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Nyugdíjas klubok nyugat-nógrádi találkozója
Az ENSZ közgy´́ulése 1991-ben nyilvání-
totta október 1-jét az Id´́osek Világnapjává.
Napjainkban kb. 600 millió hatvan év fe-
letti személy él a világon, számuk 2025-re
akár meg is kétszerez´́odhet. A gyorsan
öreged´́o világban az id´́osek sokat segíthet-
nek a társadalomnak önkéntes munkával,
a tapasztalataik átadásával.

A Nyugdíjasok Képviselete Nógrád
Megyei szervezete megyeszerte rendezett
e nap köré színvonalas találkozókat. A
programsorozat záró eseményére Rétsá-
gon került sor. Nem véletlenül esett térsé-
günkre a választás, hiszen — mint azt Fe-
kete Lászlóné, a megyei szervezet elnöke
is hangsúlyozta — Nyugat-Nógrádban na-
gyon sok és olyan jól m´́uköd´́o szervezet

van, melyek tevékenysége példát jelenthet
a megye többi térsége számára is

Már a gyülekezés során megsejthették
a résztvev´́ok, hogy itt gazdag programnak
lehetnek részesei. Érkeztek csoportok
Nógrádból, Szendehelyr´́ol, Nagyoroszi-
ból, Drégelypalánkról Borsosberényb´́ol,
Horpácsról,  Tolmácsról, Salgótarjánból
és  Ipolyvecér´́ol  is.  Az érkez´́ok  -  mi-
után Bornemissza Sándorné, a rendezvény
f´́oszervez´́oje fogadta ´́oket - szinte kivétel
nélkül megtekintették az intézményben
néhány nappal  korábban nyílt Gobelin-
kiállítást. Pedig nem kevesen jöttek, hi-
szen megtelt velük a színházterem néz´́o-
tere is.

(folytatás a 7.  oldalon)
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Városházi tudósítások

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete a novemberi ülésén megtárgyalta
a 2012. évi költségvetés háromnegyedé-
ves teljesítésér´́ol szóló tájékoztatót. 

A tárgyalás során megállapítást nyert,
hogy az önkormányzati alapfeladatok
ellátása, az intézmények m´́u-
ködtetése, az önkormányzat
pénzügyi egyensúlya biztosított
volt. Az éves költségvetési hiány
az els´́o háromnegyedévben nem
csökkent, a 2012. évi költségve-
tési rendeletben megfogalma-
zott kiemelt feladatok végrehaj-
tása csak részben kezd´́odött meg. A
költségvetési hiány csökkentésére a
tervezett kiadások és bevételek ponto-
sításával a költségvetés módosításakor
javaslatot kell tenni. Az esetleges ki-
emelt feladat elmaradásról a Képvisel´́o-
testületet folyamatosan tájékoztatni kell.
A következ´́o napirendi pontban a kép-
visel´́o-testület megtárgyalta a 2013.
évi költségvetési koncepcióról készí-
tett el´́oterjesztést. A képvisel´́o-testület
a költségvetési hiány csökkentése és a
hatékonyabb munkavégzés érdekében
az alábbiakat határozza meg: A bevé-
telek növelése érdekében a polgármes-
ter és valamennyi intézményvezet´́o
köteles mindent megtenni. Vala-
mennyi intézményvezet´́o köteles kö-
vetni a pályázati lehet´́oségeket, a pá-
lyázatok benyújtásáról a Képvisel´́o-
testület dönt. A felhalmozási kiadáso-
kat a képvisel´́o-testület rangsorolni kí-
vánja és a rendelkezésre álló források
arányában, a kialakított rangsorban
biztosítja a fedezetet az intézmények-
nek. Az értékesítésre szánt ingatlanok
hirdetését azonnali hatállyal meg kell
kezdeni, megjelenésüket folyamato-
san biztosítani kell. A hirdetéseket a
hivatalos honlapon, az RTV-ben, leg-
alább két országos hirdetési portálon
vagy napilapban kell közzétenni. A
hirdetések minden más honlapon, új-
ságban megjelenhetnek, melyek a hir-
detésért külön díjat nem kérnek. A ha-
tályos szolgáltatási és vállalkozási
szerz´́odések áttekintését folytatni kell.
A 2012. január 1. nap el´́ott megkötött
évi bruttó 500 eFt összeget meghaladó
szerz´́odéseket 2013. február 28. napig
meg kell versenyeztetni. A versenyez-
tetés során a helyi honlapokon hirde-
tést kell közzétenni. 2013. évre juta-
lom nem tervezhet´́o
A béreket és a pótlékokat a vonatkozó
munkaügyi törvényben meghatározott

minimum szinten szabad tervezni. Be-
szerzésekre, karbantartásokra csak a
m´́uködéshez feltétlen szükséges szin-
tig lehet el´́oirányzatot tervezni.
A Laktanya u. 9. sz. alatt létesítend´́o
´́ors kialakításának befejezésével a tes-

tület egyetértett, az érintett 23
település közös hozzájárulá-
sán alapulva. Fel kell mérni a
szükséges munkálatok költsé-
gét. A településekre jutó fej-
kvóta alapján fizetend´́o hoz-
zájárulások összegét az érin-
tett településekkel közölni

kell. Rétság Város Önkormányzat
Képvisel´́o-testülete a városra jutó
költségek teljesítését a 2012. évi költ-
ségvetési tartalék terhére vállalja.
A képvisel´́o-testület megtárgyalta a
pótel´́oirányzat kérésekr´́ol készített,
valamint a likvidhitel keretszerz´́odé-
sek el´́okészítésér´́ol szóló el´́oterjesztést.
A témákban született részletes határoza-
tok a város honlapján olvashatók.
Egy ad hoc bizottsági javaslat könyv-
vizsgálói tevékenységgel foglalkozott.
A Képvisel´́o-testület a pályázati eljá-
rást eredménytelennek nyilvánította. A
2012. évi zárszámadási rendelet
könyvvizsgálatára dr. Farkas Sándor-
né könyvvizsgálóval kíván egyszeri
megállapodást kötni.
A testület megtárgyalta és jóváhagyta
a m´́uvel´́odési központ valamint a
DEKRA Akademie Kft. között köten-
d´́o bérleti szerz´́odés tervezetet.
2012. évi közbeszerzési szabályzatot
további módosítások érdekében a tes-
tület visszaküldte a szakért´́onek véle-
ményezésre.
A “Rétság város központi településré-
szének funkciób´́ovít´́o településrehabi-
litációja” cím´́u pályázat szinte minden
testületi ülésen a napirenden szerepel
valamilyen vonatkozásban. Ez alka-
lommal a projekthez kapcsolódó komp-
lex kommunikációs tevékenység meg-
tervezésér´́ol és kivitelezésér´́ol szóló
ajánlattételi felhívást hagyta jóvá.
Az ülés feladatai közé tartozott a ha-
szonbérleti díjak megállapítása. A tes-
tület 2013. január 01. napjától a külte-
rületen lév´́o, mez´́ogazdasági rendelte-
tés´́u szántó m´́uvelési ágú területek bér-
leti díját 3,30 Ft/m2/év, a belterületen
lév´́o mez´́ogazdasági célra bérbe adott
területek bérleti díját 22 Ft/m2/év mér-
tékben állapította meg.
A képvisel´́ok megtárgyalták a Fogor-
vosi Szolgálat OEP finanszírozására

kötött szerz´́odés mellékleteinek módo-
sításáról szóló el´́oterjesztést, azt jóvá-
hagyták.
A képvisel´́o-testület hozzájárult, hogy
a Rétság, Templom u. 7. szám alatti
önkormányzati ingatlanon a 47,5 m2-
es épületrész térítési díj mentesen
használatba adásra kerüljön a Baptista
Szeretetszolgálat részére. A Szere-
tetszolgálat a közm´́udíjakat köteles
megtéríteni az Önkormányzatnak.
Svéda László rétsági lakos kérelmet
nyújtott be annak érdekében, hogy az
általa bérelt Rétság 395/2.hrsz.-ú 660
m2 terület további bérléséhez járuljon
hozzá. A testület a 2013. évben történ´́o
haszonbérletéhez a 2013. évre megál-
lapított bérleti díjjal (22 Ft/m2/év)
hozzájárult.
Az önkormányzat tulajdonát képez´́o, a
volt laktanya területén lév´́o 4 db fém-
szerkezet´́u csarnok és 1 db 1200 m2-es
fedett szín értékbecslésére, az OTP
Jelzálogbank Zrt. (1051 Budapest, Ná-
dor u. 21.) által benyújtott árajánlatot
a testület elfogadta, az ajánlatban sze-
repl´́o bruttó 165.100 Ft áron.
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete megtárgyalta a rétsági
356/38 hrsz.-ú, és az ezzel szomszédos
önkormányzati tulajdonú 356/40 és
356/59 hrsz.-ú földrészletek határren-
dezésér´́ol készült el´́oterjesztést. A csa-
tolt helyszínrajz szerinti módosításhoz,
és a változás ingatlan nyilvántartásban
történ´́o átvezetéséhez hozzájárult.
A napirenden szerepelt a piac területét
érint´́o telekmegosztási vázrajz elkészí-
tése. Képvisel´́o-testület a szükséges
munkálatokat Dombai Gábor földmér´́o
mérnökt´́ol rendelte meg bruttó 85.000
Ft-ért, s a csatolt helyszínrajz szerint a
változás ingatlan-nyilvántartásban törté-
n´́o átvezetéséhez hozzájárult.
A testület megtárgyalta a YUKO Kft.
“Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Inté-
zet közvilágítás b´́ovítés” megnevezé-
s´́u, a Rétság 356/42 hrsz.-út közvilágí-
tás kivitelezési munkáinak megkezdé-
séhez szükséges tulajdonosi és közút-
kezel´́oi hozzájárulás kérelmér´́ol készí-
tett el´́oterjesztést. A kivitelezési mun-
kák elvégzéséhez hozzájárult, vala-
mint tulajdonosi és közútkezel´́oi hoz-
zájárulását is megadja.
A polgármesteri hivatal tet´́ozetén im-
már elkerülhetetlenné váltak a hófogó-
rács és tet´́ofed´́o munkák elvégzése az
épület József Attila úti oldalán. A kép-
visel´́o-testület a hófogórács és tet´́ofe-
d´́o munkák elvégzésére az ajánlattétel-
ben szerepl´́o bruttó 153.703 Ft válla-
lási áron, a csatornajavítás elvégzésére
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Rendeletek jegyz´́okönyvek

Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvise-
l´́o-testület  által  alkotott  rendeletek  tel-
jes szövege és mellékletei, a www.ret-
sag.hu oldalon az Önkormányzat fejezet-
ben érhet´́ok el. Ugyanígy a helyi jogsza-
bályok egységes szerkezetbe szerkesztett
szövege.

A képvisel´́o-testület nyílt üléseinek
jegyz´́okönyve az ülést követ´́o 15 napon
belül elérhet´́ok a www.retsag.hu webla-
pon, az Önkormányzat fejezetben.

az ajánlattételben szerepl´́o bruttó 183.494
Ft vállalási áron a Sajgó-Bau Épít´́oipari
Kft. megbízásával egyetértett. 
A napirenden szerepelt a Városüze-
meltetési csoport munkájáról szóló be-
számoló. A testület a beszámolót elfo-
gadta, hangsúlyozván, hogy további
elvárása az esztétikus városkép fenn-
tartása, a karbantartások, kisjavítások
id´́obeni jó színvonalú elvégzése.
A tárgyalandó témakörök között szere-
pelt Mez´́ofi Zoltán polgármester be-
számolója a Többcélú Kistérségi Tár-
sulásban végzett tevékenységr´́ol. Az
elhangzott beszámolót a testület nem
fogadta el. 
A központi háziorvosi ügyelet közbe-
szerzésével kapcsolatos ajánlattételi
felhívás tervezetét és a teljes ajánlati
dokumentációt a képvisel´́ok jóváhagy-
ták. Hozzájárultak, hogy a felhívás
megjelenjen a Közbeszerzési értesít´́o-
ben.
Az utolsó napirendi pontban szerepelt
a M´́uvel´́odési Központ vis major ké-
relme. Az intézmény három kazánjá-
ból kett´́o meghibásodott, és nem is ja-
vítható. A két keringtet´́o szivattyúból
sem m´́uködik az egyik. A tél megér-
keztével az egy kazán nem tudja kif´́u-
teni az épületet. A várható költségek
megbecsülése érdekében az intézmény
becsatolt egy el´́ozetes árbecslést. A
testület határozata értelmében az épü-
let f´́utésének biztosítására további
ajánlatokat kér.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2012. DECEMBER
Mez´́ofi Zoltán polgármester: Minden

hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Decemberben 10-én hétf´́on.

Dr. Katona Ern´́o alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától 17.30
óráig. Decemberben 19-én szerdán.

Hutter Jánosné jegyz´́o: Minden hétf´́on 14-
17 óráig. Decemberben 3. 10. 17.

Képvisel´́o-tesületi ülés 

Rétság Városi Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett
KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBE-
KÖTÖTT következ´́o ülésére december
18. kedd 16.00 óra (PVB. ülés id´́opontja:
december 14. péntek 16.00 óra) Tervezett
napirend: 1) A 2013. évi víz- és csatornaszol-
gáltatási díj megállapításáról. 2) Hulladékgaz-
dálkodási rendelet módosítása. 3) Kitünteté-
sekr´́ol szóló helyi rendelet módosítása. 4) A
Képvisel´́o-testület 2013. évi munkatervének
elfogadása. 5) 2013. évi teljesítményértékelés
alapját képez´́o célok meghatározása. 6) Be-
számoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi
m´́uködésér´́ol. 7) Beszámoló a Polgármesteri
Hivatal FEUVE rendszerér´́ol. 8) Beszámoló a
testület lejárt határidej´́u határozatainak végre-
hajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott
döntésekr´́ol. 9) Tájékoztató a két testületi ülés
közötti id´́oszakban az önkormányzat érdeké-
ben végzett polgármesteri munkáról. 10) Tá-
jékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról .

Az ülés részletes napirendje és anyagai ok-
tóber 15-t´́ol a www.retsag.hu oldalon az Önkor-
mányzat menüpontnál lesznek elérhet´́ok.

Tájékoztató
Zöldhulladék gy´́ujtési rend - Rétságon

Tisztelt Rétsági Lakosok!
A Zöld Híd Régió Kft. ezúton tájékoztatja

a rétsági lakosokat a zöldhulladék gy´́ujtéssel
kapcsolatban az alábbi fontos információkról.
Az ingatlan tulajdonosok biológiailag lebom-
ló anyagból készült zöldhulladék gy´́ujt´́o zsá-
kokban gy´́ujthetik a kisebb mennyiség´́u kom-
posztálható zöldhulladékokat. A zöldhulladé-
kok közé különösen a f´́ufélék, falevelek, fás
és lágyszárú kerti növények és azok részei,
gallyak, ágak max. 60 mm vastagságig sorol-
hatóak. A zsákokat 40 Ft + Áfa áron vásárol-
hatják meg az alábbi helyszíneken: 2651 Rét-
ság, Rákóczi út 20. Polgármesteri Hivatal,
2651 Rétság, Rákóczi út 29. Paletta Trade
Kft. Egy szállítási nap alkalmával maxi-
mum 10 db zöldhulladékot tartalmazó zsák
helyezhet´́o ki ingatlanonként! Társaságunk
kizárólag az ebben a zsákban kihelyezett
zöldhulladékot szállítja el.

2012. évi zöldhulladék gy´́ujtés ezévi
utolsó id´́opontja a következ´́o:

December 13. csütörtök

Egyben tájékoztatjuk a lakosokat, hogy
páratlan csütörtökönként zsákos sze-
lektív hulladékot szállítunk el háztól. Ezt
a szolgáltatást a tél folyamán is biztosítjuk.

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

Köszönjük együttm´́uködésüket!

Iskolai hírek
Tisztelt Olvasók!

Bizonyára Önök is követik a médiákban
megjelen´́o napi híreket. Bennünket sokat fog-
lalkoztat a már megjelent és érvényben lév´́o
Köznevelési törvény, amely valamennyiünk
számára a napi munkát és feladatokat határoz-
za meg. A törvény sok bizonytalanságot és
nehézségeket hordoz országos szinten a fenn-
tartóknak és iskoláknak egyaránt.

Mi, gyakorló pedagógusok mégis naponta
végezzük úgy munkánkat, ahogy pedagógiai
hivatásunk követeli, és ahogyan azt szakmai,
módszertani felel´́osségünk diktálja. Ehhez
nagy segítséget nyújt jelenlegi fenntartónk, a
város képvisel´́otestülete, amely a tanítási-tanu-
lási folyamathoz, a tanulók iskolába járásához
biztosítja a szükséges feltételeket. A jöv´́obeni
bizonytalanság ellenére igyekszünk úgy vé-
gezni alkotó tevékenységünket, hogy az a szü-
l´́ok, a fenntartó megelégedésére és más telepü-
lések hasznára is váljon.

Tájékoztatom Önöket, hogy iskolánk alsó
tagozatos munkaközössége 2012. november 8-
án rendezte meg területi szakmai napját “Inter-
aktív tanulási környezet kialakítása a digitális
tábla használatával” címmel.

A szakmai nap keretén belül sor került
m´́uhelymunkára, ötletbörzére, melyen isko-
lánk három pedagógusa, Belovai Gabriella,
Lami Annamária, Löffler Jánosné illetve a
vendégek közül Vigyinszki Attiláné mutat-
ták be az általuk elkészített és használt in-
teraktív tananyagokat.

A környék iskoláiból résztvev´́o kollé-
gákkal együtt (közel 20 f´́o) ezután Kriston-
Bordi Zsuzsanna közoktatási szakért´́o, a
MOZAIK Kiadó szakreferense el´́oadását
hallgathattuk meg az interaktív tábla hasz-
nálatáról “Kreatív metoDika“ címmel. Ezzel
párhuzamosan a MOZAIK Kiadó tankönyv-
bemutatója Hajdúné Holleiter Andrea szak-
referens segédletével volt megtekinthet´́o.

Kinek és minek köszönhet´́o, hogy ez a
szakmai nap létrejöhetett?

A szervez´́o alsós kollégáknak, igazgató-
n´́onknek, aki támogatta elképzelésünket és
a VÁROSI ÖNKORMÁNYZATNAK, akik
pályázati úton biztosították iskolánknak,
hogy kilenc darab interaktív táblával rendel-
kezhet intézményünk. Nagyon szépen kö-
szönjük!

Szerencsésnek érezhetjük magunkat, hi-
szen a környékbeli iskolák közül nekünk
van talán a legtöbb digitális táblánk, mely
tanulóink napi munkájában ma már nélkü-
lözhetetlen.

Szeretném közölni Önökkel, hogy a ti-
zedik interaktív tábla is útban van már, a
“Rétsági Általános Iskola Gyermekeiért”
Alapítvány közrem´́uködésével. Ezúton
szeretném megköszönni mindazok támo-
gatását, akik alapítványunknak juttatták
2011. évi adójuk l %-át, melyb´́ol 161 065
Ft-ot utaltak át számlánkra. Kérjük, a to-
vábbiakban is támogassák alapítványun-
kon keresztül a rétsági iskola diákjait! 

Rétság, 2012. november 15.
Tisztelettel és köszönettel:
Bálint Magdolna munkaközösség vezet´́o

kuratórium elnöke
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Megkérdeztük az illetékest
A járások kialakításának helyzetér´́ol

2012 december 31 és 2013 január 1 között
lényeges változásokra lehet számítani. A
törvénykezés több helyen átalakítja a m´́u-
ködést. Így a közigazgatásban is. Január
elsejét´́ol járási hivatalok állnak fel és szol-
gálják a lakosságot a kistérségben. No
ezekr´́ol még túl sokat nem tudunk, hiszen
nem m´́uködnek még a hivatalok, nem tud-
juk megszólítani a vezet´́ojét. A városháza
életét nagyban befolyásolja ez a tény. Ép-
pen ezért Hutter Jánosnét, Rétság város
jegyz´́ojét az átalakítási folyamat városun-
kat érint´́o vonatkozásairól kérdeztük. 

- El´́ore kell bocsátani, hogy ez az in-
terjú nem egy politikai vita, tehát arról
nem elmélkedünk itt és most, hogy indo-
kolt volt-e a járások kialakítása, és az át-
szervezés valóban az emberek érdekeit
szolgálja-e. Ezek a következ´́o évek folya-
mán ki fognak derülni. Arról azonban
szükséges szólni, hogy mib´́ol és hogyan
alakulnak ki ezek a járási hivatalok, hi-
szen a takarékosság a megfogalmazott
cél. Milyen pénzb´́ol és hogyan állnak fel
ezek a hivatalok? 

- A járási hivatalok kialakítása már
2012. áprilisában megkezd´́odött. A vonat-
kozó törvényi szabályozások szerint az
önkormányzatok ingó és ingatlan vagyon
átadásával közrem´́uködnek a hivatalok ki-
alakításában. Ez az ingó és ingatlan va-
gyon átadás ellenszolgáltatás nélküli át-
adást jelent.

- Ha akarjuk, ha nem? 
- Így van! Igen! Rétságon 30 f´́ovel kerül

kialakításra a járási hivatal. Helyét a polgár-
mesteri hivatal földszinti folyosó részében
és a Földhivatal irodáinak egy részében fog-
ja kialakítani a kormányhivatal. 

- Kicsit részletezzük, mert ez egyrészt
jelent helyiségeket, jelent szakembereket
és jelent gépi technikát. Err´́ol is mondjunk
néhány szót! A képvisel´́o-testület októberi
ülésén döntött err´́ol a kérdésr´́ol, a város
kötött egy megállapodást. Tehát nem csak
azokat az embereket és gépeket kérték -
szép szóval és a törvény erejénél fogva -
amennyi feladatot Rétságtól elvesznek. 

- Átlagosan a kistérség hivatalainak
egyharmadát vonták be a járási hivatalba.
Ez azt jelenti, hogy Rétság állományából
kilenc f´́o köztisztvisel´́o átvételér´́ol beszél-
hetünk. Átkerül az okmányiroda, a gyám-
hivatal teljes feladata és személyzete, és
ezen kívül egyéb szociális és egyéb igaz-
gatási feladatok. 

- A kilenc f´́ohöz hány iroda kell? 
- Nem csak ennyi iroda kell, a kilenc

személynél több irodát vesz igénybe a já-
rás, hiszen a 30 f´́ot el kell helyeznie. Az
alsó szintr´́ol minden irodát.  Bevonásra
kerül az emeleti szinten 2 utolsó iroda és
a Földhivatal irodáiból is a járáshoz csa-
tolnak. 

- És szóljunk arról, hogy a 9 f´́o gépi
technikáját is vitték, fénymásolókat, szá-
mítógépeket, bútorokat, mindent. 

- Az igények nem csak ennek a kilenc
f´́onek a technikájára terjed ki az átvétel,
számítógépekre, nyomtatókra, fénymáso-
ló gépre, faxra és egyebekre, hanem mind-
azokra az eszközökre, amelyeket a járás
kialakításához szükségesnek tartottak.
Felmérésre került a teljes eszközállomány,
a hivatali telefonközponttól az internethá-
lózatig minden, és ennek megfelel´́oen a
járási hivatalhoz szükséges eszközöket
vették igénybe a mi rendelkezésünkre álló
eszközállományt. 

- Mint mondottam politikailag nem
megyünk bele a háttér vizsgálatába, de ez
elég furcsa döntés. A környez´́o települé-
sekt´́ol nem sok technikai eszközt vettek el,
de ne is térjünk ki erre. Inkább arról ad-
junk tájékoztatást, hogy a város m´́uköd´́o-
képességéhez a maradék eszközök elegen-
d´́oek, vagy saját költségvetésb´́ol lesz szük-
séges pótolni néhány dolgot? 

- Ami meghatározásra kerül remélhe-
t´́oleg a decemberi képvisel´́o-testületi ülé-
sen az új szervezeti és m´́uködési szabály-
zatba kerül. Abban lesz a hivatal új felál-
lása, akkor fogunk tudni erre pontos vá-
laszt adni. Jelenleg ott tart a történet az
el´́okészítésben, hogy az eszközeink való-
szín´́uleg elegek lesznek, de az internetben
és a telefonos ellátás önállóvá tételében
valószín´́u lépni kell. 

- A technikai részleteken túl folytassuk
a tartalmi kérdésekkel. Kérdezhetném,
hogy akkor hol is lesz a járási hivatal, de
erre már utaltunk. Az emberek többsége
valószín´́uleg nem nagy különbséget fog
észrevenni, ha az okmányirodába, vagy a
gyámhivatalhoz megy, mert ennek a helye
ugyanott található, ámbár a Földhivatal
fel´́oli folyosón lehet csak megközelíteni,

mert a városháza fel´́ol le lesz határolva.
Tehát aki ezeket veszi igénybe számukra
semmi változás nem következik be. De me-
lyek azok az ügykörök, amire figyeljen az
állampolgár januártól, amiben nem az ön-
kormányzathoz kell jönni, nem azok az
ügyfélfogadási id´́ok érvényesek januártól.
Mivel forduljanak tehát a járási hivatal-
hoz, f´́obb témacsoportok szerint meg lehet
határozni? 

- Igen nagyon széles a jegyzék, ami
átadásra kerül. Járási szint mellett is meg-
maradnak jegyz´́oi hatáskörök, illetve van-
nak olyanok, amelyeket közösen kell el-
látni, tehát a jegyz´́onek és a járási hivatal-
nak is hatásköre van. Ahogy említettem
átkerül az okmányiroda teljes feladatkör-
rel, átkerül a közlekedési igazgatás, lak-
címnyilvántartás,  átkerül az egyéni vál-
lalkozók ügyeinek intézése, átkerülnek
teljes egészében gyámhatósági, gondnok-
sági, gyámsági ügyek. Szociális ügyek te-
kintetében azt lehet mondani, hogy azok
maradnak a városnál, amik adható ellátá-
sok. Tehát az átmeneti segélyek, foglal-
koztatást helyettesít´́o támogatások, rend-
szeres szociális segély, születési támoga-
tások, köztemetés, temetési segély és ha-
sonlók. 

- Tulajdonképpen azok a szociális el-
látások, amelyeket a város saját költség-
vetéséb´́ol biztosít. 

- Közös feladat lesz a járással közgyógy-
ellátás rendezése, de az id´́oskorúak jára-
déka, az ápolási díj is. Azt gondolom a
járási hivatal januártól nem fogja tudni
azonnal átvenni ezeket, hiszen a teljes inf-
rastuktúrát ki kell építeni. Ennek a napok-
ban megkezd´́odik a kiépítése. Az irodákat
fel kell szerelni, bár ezek is “hozott anyag-
ból” kerülnek majd feltöltésre. Ezen túl a
dolgozóknak ezt a hatalmas iratmennyisé-
get át kell venniük. Ezért - a f´́oigazgató
asszonnyal történt egyeztetés alapján -
várhatóan ötödike, tizedike körül fog elin-
dulni a teljes m´́uködés.  Addig is az ok-
mányirodában és a gyámhivatalban ugyan-
úgy lehet kérni id´́opontokat. Megpróbál-
juk ezek átállását zökken´́omentessé tenni.
Amint elindul a járási hivatal m´́uködése
természetesen mi is részletesen hirdetni
fogjuk mik azok az ügyek amik nálunk
maradnak és részletesen, hogy mik azok
amelyek a járási hivatalok körébe tartoz-
nak. Ezt a Hangadóban és a város hivata-
los honlapján is ismertetni kell. 

- Úgy gondolom ez szükségszer´́u lesz
egészen az ügyleírások szintjéig, és a já-
rási hivatal ezt megjelenteti saját honlap-
ján is. De fordítsuk meg a kérdést, hogy
akkor mi marad? 

- Itt marad az anyakönyvezés. Az épí-
téshatóság egyel´́ore itt marad. Olyan dön-
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Városközpont felújításáról
Többen fordultak  szerkeszt´́oségünkhöz
tájékoztatásért, hol és hogyan épülnek
azok a városközponti részek, amelyek az
önkormányzat által megnyert pályázatból
létesülnek. Három kiemelt terület van, eb-
b´́ol most a legnagyobbról teszünk közzé

vázlatot. A Kossuth utca és Zrínyi út közötti
terület felújítását, a buszforduló elhelyezését
mutatja az ábra. Másik két projektrész az is-
kola és környékének felújítása, illetve a m´́u-
vel´́odési központ el´́oterének és el´́otte lév´́o
parknak a felújítása. Ezekr´́ol a következ´́o szá-

munkban teszünk közzé terv-vázlatokat.
A kivitelezés el´́orehaladtával beszámolunk
minden fontos mozzanatról. 

Jelenleg ezen terület kivitelez´́ojének
kiválasztása és a munkaterület átadása fo-
lyik.

tés születetett, hogy nem minden járási
központban kerül kialakításra az építési
felügyelet, amely egyes építéshatósági
feladatokat is el fog majd látni. Hosszútá-
von mindenképpen az a cél, hogy minden
szakhatóság bekerüljön a járási hivatalba.
De Rétságon per pillanat nem indul el az
építéshatóság átvétele, az marad a város-
nál. Ugyanúgy nem kerül még jelenleg ide
az ÁNTSz, a f´́oállatorvos. 

- Gyakorlatilag akkor a polgármesteri
hivatalhoz a városüzemeltetés, az önkor-
mányzat m´́uködtetése, a helyi döntések
megvalósítása, ennek a pénzügyi háttere.
Ügyfélkör az elhangzottak alapján keve-
sebb talán. És akkor mi marad még? 

- Marad még a birtokvédelem, marad a
hagyaték, maradnak egyes mez´́ogazdasági
igazgatási feladatok - gondolok itt például a
vadkárra, parlagf´́u ügyek intézése. Azért
marad feladat b´́oven, de az ügyek kéthar-
mad része átkerül a járásokhoz.

 - Fizikailag hogyan közelíthet´́o meg a
járási hivatal? Mely részekhez hogyan jut
hozzá az állampolgár? Továbbá úgy tu-
dom nem lesz azonos az ügyfélfogadási
id´́o? 

- Az egyértelm´́u, hogy a járási hivatal
részér´́ol is az az elvárás, hogy külön tud-
jon m´́uködni mindkét intézmény. Mivel a
kialakítandó kormányablakoknál kétm´́u-
szakos, folyamatos ügyfélfogadás lesz, mi
nem tudjuk megvalósítani az átjárást a
polgármesteri hivatalon keresztül. Ezért a
folyosó le lesz választva, a megközelítésre
a Földhivatali bejárat áll majd rendelke-
zésre. Az ügyfélfogadás idejét még ponto-
san nem tudjuk, de úgy t´́unik hosszabb
ideig állnak rendelkezésre, mint a rétsági
polgármesteri hivatal eddig. 

- Ha jól tudom, úgy hirdették ezt az
átszervezést, hogy egyablakos ügyintézés
valósul meg. Persze türelem kell, mert a
járás január másodikán, harmadikán még
nem is tud indulni. Én úgy látom, ez nem
az egyablakosság felé megy, ha a szociális
ügyek szét vannak szakítva. Valóban van
remény arra, hogy aki a járási hivatalba
megy, és útlevelet akar intézni, és vállal-
kozói igazolványt, akkor ezt egy helyen
kell várni és kevesebbet?

- Bízom benne, hiszen ez volt az egész
átszervezésnek a célja. Útlevél ügyintézés is
a járáshoz kerül és az okmányirodára épül-

nek a kormányablakok. Annyit még, hogy
az marad a jegyz´́o hatáskörébe települési
szinten, amihez helyismeret szükséges. 

- El volt itt bújtatva egy cinikus kérdés,
nem vetted észre. Nevezetesen, hogy kell-e
ugyanannyit sorbaállni az okmányirodá-
nál, mert ez els´́osorban azon múlik, hogy
b´́ovítik-e annak létszámát. Ha nem b´́ovítik
e tekintetben nem várható változás januá-
ri indulással. 

- Ezt még megítélni nem tudom. Az
okmányirodában öt munkahely van jelen-
leg. Az okmányirodára lesz telepítve a
kormányablak, és számos feladatuk lesz,
ezért ezt nem lehet jelenleg megmondani.

- Egy kiegészít´́o kérdés a választási re-
gisztrálással kapcsolatban. Ugye annak
lehet, aki az ügyfélkapura regisztrálva
van? Ezt hol lehet elintézni? 

- Ezt is az okmányirodánál lehet igé-
nyelni, azt kell felkeresni. 

- Azt gondolom, hogy lényeges infor-
mációt osztottunk meg az olvasóval, de
januárban részletes adatokkal még vissza
kell erre térni. Köszönöm a válaszokat! 

- Én köszönöm a lehet´́oséget. 
GiK - Foto Mészáros Gábor 
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Kék hírek
A Nógrád Megyei Rend´́or-f´́okapitányság Rétság térségi híreib´́ol

Garázdaság Rétságon
A Rétsági Rend´́orkapitányságra 2012.

november 2-án 14 óra 35 perckor egy rét-
sági n´́o tett bejelentést, hogy ´́ot az utcán
bántalmazták. A jár´́orök a helyszínre vo-
nultak, ahol megállapítást nyert, hogy a
bejelent´́o és édesanyja egy korábbi vita
miatt kerültek szóváltásba a bejelentést
megel´́oz´́oen az utcán egy 36 éves rétsági
férfival. A veszekedés tettlegességig fa-
jult, melynek során a személy a bejelent´́ot
több alkalommal ököllel arcon ütötte és
földre rántotta. A sértett az ütések és a
földre esés következtében könny´́u sérülé-
seket szenvedett. A rend´́orök a férfit elfog-
ták és a rend´́orkapitányságra el´́oállították,
ahol garázdaság elkövetése miatt gyanúsí-
tottként hallgatták ki.

Mobiltelefont lopott az iskolából
A Rétsági Rend´́orkapitányság lopás

miatt indított büntet´́oeljárást 2012. no-
vember 12-én egy 15 éves romhányi fiú
ellen. A rendelkezésre álló adatok alapján
a fiatalkorú a tegnapi napon, a romhányi
általános iskola egyik záratlan osztályter-
méb´́ol eltulajdonította iskolatársa táskájá-
ból kb. 20.000 Ft érték´́u mobiltelefonját.
A gyermekkorú édesanyja bejelentését
követ´́oen végrehajtott rend´́ori intézkedé-
sek során megállapítást nyert, hogy a b´́un-
cselekmény elkövetésével a 15 éves fiú
gyanúsítható megalapozottan. A fiú ki-
hallgatása során a b´́uncselekmény elköve-
tését elismerte, a rend´́orök a telefont ház-
kutatás során lefoglalták.

Fának ütközött
Egy 22 éves ´́osagárdi férfi az általa ve-

zetett személygépkocsival közlekedett
2012. november 13-án 14 óra 45 perc körüli
id´́oben a 2114-es számú úton N´́otincs irá-
nyából ´́Osagárd irányába. Ennek során a lej-
t´́os útszakaszon az útról lehaladt, majd több
fának történ´́o ütközést követ´́oen állt meg. A
baleset következtében a járm´́u utasa, egy 49
éves ´́osagárdi n´́o súlyos sérüléseket szenve-
dett. A baleset körülményeit a Nógrád Me-
gyei Rend´́or-f´́okapitányság Közleke-
désrendészeti Osztálya vizsgálja.

Bottal bántalmazta
A Rétsági Rend´́orkapitányság beosz-

tottjai súlyos testi sértés b´́untett kísérlet
gyanúja miatt intézkedtek 2012. novem-
ber 14-én Borsosberényben. A rendelke-
zésre álló adatok szerint 2012. november
14-én 11 óra 30 perc körüli id´́oben egy 56
éves borsosberényi férfit udvarában, férfi

ismer´́ose el´́ozetes szóváltást követ´́oen a
magával vitt botokkal többször megpró-
bált fejen ütni. A sértett a kezeit maga elé
tartva védekezett, melynek során súlyos
sérüléseket szenvedett.

Vendéglátó egységbe akart betörni
A Rétsági Rend´́orkapitányság B´́unü-

gyi Osztálya lopás vétség kísérlet elköve-
tése miatt folytat büntet´́oeljárást egy 26
éves pásztói n´́o ellen. 

A személyt azért állították el´́o a ren-
d´́orkapitányságra 2012. november 16-án,
mivel a rendelkezésre álló adatok szerint
2012. november 14-én éjszaka az ajtót be-
feszítve próbált meg bemenni egy romhá-
nyi vendéglátó egységbe. A vendéglátó-
helyre azonban nem tudott bejutni, így on-
nan nem tulajdonított el semmit. A n´́ot a
nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki,
aki a b´́uncselekmény elkövetését elismer-
te és megbánta.

Elfogták a betör´́ot
A Rétsági Rend´́orkapitányság ügyele-

tére érkezett a feljelentés ismeretlen tettes
ellen, aki 2012. november közepén egy
éjszaka a romhányi orvosi rendel´́o bejárati
ajtaját megkísérelte felfeszíteni. Még
ugyanezen az éjszakán egy virágboltot,
egy pizzériát és egy élelmiszer boltot is
“meglátogatott a betör´́o”, ahonnan azon-
ban szintén értékek eltulajdonítása nélkül
kellett továbbállnia, mivel a kereskedelmi
egységek bejárati ajtaját - bár megpróbál-
ta - de egyiket sem tudta felfeszíteni. A
rend´́orök az adatgy´́ujtés során beszerzett
adatok alapján megállapították, hogy a
többrendbeli lopás kísérlet elkövetésével
egy 26 éves pásztói n´́o gyanúsítható meg-
alapozottan. A személyt elfogták és a ren-
d´́orkapitányságra el´́oállították. A n´́o a ki-
hallgatása során a b´́uncselekmények elkö-
vetését elismerte és elmondta, hogy azt
nagyon megbánta.

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,

matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´́oségi

munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 16.

Telefon: (35)351-155, (30)9-607-683

Vigyázzunk értékeinkre

A Rétsági Polgár´́or Egyesület 
tanácsai

Közelednek az ünnepek, Karácsony, Újév.
Mindenki megpróbálja egyszerre elintéz-
ni nagy bevásárlásait.

Boltról boltra járva a csomagok gyara-
podnak, egyiket, másikat le kell tenni.

A nagy forgalmú üzletekben senki
nem figyel fel egy szemlél´́od´́o átlagosan
öltözött alakra, aki, alkalmas pillanatban
egy idegen csomaggal odébbáll.

Mire a jogos tulajdonos végez a vásár-
lással, csomagjának h´́ult helye.

Nemcsak a vásárlást kezdheti elölr´́ol,
a szükséges pénzt is újra rá kell áldoznia,
ha maradt még.

Nagy bevásárlásait ne egyedül intéz-
ze! Csomagjainak ´́orzésével közeli is-
mer´́oseit, barátját bízza meg! Soha ne
hagyja idegenre!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet kívánunk Önnek és sze-
retteinek.

A Rétsági Polgár´́or Egyesület tagsága

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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Nyugdíjas klubok nyugat-nógrádi találkozója
(folytatás az 1. oldalról)

A találkozót megtisztelte jelenlétével
Szentgyörgyi György, a Magyar Nyugdí-
jasok Országos Szövetsége alelnöke is. A
házigazdák nevében Mez´́ofi Zoltán, Rét-
ság város polgármestere köszöntötte a je-
lenlév´́oket, mondván, hogy a város képvi-
sel´́o-testülete és önkormányzata jószerivel
er´́on felül támogatja a település két nyug-
díjas szervezetét. Ennek köszönhet´́o, hogy
a klubok vezet´́oivel együtt vehették át a
parlamentben az “Id´́osbarát Önkormány-
zat” kitüntet´́o címet. Hangyási Jen´́oné, a
Hunyadi János Nyugállományúak Klubja
nevében kért szót az ünnepség kezdetén.
Megköszönte a képvisel´́o-testület és a m´́u-
vel´́odési központ segítségét, hiszen ezek
nélkül nehezen tudnának tartalmas prog-
ramokat nyújtani tagságuknak, illetve
kapcsolatot tartani társklubokkal. A kö-
szönt´́o részeként bejelentette, hogy javas-
latuk alapján a Honvédelmi Minisztérium
két f´́ot is kitüntetésben részesített. Virág-
csokorral köszöntötték az elismerésben
részesült Szabados Istvánné, a nyugdíjas
találkozók m´́usorvezet´́ojét, valamint Nyi-
las Kálmánnét, a “Tápláló szeretet” prog-
ram elindítóját.

A gálam´́usorban igen színes volt a kí-
nálat. Els´́oként Beke Istvánné vezetésével
a résztvev´́ok közösen elénekelték a nyug-
díjasok indulóját. Az óvodások bájos m´́u-
sorát követ´́oen Horpács képviseletében
Dr. Sándor Vilmos lépett a színpadra, s
profi el´́oadók  színvonalán  szavalta el
versösszeállítását. Beke Istvánné ismét
bebizonyította, hogy nem csupán szeret
énekelni, hanem olyan színvonalon teszi
azt, mely minden jelenlev´́ot lelkes tapsra
ösztönzött. A Drégelypalánki Klub veze-
t´́ojér´́ol, Ragács Imrénér´́ol tudtuk azt, hogy
a hagyomány´́orzés lelkes képvisel´́oje, de
most az is kiderült róla, hogy kiválóan
mond verset is. Csakúgy, mint a Kétbo-
donyról, a Szivárvány nyugdíjas Klubból
érkez´́o Cserépi Györgyné, ki Csokonai
versét választotta ki ez alkalomra. És ezzel

még nem ért véget a szóló produkciók sora,
hiszen méltán aratottak tapsot dalaikkal a
Nógrádi Napraforgó Egyesület képviseleté-
ben fellép´́o Kareczki Ferencné és a szintén
Kétbodonyban él´́o Tekn´́os Lászlóné.

A szendehelyi német nemzetiségi kó-
rus ez alkalomra összeállított dalcsokrá-
ban szerepeltek az ´́osi német dallamok, de
felcsendültek a vidám, újabb kelet´́u éne-
kek is. Nem véletlen, hogy az együttes
több évtizedes m´́uködése eredményeként
több alkalommal is nyert immár arany és
ezüst min´́osítést a kórustalálkozókon.

A rétsági Városi Nyugdíjas Klub ´́Oszi-
rózsák Együttese ez alkalommal is der´́ut
hozott a színházterembe. Vidám kánkán-
juk sikert aratott.

Ha valaki az elmúlt évek során figye-
lemmel kísérte a tolmácsi népdalkör és a
tánckar fellépéseit, kezdetben még moso-
lyogva köszöntötte az els´́o fellépések so-
rán is példamutató hagyomány´́orz´́o szán-
dékot. Mára mindkét folklórcsoport olyan
színvonalra emelkedett, amelyet bármely
színpadon nyugodt szívvel el´́o lehet adni.

Az Ipolyvecei Hagyomány´́orz´́ok, ha
lehet még a tavalyinál is pezsg´́obb hangu-
latú m´́usor-összeállítást hoztak. Példájuk
igazolja, hogy ha egy kis falu komolyan
veszi a hagyomány´́orzés szándékát, akkor
ott csodák születhetnek. Az asszonyok ka-
ra a színes helyi népviseletet öltötte ma-
gára. Táncuk és énekük a menyasszony
felöltöztetésével egészült ki. A férfiak a
dalárdák hagyományait viszik tovább. A
perg´́o katonanóták arra ösztönözték a kö-
zönséget, hogy velük együtt énekeljenek.
Külön érdemes szólni a csoport citerásai-
ról. Néhány évtizeddel ezel´́ott még sok
helyütt hallatszott a m´́usorok alkalmával a
citeraszó, de mára jószerivel nem is ma-
radt fenn másutt. Az ipolyvecei összeállí-
tás olyan kerek és színes volt, hogy önma-
gában is megállta volna a helyét.

A m´́usor záró programja stílust váltott.
A Salgótarjánból érkez´́o Deja-vu együttes

táncosai a modern zene híveiként mutat-
ták be sajátos mozgáskultúrájukat.

Tartalmas délután volt. A szervez´́ok ki-
válóra vizsgáztak, a fellép´́ok tudásuk legja-
vát hozták magukkal. A találkozó arra is
lehet´́oséget nyújtott, hogy a résztvev´́ok el-
mondják egymásnak m´́uködésük sikereit. S
hogy jó szívvel érkeztek a többi klub látásá-
ra, igazolja, hogy a program után még soká-
ig folyt az eszmecsere falatozás közben a
m´́uvel´́odési központ aulájában.
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Rétsági kalauz

Programajánló
December 8-ig megtekinthet´́o

a m´́uvel´́odési központ galériájában
a Rétsági Gobelin Kör kiállítása

December 12-ig megtekinthet´́o
a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri fotókiállítás: “K´́obabák”
Válogatás Juhász József és Horváth
József felvételeib´́ol

December 5. szerda, 16.30 órától
Mikulásjárat Krampuszfelvonulással
Az óvoda el´́ott a Mikulás és Krampu-
szai szeretettel várják a gyermekeket!
Csomagosztás, meglepetés krampusz-
m´́usor, körbekocsikázás a szüreti útvo-
nalán.
Rétsági Fiatalok Rétságért - Rétsági
Kilátó Egyesület - facebook.com/ret-
sagifiatalok

December 5. szerda, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ társalgótermében
Megbeszélés 
a Mindenki Karácsonya rendezvényr´́ol.

December 8. szombat
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

December 13. csütörtök, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
Honismereti akadémia
Dr. Sz´́oll´́osi József el´́oadása:
Szent Korona - Magyarország törté-
nelmi alkotmányának alapja

December 13. csütörtök
a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri fotókiállítás - Tél
Válogatás Répássy Róbert és Csatlós
Roland felvételeib´́ol

December 14. péntek, 17.00 órától
a könyvtárban
Spangár Estek - Irodalomról nem
csak tollforgatóknak
A rétsági Spangár András Irodalmi
Kör összejövetele

December 15. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Városi Nyugdíjas Klub évzáró
rendezvénye

December 16. vasárnap 17.00 órától
A m´́uvel´́odési központ színháztermében
Ökumenikus adventi koncert

December 21. péntek
a m´́uvel´́odési központban és a Nagy-
parkolóban
MINDENKI KARÁCSONYA
Kézm´́uves foglalkozások, filmvetítés,
színháztermi produkciók, köszönt´́o, kö-
tetlen beszélgetés a karácsonyfa körül...

December 29. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Hunyadi Nyugdíjas Klub évzáró
rendezvénye

December 31. hétf´́o
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Zúgófa Néptáncegyüttes zártkör´́u
rendezvénye

El´́ozetes
Január 10. csütörtök

a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri fotódokumentációs kiállítás:
Pillanatképek a Mindenki Kará-
csonyáról

Január 22. kedd, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
a Magyar Kultúra Napja alkalmából
Megemlékezés és a “Lakóhelyünk
Rétság!” c. pályázat eredményhirdetése

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Hétf´́o:
Angol nyelvtanfolyam Hétf´́ot´́ol péntekig

minden nap 8.00 órától
Starlight Dance Company tánccsoport

Minden hétf´́on 14.00 órától Vezeti:
Szabó Krisztián

A Kör - a térség képz´́om´́uvészeinek klubja
Minden hónap utolsó hétf´́ojén, 17.00 órától

Német nyelvi kurzus Minden hétf´́on 18.00
órától Vezeti: Gálik Zsófia

Nadirah Csillagai Hastánccsoport Minden
hétf´́on, szerdán és pénteken 18.00 órá-
tól Vezeti: Sz´́oke Johanna

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

Kedd:
´́Oszirózsa Tánccsoport Minden kedden és

csütörtökön, 14.30 órától
Infinity Dance Crew tánccsoport Minden

kedden 17.00 órától Vezeti: Kugli Kitti

Szerda:
Electric bugie tánccsoport Minden szer-

dán 17.30 órától Vezeti: Szeri György
Nadirah Csillagai Hastánccsoport Minden

hétf´́on, szerdán és pénteken 18.00 órá-
tól Vezeti: Sz´́oke Johanna

Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport Minden kedden és

csütörtökön, 14.30 órától
T´́uzzománc Kör Minden csütörtökön

16.30 órától Vezeti: Dovák B. József
Péntek:
Szobrász szakkör Minden pénteken 15.30

órától Vezeti: Nagy Gabi
Zúgófa néptánc próba Minden pénteken

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

nap 2. péntek 17.00 órától
Nadirah Csillagai Hastánccsoport Minden

hétf´́on, szerdán és pénteken 18.00 órá-
tól Vezeti: Sz´́oke Johanna

Istentiszteletek 
a m´́uvel´́odési központban:

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

Hit gyülekezete Minden pénteken, 18.00
órától

December 11-16-ig kedd-péntek 18 és 21
órakor, szombat vasárnap 10.00 órakor
Kistérségi Krónika 
Válogatás a környez´́o települések filmjeib´́ol

December 18 kedd 16.00 órától
Él´́o közvetítés a képvisel´́o-testületi
ülésér´́ol.

December 25 -december 30-ig kedd-pén-
tek 18 és 21 órakor,  szombat vasárnap
10 órakor
RTV Híradó Riportm´́usor összeállítás
Hírek röviden, Megkérdeztük az illeté-
kest, Ismert emberek sikeres rétságiak. stb.

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

rtv.retsag.net

A Rétsági Televízió havi programja.
Naponta 24 órában képújság, hirdeté-
sekkel, aktuális információkkal. Janu-
ártól több adásnappal, több ismétléssel
szolgáljuk a néz´́oket.

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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Ezerszín´́u Rétsági ´́Osz
Az elmúlt év végén Ezerszín´́u Rétsági ´́Osz
címmel Új Széchenyi terv keretén belül,
uniós pályázat segítségével került meg-
rendezésre az a rendezvénysorozat, mely
akkor a fiatalok könyvhöz, könyvtárhoz
kapcsolódó m´́uvel´́odési igényeit szolgál-
ta. A rendezvény sikerén felbuzdulva dön-
töttünk úgy, hogy a sorozatot az idén is
megszervezzük annak ellenére, hogy ez
alkalommal pályázati támogatást nem si-
került hozzá szereznünk. A sorozat el´́oa-
dói éppen ezért ingyen vállalták a prog-

ramban való részvételt. Bár a rendezvé-
nyek mindenki számára nyilvánosak vol-
tak, ez évben a Mikszáth Kálmán Közép-
iskolai rétsági tagozatának növendékei
voltak a programok f´́o látogatói.

Az els´́o el´́oadó Simon Katalin volt, aki
a Kárpát-medence szép népdalaiból ho-
zott ízelít´́ot, s tanított meg kett´́ot közülük
a diákok számára. A következ´́o napon
Végh József helytörténész mesélt a nyu-
gat-nógrádi települések múltjának érde-
kességeir´́ol. A harmadik meghívott vendég

A Rétsági Gobelin Kör kiállítása elé
Tizenkettedik alkalommal nyílt meg a
Rétsági Gobelin Kör évzáró kiállítása. Az
immár hagyományosnak számító megnyi-
tót Bene Annamária, a Rózsavölgyi Márk
M´́uvészeti iskola rétsági tagozata m´́uvész-
tanára és Zvolenszki Levente fuvolajátéka
színesítette. A tárlatot Végh József, a m´́u-
vel´́odési központ igazgatója nyitotta meg.
A következ´́okben néhány gondolatot idé-
zünk az ott elhangzottakból.

Az elmúlt közel másfél évtized alatt
nagyon sokan mutatkoztak be a kör kiál-
lításán. Voltak köztük, kik immár évtize-
dek óta hódolnak a különleges varrás ért´́o
tudományának, de voltak olyanok is, akik
els´́o varrásaikat hozták el a kiállításokra.
Néhányan olyan szintre is elértek - köztük
els´́o sorban az itt lév´́o képek legtöbbjét
készít´́o tolmácsi Dávid Jánosnéra gondo-
lok -, hogy bátran vállalkozhattak arra,
hogy önálló kiállításokon is igazolják,
hogy az a virtuóz varró-technika, amely-
nek b´́uvöletében élnek, másoknak is örö-
met okozzon látásuk során.

A Rétsági Gobelin Kör egy ismert foga-
lommá vált az elmúlt években. Rangot je-
lentett a kör hagyományos éves kiállításán
való megjelenés. A kiállítások, a híradások-
nak köszönhet´́oen messze földre elvitték vá-
rosunk hírét. Mindez köszönhet´́o a kezde-
ményez´́onek, Várszegi István tanár úrnak,
aki felismerte, hogy támogatni kell, büsz-
kélkedni lehet ezekkel az alkotásokkal.

Az elmúlt évek során többféle gobe-
lin-varró technikát is megismerhettünk a
kiállításokon. Legtöbben a hagyományos
minták elkészítésére vállalkoztak, de lát-
hattunk finom m´́uv´́u t´́u-gobelint, s´́ot
gyöngyökkel díszített képeket is.

Készültek faliképek, de egyre gyakrabban
találkozhatunk kisebb-nagyobb, hímzéssel dí-
szített használati tárgyakkal is. Külön örömet
okozott, ha azt láttuk, hogy valaki nem csupán
a készen vásárolt minták megvarrására vállal-
kozott, hanem önálló, egyedi alkotások elké-
szítésére is. Most látunk ilyet a kiállításon.

Egy alkalommal valaki megszámolta,
hogy átlagos méret´́u képen mennyi az öl-

tések száma. Nem emlékszem pontosan,
de elképeszt´́oen nagy szám volt. Kétség-
telenné vált számomra, hogy óriási türe-
lem, kitartás és kézügyesség kell hozzá.
Amíg egy kép elkészül, van elég ideje az
alkotónak, hogy megfontolja a világ dol-
gait. Talán megbocsátják nekem a furcsa
párhuzamot, de az jutott eszembe, hogy
az, ki hosszú heteken át varr egy-egy ké-
pet, igencsak bölcs ember lehet. Van ideje
mindent megfontolni. Ugyanezt a bölcses-
séget mondják arról az emberr´́ol, ki szép
pirosra szívott egy tajtékpipát. A hófehér
habk´́o ugyanis, csak a szép lassan, egy
élethossz alatt türelemmel szívott pipa
füstjében pácolódik élénk meggypirosra.
S aki ezt elérte, az valójában csak bölcs
ember lehet, hiszen éppúgy, mint a képek
aprólékos mintáinak varrói, alaposan
megfontolhatnak mindent az életben.

A gobelin-varrás az örömszerzés egyik
forrása. Örömet okoz a készít´́ojének és a
falon megtekint´́ojének egyaránt. Mindezt
igazolja, hogy több éves tapasztalat im-
már, hogy a tucatnyi kiállítás fennállása
idejében folyamatosan látogatják az ér-
dekl´́od´́ok a tárlatot. 

Krasznai Gyula volt, ki “Így mesélek én”
címmel tartott el´́oadást. Szájbely Zsolt köz-
rem´́uködésével még hallhattunk is ezekb´́ol az
ízes stílusban megírt mesékb´́ol.
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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.

András napi mulatság
A karácsonyi ünnepkör csendesebb id´́o-
szaka el´́ott András napja az utolsó, mikor
még szabad volt a mulatozás, az eszem-
iszom, a tánc. Ezt a hagyományt újította
föl évekkel ezel´́ott a Kerepl´́o és a Zúgófa
Együttes. A gyermek és feln´́ott formációk-
nak köszönhet´́oen immár valóban van újra
városunkban is bizonysága annak, hogy a
népzene és a néptánc is alkalmas arra,
hogy egy közösség úgy szórakozzon,
hogy mindeközben tovább élteti azt a kul-
túrát, melyet eleinkt´́ol kaptunk.

A színházterembe lép´́oket Pálházi
Bence és zenekara fogadta, s teremtett
azonnal jó hangulatot. A gálam´́usor mind-
járt egy meglepetéssel indult. A feln´́ott
táncosok egy olyan lakodalmas jelenetet
adtak el´́o, hogy a néz´́otéren is komolyan
hihettük, valóban tanúi vagyunk egy ifjú
pár egybekelésének, s részesei vagyunk az
ezzel járó mulatozásnak. Az el´́oadás a kö-

zelmúltban megjelent V´́ofélykönyv verse-
zeteinek felhasználásával készült

Egymás után léptek színpadra a “ke-
repl´́os” csoportok. El´́oször az óvodások,
majd az általános iskolások három kor-
osztálya. Vendéget is hívtak e napra, ame-
lyen a résztvev´́ok els´́osorban a maguk
örömére táncoltak, énekeltek. Kerepesr´́ol
érkezett Kisvirág Néptáncegyüttessel nem
új kelet´́u a kapcsolat, és hiszen már nem
els´́o ízben látogatnak el hozzánk. Mindent
egybevetve egy remek, jó hangulatú, jó
ritmusú m´́usort láttak, akik néz´́oként fog-
laltak helyet a széksorok között.

A gálam´́usort követ´́oen az aulában a
Salgótarjánból érkez´́o Kerek Perec Egylet
népi hangszerekkel egy népi mesejátékot
adott el´́o, bevonva az el´́oadásba a közön-
séget is. A tombolahúzást követ´́oen tán-
cház és hajnalig tartó mulatozás zárta az
eseménydús napot.

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket kívánunk a

Hangadó minden 
Kedves Olvasójának!

Apróhirdetés
Rétság Radnóti úton egy szobás bútorozott
lakás hosszútávra kiadó. Tel: 20/32-34-835

Rétságon, a Takarék utcában, pár éve felújí-
tott, azóta csak irodának használt 58m2-es,
földszinti lakás eladó! Irányár: 7.990.000
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´́utéscsövet
cseréltünk, a padlóban elvezetve. Két rendes
méret´́u pince tartozik a lakáshoz, valamint a
ház el´́ott az útra mer´́olegesen parkoló. Tel.
06/20/482-71-66

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.

Fotópályázat
A rétsági Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár fotópályázatot hirdet kiadványai il-
lusztrálása érdekében. A felvételek témáját
nem határozzuk meg, az a kérésünk, hogy a
rétsági kistérségben (járásban) készüljenek. A
legjobb felvételeket kiállítjuk és megjelentet-
jük a Spangár antológia és a Rétsági Évkönyv
következ´́o kötetében. 
    A JPG formátumban készült felvételeket
2012. december 31-ig kérjük elküldeni a
könyvtar.retsag@gmail.com címre. A nyom-
dai alkalmazásra is megfelel´́o méret´́u képek,
fekete-fehérben szerepelnek az említett kiad-
ványokban.
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