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Mindszenty-megemlékezés 2011.
Az október 30-hoz legközelebb es´́o va-
sárnap immár hosszú évek óta a meg-
emlékezés napja mindazoknak, akik
Mindszenty József bíboros, hercegprí-
más életét és munkásságát példaképnek
tekintik önmaguk számára. A fels´́opeté-
nyi ünnepi szentmisét és koszorúzás kö-
vet´́oen az emlékez´́ok ez évben is elza-
rándokoltak Rétságra, hogy az egykori
laktanya bejáratánál kialakított emlék-
parkban róják le kegyeletüket a katoli-
kus egyház magas rangú személyiségé-
nek emlékm´́uve el´́ott. Koszorúkat he-
lyeztek el a Mindszentyt kiszabadító, s
ezért mártírhalált halt Pallavicini Antal
´́orgróf kopjafájának tövébe is.
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Városházi tudósítások
Tájékoztatónkban a 2011. november 18-i
képvisel´́o-testületi ülésr´́ol számolunk be.

Az önkormányzat gazdálkodásának
háromnegyedéves helyzetér´́ol, a 2011.
évi költségvetés végrehajtásáról szóló
tájékoztatás tartalmazza az önkor-
mányzat költségvetési el´́oirányzatai-
nak id´́oarányos alakulását. A 64.840
eFt m´́uködési és 94.714 eFt fejlesztési
hiánnyal elfogadott költségve-
tés folyamatosan megköveteli
az átgondolt gazdálkodást. A
m´́uködési hiány miatt csak ta-
karékos és ütemezett kiadások
ellenére csak folyószámlahitel
igénybevételével volt biztosít-
ható az egyensúly. A háromne-
gyedév végén az önkormányzatnak fo-
lyószámlahitele nem volt. A takarékos
gazdálkodás kell´́o fedezetet nyújtott
az intézmények m´́uködtetéséhez.
A vonatkozó törvény értelmében no-
vember 30-ig meg kell tárgyalni a kö-
vetkez´́o év költségvetési koncepcióját.
Bár a parlament még nem fogadta el a
Magyar Köztársaság 2012. évi költ-
ségvetését, a benyújtott törvényjavas-
lat alapján mégis rendelkezésre áll az
önkormányzatokat érint´́o normatív tá-
mogatás mértéke. Az is tény, hogy
több, az önkormányzat m´́uködését
érint´́o törvény a közeljöv´́oben módosí-
tásra kerül. Mindezek következtében a
jelen költségvetési koncepció nagyon
nehéz körülmények között fogalmazó-
dott meg. Az el´́oterjesztésb´́ol az is ki-
derül, hogy a költségvetés bevételei
jelent´́osen elmaradnak a kiadási szük-
ségletekt´́ol.
A képvisel´́o-testület rendszeresen
visszatér´́o napirendi pontja a tartalék
feloldása címet viseli. A napirendi
pont során felvet´́odött a szokásos havi
kérés, amelyet a járóbeteg-ellátó köz-
pont m´́uködése, támogatása érdekében
kell hónapról-hónapra megvitatni. A
testület az el´́oterjesztésben megfogal-
mazottaknak kérelemnek helyt adott,
november hónapban 1.143.600 forint-
tal egészíti ki az intézmény m´́uködé-
sét.
A testület korábbi ülésein tárgyalta a
Városgazdálkodási Csoport számára a
volt laktanya területén való m´́uhely ki-
alakítását. A munkálatok több tekintet-
ben már megvalósultak. A megvalósí-
tás befejezése érdekében szükséges-
nek látja a befejezési munkálatok elin-
dítását, ennek fedezetét azonban a
2012. évben tudja biztosítani.
A város önkormányzata 2002-ben
döntött a korábbi, 1995-ben készült
rendezési terv felülvizsgálatáról, illet-

ve új terv készítésér´́ol. A Helyi Építési
Szabályzat 2003-ban került elfogadás-
ra. A településrendezési eszközök fe-
lülvizsgálatát a vonatkozó törvény ér-
telmében tíz évente el kell végezni,
ezért a testület úgy határozott, hogy a
terv teljes átdolgozásával 2013-ban kí-
ván foglalkozni.
A testület megtárgyalta a bérleti szer-

z´́odés módosítása cím´́u napi-
rendi pontot. A szeptemberi
ülésen a testület hozzájárult,
hogy a Nógrád Megyei Tudo-
mányos Ismeretterjeszt´́o Tár-
sulat a Rákóczi út 32. szám alat-
ti épületben tanfolyamot tartson.
A szerz´́odésben megfogalma-
zott halasztott fizetés elkerülése

érdekében egyeztetést kell folytatni.
Az Extrém Légisport Egyesület ismétel-
ten kérelemmel fordult a testülethez,
melyben megfogalmazták, hogy néhány
pontban módosítani szeretnék a velük
megkötött bérleti szerz´́odést. A hangár
területéb´́ol egy kisebb területet kívánnak
bérelni, s nem tartanak igényt annak
környezetére sem. Jelezték vásárlási
szándékukat is, de tekintettel arra, hogy
a kérdéses terület jelenleg Tolmács köz-
igazgatási területére esik, err´́ol a testület
pillanatnyilag nem tud dönteni.
CBA képvisel´́oje tájékoztatta a testü-
letet, hogy a Rendezési terv módosítá-
sához szükségesnek ítélt forgalom-
technikai tanulmány elkészítése vár-
ható költsége 180.000 Ft + ÁFA lesz.
A testület nyilatkozatot kért a kérelme-
z´́ot´́ol a tekintetben, hogy felvállalja-e
ennek költségeit.
Minden testületi ülés napirendjén sze-
repel a „Tájékoztató a két testület ülés
közötti id´́oszakban az önkormányzat
érdekében végzett polgármesteri mun-
káról” címet visel´́o napirendi pont. A
testület javasolta, hogy a továbbiakban
készüljenek emlékeztet´́ok a város ér-
dekében folytatott fontos tárgyalások-
ról. A testület a tájékoztatót nem fo-
gadta el.
Hasonlóképp visszatér´́o téma a „Be-
számoló a lejárt határidej´́u határozatok
végrehajtásáról” címet visel´́o el´́oter-
jesztés. A testület kifejezte abbéli re-
ményét, hogy az el´́oterjesztés a jöv´́o-
ben – az új aljegyz´́o beállításával –
pontosabb és naprakészebb lesz.
Mint arról már szóltunk korábbi tudó-
sításunkban, Bánk Község Önkor-
mányzata kérelmet nyújtott be a rétsá-
gi testülethez a településüknek a volt
honvédségi szennyvíztisztítóra való
rákötése tárgyában. Egy elvi támoga-
tást, befogadói nyilatkozatot kértek je-

lenleg ahhoz, hogy azután pályázati
támogatás segítségével meg tudják ol-
dani a kérdést. A határozat értelmében
az érintett három település (Tolmács is
jelezte hasonló szándékát) további
egyeztetés szükséges a kérdés tisztá-
zása és a továbblépés érdekében. A to-
vábblépés érdekében szükség lesz a
DMRV nyilatkozatára, mely meghatá-
rozza a b´́ovítés lehet´́oségeit. A tekin-
tetben is meg kell állapodni, hogy a
távlatokban jelentkez´́o karbantartási,
felújítási költségeket milyen arányban
viseli majd a három érintett település.
A Tényfeltáró Albizottság jelentése
már több ízben felvet´́odött a testületi
üléseken. A bizottság elkészült a jelen-
tésével, ezért a testület úgy döntött,
hogy a téma fontosságára való tekin-
tettel szerepeljen egy külön testületi
ülés napirendjén, s a jelentés jelenjen
meg a Hangadóban is.
A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat a
testületi határozat értelmében meghirde-
tésre került az elmúlt évek gyakorlatá-
hoz hasonlóan. A Szociális Bizottság ja-
vaslata alapján a testület döntött a támo-
gatások mértékér´́ol. A döntés eredmé-
nyét közzétesszük ezen lap hasábjain is.
A kiemelt feladatok ellátásáról szóló tá-
jékoztató keretében csupán a járóbeteg-
szakellátó szakmai munkájáról kaptak
tájékoztatást a képvisel´́ok. A hozzászó-
lók hiányolták a többi kiemelt feladat
helyzetér´́ol szóló hasonló el´́oterjesztést.
Egyebek napirendi pontban Jávorka
János képvisel´́o köszönetet mondott
azoknak a fiataloknak, akik az ´́osz fo-
lyamán faültetéssel tették szebbé tele-
pülésünket.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2011. december
Mez´́ofi Zoltán polgármester: Minden

hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Decemberben 12-én hétf´́on

Dr. Katona Ern´́o alpolgármester minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától 17.30
óráig. Decemberben 28-án szerdán 

Hutter Jánosné jegyz´́o: Minden hétf´́on
14-17 óráig. Decemberben 5, 12, 19.

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

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

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

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

a Bursa Hungarica pályázat eredményér´́ol

 BURSA “A”  Cím Ösztöndíj
1 Szikora Gerg´́o Börzsönyi u. 42. 4500
2 Füleki Tamás Rózsavölgy u. 4. 1/3. 3400
3 Mihályi Norbert Madách Imre u. 19. 3400
4 Appl Róbert Nógrádi u. 34. 3100
5 Balla Bianka Nógrádi u. 24. 2500
6 Szklenár Martin István Rákóczi út 45. 1/3. 2500
7 Szabó Anna Zsófia Nyárfa u. 1. 2200
8 Szabó Flóra Nyárfa u. 1. 2200
9 Antalics Brigitta Jászteleki u. 3. 2200
10 Misik Tamás Pet´́ofi u. 25. 2200
11 Sági Bence Jászteleki u. 3. 2200
12 Sági Fanni Takarék u. 12. 2200
13 Bakó Erzsébet Jókai u. 35. 2000
14 Bakó Mónika Jókai u. 35. 2000
15 Jobbágy Éva Rózsavölgy u. 21. 2000
16 Kasza József Rózsavölgy u. 45. 2000
17 Körmöczi Gábor Mez´́o u. 23. 2000
18 Löffler Lujza Börzsönyi u. 25. 2000
19 Maszlik Pál Zoltán Mez´́o u. 27. 2000
20 Oros Tímea Liget köz 7. 2000
21 Szabó Judit Takarék u. 10. 2000
22 Rakonczai Réka Börzsönyi u. 15. 2000
23 Molnár Ivett Búzavirág u. 8. 0
24 Petrity Dorottya Takarék u. 19. 0
25 Zemeny Alíz Jászteleki út 35. 0
26 Laczkó Dóra Börzsönyi u. 17. 0
27 Laczkó Gerg´́o Börzsönyi u. 17. 0
28 Pekáry Anna Radnóti u. 1. 0
29 Szikszaki Dániel Takarék u. 17. 0
30 Jobbágyi Ádám Rózsavölgy u. 23. 0
31 Jobbágyi Péter Rózsavölgy u. 23. 0
32 Kaba Márk Bence Takarék u. 22. 0
 BURSA “B”   
1 Kertész Alexa Rákóczi út 43. fszt. 2. 4800
2 Zsóka Zsanett Nógrádi u. 4. 2800
Összesen havonta önkormányzati támogatás 60200

Beruházás a város tisztaságáért
Bár a néphagyomány úgy tartja, hogy Erzsébet
napján esik el´́oször a hó, ez évben késik ez a
jelenség. Persze nem hiányoljuk a nehezen járha-
tó, havas utakat. Az önkormányzat azonban egy
gép beszerzésével készült fel arra, hogy a hó el-
kotrásával, esetleges sószórással tegye járhatóvá
útjainkat. Az univerzális géphez további adapte-
rek vásárolhatók, így számíthatunk arra, hogy
nem csupán a téli hónapokban lesz a város lako-
sainak segítségére.

Nagy Vagy! TV2
A Rétsági Általános Iskola november
12-én él´́o középdönt´́os sport-ügyességi
diák-szül´́o-tanár csapatversenyben
képviseltette magát egy nagyszabású
monstre felvételen, ami egész nap, s´́ot,
még éjjel is tartott. A TV2 stábja hat
nap anyagát vette fel, így  nem csoda,
hogy elhúzódott a verseny, és a gyere-
kek is kifáradtak a végére.

A Budaörsi Uszoda - és Sportcsar-
nokban voltak a versenyek. A mi csa-
patunk együtt mérk´́ozött Vecsés,
Veszprém, Kiskunhalas és csapatával.
Igaz, hogy sokat készültünk a verseny-
re az el´́ozetesen kiadott feladatok alap-
ján, de az uszodai gyakorlatokra uszo-
da hiányában (bár egy napra béreltünk
egy sávot az ´́oszi szünetben, amikor is
az úszást próbálgattuk) nem igazán si-
került jól felkészülni. Mégsem ez volt
a legnagyobb probléma, hanem az esz-
közök nem megfelel´́o állapota (a pus-
kalövésnél a puskákat háromszor is
cserélték, miközben az id´́o ment, még-
sem állították le a feladatot). Az uszo-
dai felvételr´́ol a tornacsarnokira való
átállás is több órát  vett  igénybe. A
délutáni felvétel során pedig csak két
játékot játszhattunk le, a többit csak
éjfélkor kezdhettük. A hangulat azon-
ban nem változott, mindenki örült, hogy
lehet´́oséget kapott a nyilvános szereplés-
re, és a feladatok is változatosak voltak.

A produkciók bemutatásakor a Ke-
repl´́o Néptáncegyüttesünk is kitüntet´́o
figyelmet kapott, hiszen nem minden
csapat m´́uvészi anyagát fogadták el.
Külön öröm, hogy híres celeb kategó-

riában Misik Tamásné Zsuzsika népi
iparm´́uvész beszélhetett a munkájáról,
az iskolához, gyerekekhez f´́uz´́od´́o kap-
csolatáról, és nagy elismerés kísérte az
elkészített munkadarabjait is, amib´́ol
Dér Heninek, csapatunk celeb vezet´́o-
jének is jutott. Összességében elége-
dettek vagyunk, a megmérettetés jól si-
került, iskolánk Rétság Várost is képvi-
selte, hiszen a zászlónkon a város emb-
lémáját is feltüntettük. Külön köszönet-
tel tartozunk szponzorainknak: A Kö-
lyöksziget Alapítványnak, hogy átvállal-
ták a majdnem 100 000 Ft-os buszos
utazás útiköltségét, illetve a GÁLKER
Kft-nek, hogy ásványvízzel és csokival
hozzájárult a csapat ellátásához.

A lelkes szurkolótáborunk sokat
segített, végig kitartottak a drukkolás-
ban. Érdemes volt pozitív beállított-
sággal megmutatni, hogy fel tudjuk
venni a versenyt bármely iskolával,
bármely nagyvárossal, nem vallunk
szégyent. Helytálltunk!

A csapat tagjai (voltak):Tihanyi Ró-
bert csapatkapitány, Rezsnák Ella, Rezs-
nák József (szül´́o), Deme Bálint, Demé-
né Gecse Judit (szül´́o), Szabados Kristóf,
Szabados Istvánné (szül´́o) Antal Gellért,
Lengyel Kata. Pótjátékosok: Mez´́ofi
Zsófia, Szikora Bertold, Lengyel László
(szül´́o), Vavra Borbála, Varró Levente,
Antalné Szádoczki Edit, Partos Gáborné
felkészülést segít´́o tanár.

Köszönöm a lelkes csapat és az
´́oket biztató szurkolók munkáját, kitar-
tását, jókedvét, sportszer´́uségét és vi-
selkedéskultúráját. A m´́usor valószín´́u-
leg 2012. január 8-án kerül adásba. 

Borosné Gellai Katalin igazgató

Testületi ülés
Rétság Városi Önkormányzat Kép-
visel´́o-testülete munkatervben ter-
vezett következ´́o ülése 2011. decem-
ber 16-án pénteken 16.00 órakor ke-
rül sorra. Az ülést az RTV egyenes
adásban közvetíti.

Mukatervben tervezett napirendi
témák: 1) El´́oterjesztés a 2012. évi víz-
és csatornaszolgáltatási díj megállapí-
tásáról. 2) Hulladékgazdálkodási ren-

delet áttekintése. 3) Képvisel´́o-testület
2012. évi munkaterve elfogadása. 4)
2012. évi teljesítményértékelés alapját
képez´́o célok meghatározása. 5) Be-
számoló a Polgármesteri Hivatal 2011.
évi m´́uködésér´́ol. 6) El´́oterjesztés a ki-
emelt feladatok ellátásáról. Az ülés rész-
letes napirendje és anyagai december 11-
t´́ol a www.retsag.hu oldalon az Önkor-
mányzat menüpontnál lesznek elérhet´́ok.
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Id´́osek napja – véradók ünneplése
A Vöröskereszt Rétsági Szervezete min-
den évben megszervezi a város id´́os lakói-
nak köszöntését. Ez alkalommal is több,
mint háromszáz meghívót küldött ki a 65
éven felülieknek. A kezdeményezéshez
sokan csatlakoztak. Az id´́oseket köszönt´́o
m´́usorban felléptek a zeneiskolai tagozat
növendékei, bájos m´́usort hoztak az óvo-
dások, énekszóval kedveskedett a Kozák-
Majer duó és Beke Istvánné. Táncukkal
hoztak vidám perceket a városi Nyugdíjas
Klub táncosai, s természetesen nem ma-
radhatott el a vöröskeresztes aktivisták
Dalos Ajkú Kórusa sem. Köszönt´́ot mon-
dott Juhászné Kincses Helén a Magyar

Vöröskereszt Nógrád megyei elnöke, va-
lamint Mez´́ofi Zoltán polgármester.

A találkozó hagyományosan arra is al-
kalmat nyújt, hogy a véradásban élen já-
rókat oklevéllel ismerjék el. Tízszeres
véradóként elismerés illette Oroszki Ildi-
kót, Sz´́oke Mártont és Kalocsai Zoltánt.
Húszszoros véradó oklevelet kapott Ma-
tusz Béláné, Szabadosné Roszoly Éva,
Havasné Eszenyi Mária és Mez´́ofi Zoltán.
Huszonötször vállalkozott véradásra Ka-
liczka Istvánné, Tavaszi Mária és Balla
Istvánné.

A vidám délután vendéglátással és hoz-
zá operett-musical összeállítással zárult.

Vendégünk volt a Vertigo Szinház
Október végén egy jelent´́os, s immár több
éves hagyományra visszatekint´́o kulturá-
lis eseménnyel indult a m´́uvel´́odési köz-
pontban az ´́oszi színházi évad. A Nógrád-
Hevesi Szlovákok Egyesülete szervezésé-
ben intézményünkbe látogatott ismét a
Vertigo Színház. A “Mosd meg a kezecs-
kédet, eszünk!” címet visel´́o, szlovák
nyelv´́u el´́oadásra a térség nemzetiségiek

lakta falvaiból érkeztek látogatók.
A színdarab az a fajta vígjáték, ahol

viszont csak a premier plánban nevetünk.
Nevetünk a dialógusokon, a szituációkon.
A humoros párbeszéd mögött viszont ott
rejlik a három f´́oh´́osn´́o drámája: fájdalmas
kapcsolatok, fájdalmas múlt, rejtett vá-
gyak, érzelmek, maga a nem mindig egy-
szer´́u élet. 

Hubertusz lovaglás
A magyarországi angol mintájú falkava-
dászatot gróf Széchenyi István honosította
meg. Ezt a régi hagyományt elevenítették
fel Rétságon immár negyedik éve a Hu-
bertusz lovaglás megszervez´́oi. A felhí-
vásra érkez´́o lovasok a város központjá-
ból, a Nagyparkolóból indultak, hogy út
közben ügyességi feladatok megoldásával
- mint, íjászat, lóval való gyorsulási ver-
seny, „rókavadászat” - bizonyítsák ráter-
mettségüket.     Foto: Vargáné Fidel Ágo-
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TISZTÚJÍTÁS A FIDESZNÉL RÉTSÁGON
A rétsági Fidesz tagság november 9-én
tisztújító csoportülést tartott Balla Mi-
hály országgy´́ulési képvisel´́o vezetésé-
vel. A napirendi pontokat átbeszélve és
a szerint, tagfelvétel mellett tisztújítás
zajlott le. A rétsági Fidesz csoport elnö-
kének Pálmai Róbertet választották meg.
Az elnök javaslatára alelnököknek: Me-
z´́ofi Zoltán, Heged´́us Ferenc, Radics Fe-
rencné, Sirkó Jánosné és Varga Dávid
lett megválasztva egyöntet´́u szavazással.

Balla Mihály gratulált a kib´́ovült tagság-
hoz és sikeres, kitartó munkát kívánt az
új elnökségnek is.

Békességet, boldogságot, cseng´́oszót
és gyertyalángot! Ajándékot, szeretetet s
mindent, ami fontos neked! Ajtód elé fe-
hér bársonyt: Békés, boldog szép kará-
csonyt!

Boldog újévet kívánunk minden
kedves rétsági lakosnak!

Üdvözlettel: Fidesz rétsági csoportja.

  (X) - fizetett hirdetés  

Ezerszín´́u Rétsági ´́Osz
Az Ezerszín´́u Rétsági ´́Osz cím´́u rendez-
vénysorozat az Új Széchenyi terv kere-
tén belül a TÁMOP 3.2.4-08/1 számú
pályázat alapján került megrendezésre.
Ennek a pályázatnak része volt, hogy a
gyerekek, fiatalok és feln´́ottek körében
olyan rendezvényeket szervezzünk
meg, melyek az olvasás és a könyvtár
használatát népszer´́usítik. 

A programok nyitottak voltak minden-
ki számára, így ezeken a város lakosai is
részt vehettek és részt is vettek. A rendez-
vény sorozat házigazdája Végh József az
intézmény igazgatója volt, aki köszöntötte
és bemutatta az el´́oadókat.

A Találkozás a verssel cím´́u el´́oadás és
kötetlen beszélgetés f´́oszerepl´́oje a kör-
nyezetünkben él´́o Krasznai (írói nevén
Karaffa) Gyula költ´́o volt, aki a kulturális
értékek meg´́orzésére hívta fel mindenki
figyelmét. Az el´́oadás színvonalát emelte
Takács Pamela heged´́ujátéka, Szájbely
Zsolt szavalata. Kopó Patrícia és Magyar

Martina középiskolai diákok pedig népies
meséket olvastak fel a költ´́ot´́ol. 

A Megzenésített versekb´́ol Dovák B. Jó-
zsef és két lánya, Panka Gyopárka és Kincs´́o
Katica nagyon jó hangulatú m´́usor összeál-
lítást tartott, melybe a közönséget is aktívan
bevonta. Dovák B. József nem ismeretlen a
rétsági közönség el´́ott, mivel jelent´́os kép-
z´́om´́uvész is egyben, így a tanulókon kívül
több rétsági lakos is részt vett.

Népmesék a könyvtárban – csütörtö-
kön délel´́ott az óvodások látogattak el a
könyvtárba, ahol Mátyás királyról szóló
mesét hallgathattak meg, és ugyan ebben
a témában megnézhették a róla szóló klasz-
szikus rajzfilmeket is.

Településünkön nagy népszer´́uségnek
örvend Kozák Simon Katalin el´́oadóm´́u-
vész, aki a Néphagyományaink dallamai
címmel tartott fergeteges m´́usort. A gyere-
keknek nagyon tetszett, hogy ´́ok is aktív
részesei lehettek a m´́usornak.

A programsorozat záró részeként egy
él´́o legendát üdvözölhettünk könyv-
tárunkban: Pál Istvánt a Népm´́uvészet
Mesterét, a Magyar Kultúra Lovagját, az
utolsó Magyarországi dudást. Az Él´́o nép-
hagyomány el´́oadás során sokat mesélt az
életér´́ol, a pásztorkodásról, a zene és a
természet szeretetér´́ol. A közönséget meg-
lepte, hogy a 92 éves Pista bácsi milyen
energikus és a jelenlév´́oket elkápráztatta a
duda és a furulya megszólaltatásával.

Felhívás!
Pszichiátriai szerek viselkedési problé-
mákra? Ha gyermeke „tanulási problémá-
ra” vagy „viselkedési rendellenesség” mi-
att pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi,
hogy a gyermek állapota semmit sem vál-
tozott vagy rosszabbodott emiatt, keresse
az Állampolgári Bizottság az Emberi Jo-
gokért Alapítványt. Az alapítványtól in-
gyenes tájékoztató kiadvány is kérhet´́o a
hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon:
06 (1) 342-63-55 E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu Minden
információt bizalmasan kezelünk! 
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Rétsági kalauz

Programajánló
December 14. szerdáig megtekinthet´́o

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

December 3. szombat
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Nyugdíjasok térségi találkozója

December 5. hétf´́o, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ társalgó termében
a Rétsági Fotó Kör összejövetele:
A Hubertus lovaglás
Vetítés és élménybeszámoló
Minden érdekl´́od´́ot szeretettel várunk!

November 7. szerda
a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri kiállítás

December 9. péntek 17.00 órától
a könyvtárban
Spangár Estek
Irodalomról nem csak tollforgatóknak

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 20. kedd, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a rétsági zeneiskolai tagozat növen-
dék hangversenye

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

El´́ozetes
Január 14. szombat

a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a rétsági szakközépiskolai tagozat
szalagavató ünnepsége

Január 16. hétf´́o, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ társalgó termében
a Rétsági Fotó Kör rendezvénye
Dia-show készítés
Juhász József bemutató el´́oadása
Minden érdekl´́od´́ot szeretettel várunk!

Január 20. péntek, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
A Magyar Kultúra Napja alkalmából
Ünnepi m´́usor, novella-pályázat
eredményhirdetése

Január 21. szombat
A m´́uvel´́odési központ aulájában
A Kerepl´́o Néptánc Egyesület
Farsangi Bálja

Január 28. szombat
A m´́uvel´́odési központ aulájában
A Hunyadi János Nyugállományúak
Klubja
Farsangi összejövetele

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:
Hip-hop tánccsoport Minden kedden 17.00

órától Vezeti: Kugli Kitti
Szerda:
T´́uzzománc Kör Minden szerdán 16.30

órától Vezeti: Dovák B. József
Elektric Boogie táncpróba Minden szer-

dán 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

pénteken 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

Spangár Kör Minden 2. péntek 17.00 órától
Szombat:
El Coyote zenekar próbái Heti két alkalom-

mal, a rendezvények függvényében

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

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.

December 13., 14., 15.,. kedd, szerda, csü-
törtök, 18.00 és 21.00 órakor  17., 18.
szombat, vasárnap 10.00 órakor
Kistérségi Krónika
Filmválogatás falunapi rendezvényekr´́ol

December  17 péntek 16.00 órakor
Él´́o közvetítés a képvisel´́o-testület
ülésér´́ol

December  27. kedd 18.00 és 21.00 órakor
RTV Híradó Riportm´́usor összeállítás
Benne többek között: – Hírek röviden
- Megkérdeztük az illetékest – Min-
denki Karácsonya – Sikeres rétságiak
interjúsorozat – Vágatlanul (idézetek a
testületi ülések szünetbeli riportjaiból)
B´́ovebb, részletes tartalom a kép-
újságban és az rtv.retsag.net oldalon.

December 28., 29., 30.,  szerda, csütörtök, pén-
tek 18.00 és 21.00 órakor, december 31.,
szombat, január 1. vasárnap 10.00 órakor
RTV Hiradó ismétlése

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

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-péntek: 08.00-20.00
Szombat: 17.00-21.00

Rendezvények esetén ett´́ol eltér´́o id´́o-
pontban.
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A lélek virága
Az alsópetényi születés´́u Kis
Ern´́oné, Anka néni már negyed
évszázada ír verseket, és a kö-
zelmúltban jelent meg A lélek
virága cím´́u verseskötete. 

Ebb´́ol az alkalomból a helyi
Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár adott helyet a könyv-

nek a bemutatására.
A találkozó során Anka néni

mesélt arról, hogyan íródtak ezek a
versek, melyek közül többet fel is
olvasott a közönség örömére. A
rendezvény jó hangulatban ért vé-
get, a kötet megvásárolható volt,
melyet a szerz´́o dedikált.

Segítség kezd´́o vállalkozóknak
Hogyan legyek vállalkozó? címmel ren-
dezett tájékoztató rendezvényt a közel-
múltban a Partnerséggel a Foglalkozta-
tásért Iroda Rétságon, a helyi m´́uvel´́o-
dési Központban. 

A rendezvényt rövid köszönt´́o után dr.
Demus Zsuzsanna és dr. Szupuka Gabri-
ella, a Bódis Ügyvédi Iroda munkatársai
nyitották, akik a gazdasági társaságokra
vonatkozó jogi szabályozásokkal ismer-
tették meg a résztvev´́oket. A jogi el´́oadás
után Fiam Pál, a Szám-Adó Kft. vezet´́oje

vezette be az érdekl´́od´́oket az adózás rész-
leteinek rejtelmeibe, majd bemutatkoztak
azok a sikeres vállalkozók, akik életútjá-
ból ötleteket meríthetnek a kezd´́ok, és a
vállalkozást tervez´́ok. Bemutatkozott Bar-
na László, a Fal-Épszer Kft. vezet´́oje, va-
lamint Hugyecz József, a bánki Tenger-
szem Fogadó vezet´́oje. 

A jó hangulatú rendezvény végén a ta-
pasztalt vállalkozók “atyai intelmekkel”
és jó tanácsokkal engedték útjukra a lelkes
érdekl´́od´́oket.

Ki tud róla?
Egy német katona sírja a rétsági temet´́oben

Az emlékezet úgy tudja, hogy 1944. de-
cember 7-én, mikor az orosz csapatok
megérkeztek Rétságra, egy német katona
áldozatul esett a hadi eseményeknek. 

Sírja ma is ott található a rétsági teme-
t´́oben. A vaskereszt még rajta, de névtábla
már nincs meg. 

A hivatalos anyakönyvekben nem sze-
repel a temetés bejegyzése, de ezen nem
is csodálkozhatunk, hiszen a háború z´́ur-
zavarában nemigen m´́uködött a közigaz-
gatás. Értesíteni kívánjuk a Német Hadi-
sírgondozó Szövetséget, de ehhez szükség
lenne minél több információra. Kérjük
ezért, hogy aki tud valamit az esetr´́ol, osz-
sza meg velünk!

Pályázat
A rétsági Spangár András Irodalmi Kör 

pályázatot hirdet
vers és prózaírók részére

A pályázaton korhatár és a témakör megkö-
tése nélkül, minden alkotó részt vehet. Ki-
zárólag máshol meg nem jelent írásm´́uvek-
kel lehet pályázni! Az írásokat digitálisan is
kérjük mellékelni. A pályázatok terjedelme
nem haladhatja meg az öt gépelt oldalt.
(Word, Times New Roman, 1,5 sortáv.) A
jeligés pályázatok mellé, zárt borítékban
kérjük mellékelni a jelige feloldását. Egy
jeligéhez maximum három írásm´́u tartozhat.

Az írásm´́uvek leadási határideje:
2012. január 15. Cím: Spangár András
Irodalmi Kör - Városi M´́uvel´́odési Köz-
pont és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út
26., Pf.: 24.

A legjobbnak ítélt alkotás elnyeri a
díszes kivitel´́u Spangár András emlékpla-
kettet és a hozzá járó oklevelet. Az arra
érdemes írásokat megjelentetni tervezzük
a Kör 2012. évi antológiájában és a Kör
honlapján is.

Pályázati felhívás

A rétsági Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár az elmúlt évekhez hasonlóan
pályázatot hirdet általános és középisko-
lás tanulók számára,

„Lakóhelyünk 
- akikre büszkék vagyunk"

címmel. Keresd fel Rétság emléktábláit,
válassz bel´́olük egyet és kutasd fel miért
vált méltóvá arra, hogy emléktáblát állít-
sanak tiszteletére!

A pályázat készülhet kézírással vagy
számítógéppel. A jeligés pályázatok mel-
lé, zárt borítékban kérjük mellékelni a jel-
ige feloldását.

A legsikerültebb írásokat megjelentet-
jük. Az írásm´́uvek leadási határideje:
2012. január 10.

Cím: Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár  2651 Rétság, Rákóczi út 26.,
Pf.: 24.
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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.

Lakás kiadó Vác város központjában 47
m2-es lakás és hozzá tartozó garázs kiadó.
Érdekl´́odni: 06 30 246 25 18

Telek eladó Rétságon központtól 400 m-re,
1700 m2-es a Kölcsey utcában. Félig köz-
m´́uvesítve. Villany, szennyvízcsatorna van,
a többi megoldható. Érdekl´́odni: 06-20/566-
2495

Termel´́oi méz eladó! Érdekl´́odni: Kotroczó
Balázs Tel.: 350-282, mobil: 20/42-82-480

FENY ´́O ELADÓ! Válassza ki feny´́ofáját
Karácsonyra! A kertben lév´́o feny´́ok már
most lefoglalhatók.  Karácsony el´́ott 2 nap-
pal elszállíthatók!  Érdekl´́odni: Lisinszki
Károly 2652 Tereske Kossuth 86/1 Tel: 06-
35-359070

A FREKVENCIA SZALON
megnyitotta rétsági stúdióját a Fitt-Nett Szépségszalonban

a Kossuth út 1-3. szám alatt! Tel: +36-70/232-1320

www. frekvenciaszalon.com

Sportolna, de kevés az ideje?
Izmai petyhüdtek?

Cellulitisszel köszködik?
Stresszes és kimerült?

Szeretné igazán jól érezni magát 
a b´́orében?

Edzzen a BODY COACH-csal,
és rázza magát formába

4-6 hét alatt!
Id´́opontot kérünk egyeztetni!

EDZÉS  FOGYASZTÁS  FESZESÍTÉS

Aki bemutatja ezt a hirdetést, kap egy els´́o, ingyenes edzést!

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket 
kívánunk 

a Hangadó minden 
kedves olvasójának!

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.

Köszönet a támogatásért!

Nagy tisztelettel megköszönjük mind-
azoknak, akik szja-juk 1%-át a “Rétsá-
gi Templomért Alapítvány” javára
ajánlották fel.

2011. októberében befolyt összeg
214.127 Ft volt. Továbbá tájékoztatjuk a
támogatókat és 1% felajánlókat, hogy a

2008. évben befolyt 643.995 Ft-ot
2009. évben befolyt 631.555 Ft-ot

a római katolikus templom f´́utés korszer´́u-
sítésére használta fel az alapítvány.

Minden további támogatást és 1% fel-
ajánlást köszönettel várunk!

Adószám: 18634297-1-12
Számlaszám: 64000060-10053841

Érsekvadkert és vidéke Takarékszövetke-
zet, 2651. Rétság, Korányi Frigyes utca

Tisztelettel:
Drajkó Vilmosné kuratórium elnöke

A ravatalozó felújítása

Évekre nyúlik vissza az a szándék, hogy
a rétsági temet´́o ravatalozója megújuljon.
Tervek születtek, el is indult a munka,
mely azonban mégis megszakadt. Már-
már úgy t´́unt, hogy a terv ismét csak terv
marad. Ez év folyamán azonban – képvi-
sel´́oi kezdeményezés és sürgetés nyomán
– újra indult a munka. 

Megszépült a ravatalozó, kívül-belül
felújításra került, épült hozzá egy el´́otet´́o
és elkészült az urnafal is. Mindenszentek
napján került felszentelésre. Sajnos id´́on-
ként szükség van reá. Az azonban nem
mellékes, hogy a gyászesemények alkal-
mával immár sokkal méltóbb körülmé-
nyek között vehetik igénybe a rászorulók.
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