyógypedagógus, a magyar
siketnéma oktatás jelent´́os alakja volt.

A találkozót színesítend´́o kapott meg-
hívást a t´́uzzománc kör. A kiállítás a Nem-
zeti Kulturális Alaptámogatásával való-
sult meg.
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Rétsági kalauz

Programajánló
Június 3-ig megtekinthet´́o

a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri kiállítás: “Május els´́o vasár-
napja: Anyák napja - Május utolsó
vasárnapja: Gyereknap”
Válogatás Fidel Ágota fotóiból

Június 22-ig megtekinthet´́o
a m´́uvel´́odési központ galériájában
a Rétsági T´́uzzománc Kör és Szob-
rász Szakkör kiállítása
A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyúj-
tott sikeres pályázat negyedik kiállítá-
si helyszíne.

Június 1. péntek
a m´́uvel´́odési központban
Szül´́ok, nevel´́ok, támogatók a rétsági
általános iskola gyermekeiért
Jótékonysági est
17.30 órától Az iskola tanulói bemu-
tatják a 2011/12. tanév sikeres produk-
cióit  19.00 órától Zenés, táncos va-
csoraest. Részvételi díj: 3000 Ft

Június 8. péntek, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
Spangár Estek - Irodalomról nem
csak tollforgatóknak
A rétsági Spangár András Irodalmi
Kör összejövetele

Június 9. szombat, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Kerepl´́o és Aprócska Gyermek Nép-
tánc Együttes
Évzáró rendezvénye

Június 11. hétf´́o
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Fotokiállítás - Pillanatképek a majálisról

Június 14. csütörtök, 14.00 órától
Nyugat-nógrádi barangoló - Jászte-
lekpuszta
Azoknak, akik kedvelik a kirándulást,
természetjárást, helyi érdekességeket,
látványosságokat, a tájkép- és makro-
fotózást... Indulás a m´́uvel´́odési köz-
pont el´́ol 14.00 órakor, visszaérkezés
kb. este 7 órakor.

Június 16. szombat, 8.30-12.30 óráig
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Baba-mama börze
Használt baba- ill. gyerekruhák, cip´́ok,
játékok, babakocsik, autósülések, ki-
ságyak, stb. vására Inf: 06/20779-4511

Június 20. szerda, 10.00 órától
a m´́uvel´́odési központ kézm´́uves m´́u-
helyében
Szünidei kézm´́uveskedés: gyertya

Június 25. hétf´́o, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ társalgó termében
a Városi és Hunyadi Nyugdíjas Klub
rendezvénye:
“Hogyan védjük magunkat” 
címmel el´́oadás tart Vitézné Mészáros
Krisztina rend´́or százados Az összejö-
vetel nyilvános, belépés díjtalan.

Június 26. kedd
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Mesemozi - Egyiptom hercege
Színes, magyarul beszél´́o USA rajzfilm

Június 28. csütörtök, 14.00 órától
Nyugat-nógrádi barangoló - Nógrád
Azoknak, akik kedvelik a kirándulást,
természetjárást, helyi érdekességeket,
látványosságokat, a tájkép- és makro-
fotózást... Indulás a m´́uvel´́odési köz-
pont el´́ol 14.00 órakor, visszaérkezés
kb. este 7 órakor.

El´́ozetes
Július 4. szerda, 9.00 órától

a könyvtárban
Baba-mama szerda

Július 5. csütörtök
a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri kiállítás

Július 10. kedd, 10.00 órától
a m´́uvel´́odési központ kézm´́uves m´́u-
helyében
Szünidei kézm´́uveskedés: üvegfestés

Július 11. szerda, 9.00 órától a könyv-
tárban Baba-mama szerda

Július 12. csütörtök, 14.00 órától
Nyugat-nógrádi barangoló - Dré-
gely-vár Azoknak, akik kedvelik a ki-
rándulást, természetjárást, helyi érde-
kességeket, látványosságokat, a táj-
kép- és makrofotózást... Indulás a m´́u-
vel´́odési központ el´́ol 14.00 órakor,
visszaérkezés kb. este 7 órakor.

Július 17. kedd
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Mesemozi

Július 18. szerda, 9.00 órától
a könyvtárban Baba-mama szerda

Július 26. csütörtök, 14.00 órától
Nyugat-nógrádi barangoló - Diósje-
n´́o Azoknak, akik kedvelik a kirándu-
lást, természetjárást, helyi érdekessé-
geket, látványosságokat, a tájkép- és
makrofotózást... Indulás a m´́uvel´́odési
központ el´́ol 14.00 órakor, visszaérke-
zés kb. este 7 órakor.

Július 28. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Hunyadi Nyugdíjas Klub rendezvé-
nye: Bál

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Hétf´́o:
Starlight Dance Company tánccsoport

Nyári szünet
A Kör - a térség képz´́om´́uvészeinek klubja

Minden hónap utolsó hétf´́ojén, 17.00
órától

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:
Hip-hop tánccsoport Minden kedden

17.00 órától Vezeti: Kugli Kitti
Szerda:
Starlight Dance Company tánccsoport

Nyári szünet
T´́uzzománc Kör Nyári szünet
Electric boogie 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

Német nyelvi kurzus Minden csütörtök
17.30 órától Vezeti: Gálik Zsófia

Péntek:
Szobrász szakkör Nyári szünet
Zúgófa néptánc próba Minden pénteken

18.00 órától Vezeti: Kozák Katalin
Spangár András Irodalmi Kör Minden hó-

nap 2. péntek 17.00 órától

Istentiszteletek 
a m´́uvel´́odési központban:

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

Nyitva tartás
Könyvtár: 

Hétf´́o: 11.00-16.00
Kedd-péntek  9.00-18.00
Szombat: 13.00-17.00

M´́uvel´́odési Központ:
Hétf´́o-csütörtök: 08.00-20.00
Péntek 08.00-21.00
Szombat: 17.00-21.00
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Vácott vendégeskedett a KÖR
A rétság-térségi képz´́om´́uvészeket ösz-
szefogó KÖR egy meghívást kapott Vác
városába, hogy legjobb alkotásaikból
válogatva mutatkozzanak be a rangos
m´́uvészeti programokhoz szokott duna-
parti város közönsége el´́ott is. A tárlatot
Dr. Végh Károly irodalomtörténész, a
rétsági m´́uvel´́odési központ egykori
igazgatója nyitotta meg. Az alábbiak-
ban a megnyitón elhangzottakból idé-
zünk néhány gondolatot.

1974-ben Rétságon néhány kultúra, el-
s´́osorban a képz´́om´́uvészet iránt elkötele-
zett ember egy baráti társaságot hozott lét-
re. KÖR-nek neveztük el. Azért, mert a
Kör a legdemokratikusabb forma. Min-
denki 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 melyek-
nek akkor még nem volt szabad tere. Sz´́uk
közösség volt ez. Szinte mindenkit foglal-
koztatott egy bels´́o alkotói folyamat, egy
kibontakozási-, egy közösséghez tartozási
vágy, ahol helye van a demokratikus fo-
lyamatoknak, 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.

2010 tavaszán Óvári János fest´́om´́uvész
hívó szavára újra alakult a Kör. A rétsági
m´́uvel´́odési központ ad nekik otthont. Füg-
getlen, 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 beavatkozni egymás alkotói
folyamatába, nem vindikálják a jogot a ki-
zárólagos értékek felállítására. Csak segíteni
akarnak: kapcsolatot építeni, párbeszédet
folytatni, er´́osíteni egymást. 

A váci kiállítás igazi kohézióját, mon-
danivalóját ez adja. Mert az alkotói elkép-
zelések, a megvalósult m´́uvek valóban
sokféle világot mutatnak be.

Dovák B. József: t´́uzzománc stációja
azt mondja, hogy mindig lehet a megváltó

szenvedését az ikonok világából és a nép-
m´́uvészet formanyelvéb´́ol merítve is újra
és újra szenvedéllyel átélni. “Mondhatom,
hogy a sok technika közül talán a legiz-
galmasabb a t´́uzzel, mint ´́oselemnek meg-
szelídítése, felhasználása a kép és minta
megformálásában.”- vallja. Tanárként el-
hivatott szenvedéllyel tanítja a képz´́om´́u-
vészetre a gyermekeket.

Egyházy Gábor keramikus raku kerá-
miája önálló szín és formavilágot mutat be.
M´́uvei azt mutatják, mintha neki már nem
kellene az anyag ellenállását leküzdenie. Az
Egyesült Államokban végezte tanul-
mányait, ma már itthon ´́o az egyik oktatója
ennek a m´́uvészetnek. Elvarázsolja ´́ot az a
kapcsolat, amely közte és az anyag között
létrejön. A természetet tartja a legnagyobb
mesterének. Bízik abban, hogy sikerül an-
nak szépségéb´́ol valamit bemutatnia.

Kazsimérszky Róbertet az örökké meg-
újuló táj varázsa köti le: fest´́oként a horvát
tengerpart, az Ipoly völgye, Szentendre ut-
cái. De látni, hogy mívesen megmunkált
szobraival is be kíván mutatkozni.

Kovács László keramikus sajátos,
egyéni forma és motívumvilágot mutat be
a kiállított m´́uveiben. A népi formavilágot
értelmezi a saját nyelvén tovább. Munká-
iban a hagyományokat és a modern érté-
keket igyekszik ötvözni.

Krasznainé Konczili Éva fest´́o, rajzta-
nár képeivel ragaszkodik a valósághoz, de
foglalkoztatja a többszörös áttétel´́u gondo-
lattársítás is. Egyéni fest´́oi, formai világa
kiforrott. Ferenc - Szent Ferenc - madarai az
álom és a valóság, az emberi kapcsolatok,
és vágyak világába repít. Férje meseköny-
vének illusztrációit is ´́o készítette.

Krasznai (Karaffa) Gyula mívesen ki-
dolgozott, els´́osorban a népi hagyomá-
nyok formavilágát jeleníti meg b´́ordísz-
m´́uves munkáiban. A Börzsönyi Helikon
kulturális havi lap szerkeszt´́oje és kiadója.

Makrai Adél fest´́o is a Kör tagja. A
Pécsi Egyetem M´́uvészeti Karán fest´́oként
végzett, mestere Tolvaly Ern´́o volt. Számos
önálló és csoportos kiállításon mutatta be
már képeit. M´́uvein látni, hogy megtalálta,
kialakított sajátos szín és formavilágát.

Nagy Gabi keramikus a sík kerámiáját
keretbe fogott képpé szublimálja, benne a
Maláji tigrissel, a T´́uzkarddal. Neves meste-
rekt´́ol tanulta a képz´́o-és iparm´́uvészet for-
télyait. Több önálló és csoportos kiállítást
tud már maga mögött. Azt mondtam, hogy
keramikus, de leheletfinom csipketálai, ka-
kas- és csillagász szobra, festményei igazán
sokrét´́u tehetségr´́ol tanúskodik.

Óvári János fest´́o korábbi önálló kiál-
lításai után most kirobbanó színekkel,
örömmel teli képeit hozta el. Rajztanári
diplomával kezdte képz´́om´́uvészeti tevé-
kenységét. ´́O mondta: “Felhasználom az
alap fehérségének színderít´́o hatását, sze-
retem a színek vibrálását. A színbeli sza-
badságban segít a rajzi karakter megtartása
- így ötvözhet´́o a valóság és a szabad szín-
harmónia egyidej´́usége.” ´́O is számos önálló
és csoportos kiállításon mutatkozott már be.

Pekáryné Mindszenti Csilla f´́oleg ak-
varelleket hozott bemutatkozásként. Ra-
gaszkodik és élvezi a realitások világát.

Vigyinszky Attila fest´́oi világa hajlik a
többdimenziós, az asszociációk világa felé.
´́O is rajztanárként keresi kenyerét. Els´́osor-
ban a színek világa izgatja, azon keresztül
próbálja mondanivalóját, élményeit megfo-
galmazni. Stílusát is a pillanatnyi intuíciók
határozzák meg. Nem akar elkötelezettje
lenni egyetlen stílusnak sem. Több önálló
kiállítást is tudhat maga mögött.

Záhorszki Mónika grafikus leheletfi-
nom grafikákat mutat be, melyek az álom
és a valóság határán lebegnek. Egyik mes-
tere Földi Péter volt. ´́O is rajztanárként
mélyedt el a képz´́om´́uvészetben. A festé-
szet, a fotózás és a kézm´́uves tevékenység
területén is utakat nyit magának.

A kultúra mindig is hordozta a teljes élet
lehet´́oségét. Nem csak azért, mert ismerete-
ket ad át, m´́uvészi élményben részesít, ha-
nem azért is, mert az élet mindennapjait tölti
meg értelemmel, tartalommal.

A rétsági kiállítók Nyugat-Nógrád üd-
vözletét vitték el a püspökvárosba. Olyan
kiállítást, amely - mint ahogyan a kiállítást
rendez´́o Koltai-Dietrich Gábor fest´́om´́u-
vész fogalmazott - a f´́ovárosban, de bárhol
másutt is méltán aratna elismerést.
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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.

A rendelési id´́ok tájékoztató jelleg´́uek! 
El´́ojegyzési id´́opont munkanapokon 8.00-16.00 óra között a 06 35 550-570 telefonszámon, 70 melléken kérhet´́o.
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