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Szent István napján

Immár tíz éve annak, hogy a szentistvá-
ni ünnepség a Templomkertben kezd´́o-
dik egy szabadtéri istentisztelettel. Ez
alkalommal is nem csupán a római ka-
tolikus felekezet hívei érkeztek az ünne-
pi igehirdetésre.

Tóth Ferenc plébános úr történelmi
példákkal igazolta, hogy az egyház min-
dig is ott volt, amikor szót kellett emelni

hazánk fennmaradása, a Szent István kirá-
lyunk által megalapozott szellemiség vé-
delme érdekében.

A hagyományokhoz híven köszöntötte
a jelenlév´́oket Mez´́ofi Zoltán, Rétság vá-
ros polgármestere is. A program szórakoz-
tató részére a Nagyparkolóban került sor.
Az err´́ol szóló képes beszámolónk a 4.
oldalon látható.
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Városházi tudósítások

A képvisel´́o-testület augusztus havi ülésén
els´́oként a szervezeti és m´́uködési sza-
bályzat aktuális kérdései kerültek megtár-
gyalásra. 

Az önkormányzat szervezeti és m´́ukö-
dési szabályzatáról szóló többszörösen
módosított 1/2011. (I.26.) önkormány-
zati rendelet módosítása a kép-
visel´́o-testület döntése alapján a
városüzemeltetési csoport át-
szervezése miatt vált szüksé-
gessé.
A szabálysértésekr´́ol, a szabály-
sértési eljárásról és a szabály-
sértési nyilvántartási rend-
szerr´́ol szóló törvény alapján az
önkormányzati rendeletekben szabá-
lyozott szabálysértéseket 2012. május
31-ig hatályon kívül kellett helyezni.
Az önkormányzat ezen kötelezettségé-
nek eleget is tett. A Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
törvény alapján ugyanakkor a képvise-
l´́o-testület helyi rendeletben határozza
meg a tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartásokat, és az elkövet´́ovel szem-
ben ötvenezer forintig terjed´́o helyszíni
bírság, illetve százötvenezer forintig ter-
jed´́o közigazgatási bírság kiszabását
rendelheti el. A rendelet végleges elfo-
gadása el´́ott a testület lehet´́oséget kíván
biztosítani a lakosság számára is a véle-
ményezésre. A rendelet-tervezet a városi
honlapon elolvasható.
A napirenden szerepelt a beszámoló az
önkormányzat els´́o félévi gazdálkodá-
sának helyzetér´́ol. A legfontosabb
megállapítások szerint az intézmények
biztonságos m´́uködtetése a félév fo-
lyamán maximálisan biztosított volt, a
64.381 eFt m´́uködési és 10.000 eFt fej-
lesztési hiánnyal elfogadott költségve-
tés továbbra is átgondolt gazdálkodást
követel. Hosszú évek óta el´́oször ad-
hatott a beszámoló számot arról, hogy
az év els´́o felében - s´́ot az el´́oterjesztés
készítésének id´́opontjában sem - nem
volt szükség sem folyószámla, sem
munkabérhitel felvételre. S´́ot, 839 eFt
kamatbevételünk keletkezett az átmene-
tileg szabad pénzeszközök lekötéséb´́ol,
így a költségvetésben tervezett 6.360 eFt
likvidhitel kamatból nem kellett semmit
felhasználni. Várhatóan az év második
felében is csak rövid ideig lesz szükség
átmeneti hitel igénybevételre, mely le-
het´́oséget teremtett - a felszabaduló el´́o-
irányzat terhére - a város különböz´́o te-
rületein karbantartásokra, útjavításokra
kötelezettséget vállalni.

A következ´́o napirendi pontban egy
beszámoló hangzott el a 2011/2012-es
oktatási évr´́ol, az általános iskola
munkájáról. A testület az intézmény
munkáját jónak ítélte, azzal együtt,
hogy a jöv´́obeni m´́uködése tekinteté-
ben várható változások még nem min-

den téren tisztázottak.
Aktuálissá vált a kitüntetések-
r´́ol szóló helyi rendelet átdol-
gozása is. A témáról szóló vég-
leges döntés azonban csak a
következ´́o ülésen várható. Le-
het´́oséget kívánnak e területen
is véleményt mondani a kér-
désr´́ol minden állampolgárnak.

A rendelet-tervezet szintén olvasható a
városi honlapon.
A nemzetiségek jogairól szóló törvény
rendelkezése szerint a nemzetiségi ön-
kormányzat m´́uködési feltételeinek
biztosításáról és a gazdálkodási fel-
adatok ellátásáról a helyi önkormány-
zatnak és a helyi nemzetiségi önkor-
mányzatnak megállapodást kell köt-
nie. A tervezeteket Rétság Város Ci-
gány Nemzetiségi Önkormányzata,
valamint Rétság Város Szlovák Nem-
zetiségi Önkormányzata megtárgyalta.
A nemzetiségi önkormányzatok a ter-
vezetben foglaltakat elfogadták.
A képvisel´́o-testület 2012. június 22-i
ülésén döntött a konyhai feladatellátás
önkormányzat szervezetébe történ´́o
visszaemelésér´́ol. Az alapító okiratok
módosítása a döntésnek megfelel´́oen
megtörtént. A testület konyha m´́ukö-
désében felmerül személyi problémák
megoldására egy f´́o szakácsn´́o határo-
zott idej´́u - 2012. szeptembert´́ol 2013.
február 29-ig tartó - felvételér´́ol hatá-
rozott. Az alkalmazáshoz szükséges
bért és járulékait 2012.évi költségve-
tés terhére biztosítja.
A 2. sz. országos f´́oút kiszélesítését kö-
vet´́oen a terület megosztása, és a Ma-
gyar Állam tulajdonjogának ingatlan
nyilvántartáson történ´́o átvezetése nem
történt meg. A Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztési Zrt. megbízásából dr. Kiss
Imre László ügyvéd a Magyar Állam
nevében eljárva megkereste önkor-
mányzatunkat a Rétság 303/3. hrsz.-ú
ingatlan 62 m2 -es területének kisajátí-
tást helyettesít´́o adásvétele ügyében Az
érintett 62 m2 területért kártalanításként
155.000 Ft-ot ajánlott fel (2500 Ft/m2).
Az ajánlatot a testület elfogadta.
A Rétsági Polgár´́or Egyesület elnöke
Jávorka János képvisel´́o úr azzal a ké-

réssel fordult a képvisel´́o-testülethez,
hogy a városban kialakításra kerül´́o
térfigyel´́o kamera rendszer központjá-
nak a Hivatal épületében térítésmente-
sen helyiséget biztosítson. A térfigyel´́o
helyiség kialakításánál biztosítani kell
a m´́uszaki berendezések és tartozékai-
nak elhelyezését, a rendszert kezel´́o
személyzet tartós és nagy figyelmet
igényl´́o munkavégzésének feltételeit.
A központnak alkalmasnak kell lennie
a kamerák riasztójeleinek fogadására,
tárolására. A helyiség a közelmúltban
kisebbségi irodának lett kijelölve,
azonban funkcióját nem töltötte be.
A képvisel´́o-testület határozata értel-
mében valamennyi szerz´́odést, megál-
lapodást csak jóváhagyást követ´́oen
lehet aláírni. Ennek megfelel´́oen meg-
tárgyalásra került többek közt az óvo-
da vagyonvédelem érdekében kötött
megállapodása, a m´́uvel´́odési központ
szerz´́odése a Könyvtárellátó Vállalattal,
valamint a középfokú angol nyelv-
tanfolyam érdekében kötött szerz´́odése.
Köztudott, hogy a volt alsó tagozatos
iskola épületében található jelenleg a
zeneiskola is, valamint a gimnáziumi
tagozat. Az intézményegységek zök-
ken´́omentes m´́uködése érdekében na-
pirendre került a Nógrád Megyei In-
tézményfenntartó Központtal kötend´́o
használatba adási szerz´́odés terveze-
tet. A közeljöv´́oben újabb változások
várhatók m´́uködésükben, hiszen míg a
szakképzés állami kézbe kerül, a m´́u-
vészeti oktatás a hamarosan felálló já-
rási oktatási felügyelet hatáskörébe
fog tartozni.
Képvisel´́oi bejelentés alapján több bi-
zottsági és testületi ülésen felmerült a
városban elszaporodott rágcsálók
problémája. A bejelentés szerint már
nem csak a volt laktanya területe fer-
t´́ozött, hanem szinte az egész város-
ban, úgy a központi, mint küls´́o része-
ken a patkányok folyamatosan el´́ofor-
dulnak. Szakért´́oi javaslatra az önkor-
mányzat megkereste a Bábolna Bio
Kártev´́oirtó Szolgáltató Kft-t, mely a
rágcsálóirtást el fogja végezni. E he-
lyütt is felhívjuk a figyelmet, hogy a
helyi rendelet értelmében az ingat-
lanok tulajdonosának, használójának
kötelessége a rágcsálómentesítés. Az
önkormányzat által megrendelt munka
a közterületekre vonatkozik.
Rétság Város Önkormányzata 2011.
szeptemberében vállalkozási szerz´́o-
dést kötött tervezésre és kivitelezésre
az ELM ´́U-ÉMÁSZ Hálózati Szolgál-
tató Kft-vel a Járóbeteg Szakellátó
központ és környékének közvilágítás
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Hirdetmény
Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésre bocsátásáról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
Rétság Város Önkormányzatának Képvi-
sel´́o-testülete két helyi jogszabály elkészí-
téséhez kér a lakosság el´́ozetes véleményét.

A rendelet-tervezetet Rétság Város Ön-
kormányzat Képvisel´́o-testületének Szerve-
zeti és M´́uködési Szabályzatáról szóló
1/2011. (I.26.) önkormányzati rendelete 39/A
és 39/B §-ai alapján társadalmi egyeztetésre
kell bocsátani, melyre tekintettel a rendelet-
tervezetet Rétság Város Önkormányzat hon-
lapján, valamint a Polgármesteri Hivatal hir-
det´́o-tábláján az alábbiak szerint:

A képvisel´́o-testület a tiltott, kirívóan kö-
zösségellenes magatartásokról rendeletet kí-
ván alkotni. A tervezetet a www.retsag.hu
honlap Önkormányzat oldalán 2012. augusz-
tus 31-t´́ol szeptember 14-ig közzé teszem.

A képvisel´́o-testület elismer´́o címek
alapításáról és adományozásának rendjé-
r´́ol szóló helyi rendeletet kíván alkotni. A
tervezetet a www.retsag.hu honlap Önkor-
mányzat oldalán 2012. szeptember 06-tól
21-ig közzé teszem.

A társadalmi egyeztetés a fenti határi-
d´́okön belül a velemeny@retsag.hu e-
mail címen, valamint postai úton történik.
Ezen elérhet´́oségeken keresztül bárki vé-
leményt nyilváníthat a közzétett tervezet-
r´́ol. A névtelenül érkezett véleményeket
figyelembe venni nem lehet. A beérkezett
vélemények mérlegelését követ´́oen azokról
összefoglaló készül. A rendelet-tervezeteket
a képvisel´́o-testület 2012. szeptember 21-i,
illetve a október havi ülésén tárgyalja.

Hutter Jánosné sk. jegyz´́o

b´́ovítésére. A szerz´́odés alapján 8 db
beton kandeláber és 8 db acél lámpa-
test tervezését, engedélyezését és ki-
építését vállalta a Kft. 3.062.500 Ft
vállalási összegért.
Jávorka János képvisel´́o úr lemondott
július és augusztus havi tiszteletdíjáról
és felajánlotta a Rétsági Polgár´́or
Egyesület részére. A felajánlás - a szó-
beli egyeztetést követ´́oen - a polgár-
´́orök elismerésére és a szolgálati gép-
kocsi fenntartására (karbantartás, javí-
tás stb.) szól. A testület a felajánlást
megköszönte és jóváhagyta.
Szabó Miklós kérelemmel fordult a
Képvisel´́o-testülethez, hogy az általa
cserjék, virágok árusítása érdekében
bérelt terület felét szeretné a jöv´́oben
bérelni. Vállalta a kerítés áthelyezését
és az általa nem használt terület saját
költségén történ´́o rendben tartását. A
képvisel´́ok a kérelemnek helyt adtak.
A napirenden szerepelt egy tájékoztató
a közérdek´́u adatok közzétételér´́ol. Az
el´́oterjesztésben szerepel a Nógrád Me-
gyei Kormányhivatal 2011. októberi
vizsgálat tapasztalatairól készült fel-
jegyzés. “A hatóság köteles gondoskod-
ni a fentiekben összefoglalt információk
honlapon történ´́o közzétételér´́ol, vala-
mint arról, hogy a közzétett információk
hitelesek, pontosak, naprakészek és az
interneten keresztül folyamatosan hoz-
záférhet´́oek legyenek. A település vonat-
kozásában jól látható, hogy a honlap
igényes, jól használható. Számos infor-
máció található többek között az intéz-
ményekr´́ol, helyi hírekr´́ol, hirdetmé-
nyekr´́ol, rendeletekr´́ol, kultúráról, me-
lyek jól szolgálják a lakosság tájékoz-
tatását. Jól elkülönülten jelennek meg a
hivatalra és az önkormányzatra vonat-
kozó információk. A hivatali ügyinté-
zésre vonatkozó adattartalom az
alapvet´́o információkkal ellátja az
ügyfeleket. A vonatkozó jogszabályok
alapján kötelez´́oen közzéteend´́o ada-
tok feltöltésében kisebb hiányosságok
tapasztalhatók, melyek pótlására a
kés´́obbiekben intézkedni szükséges."

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 maximum
10 db zöldhulladékot tartalmazó zsák he-
lyezhet´́o ki ingatlanonként! Társaságunk
kizárólag az ebben a zsákban kihelyezett
zöldhulladékot szállítja el.

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

- szeptember 6. csütörtök
- szeptember 20. csütörtök
- október 4. csütörtök
- október 18. csütörtök
- november 8. csütörtök

Közbees´́o csütörtökönként zsákos szele-
kív hulladékot szállítunk el háztól.

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

Köszönjük együttm´́uködésüket!

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2012. SZEPTEMBER
Mez´́ofi Zoltán polgármester: Minden

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

Dr. Katona Ern´́o alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától 17.30
óráig. Szeptemberben  26-án szerdán.

Hutter Jánosné jegyz´́o: Minden hétf´́on 14-
17 óráig. Szeptemberben 3. 10. 17. 24.

Testületi ülés 
Rétság Városi Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülésére szeptember 21. péntek
16.00 óra (PVB. ülés id´́opontja: szep-
tember 18. kedd 16.00 óra) Tervezett na-
pirend: 1) Az Önkormányzat 2012. évi költ-
ségvetésének módosítása,  2) Bursa Hunga-
rica önkormányzati ösztöndíj pályázat kiírá-
sa, pályázati feltételek meghatározása, 3)
Laktanya épületeinek további hasznosítása,
4) Könyvvizsgálói tevékenység pályáztatá-
sa, 5) Beszámoló a 2012/2013. oktatási év
indításának tapasztalatairól, 6) Beszámoló a
Kistérségi közösségi busz m´́uködésér´́ol,
használatának feltételeir´́ol, 7) Beszámoló a
testület lejárt határidej´́u határozatainak végre-
hajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott
döntésekr´́ol, 8) Tájékoztató a két testületi ülés
közötti id´́oszakban az önkormányzat érdeké-
ben végzett polgármesteri munkáról, 9) Tájé-
koztató a kihelyezett középiskola 2012. évi
m´́uködésének tapasztalatairól, 10) Tájékoz-
tató a kiemelt feladatok ellátásáról. Zárt ülés:
1) A Város Szolgálatáért és az Év Rétsági
Tanulója elismerés adományozása.

További részletek www.retsag.hu hon-
lapon az Önkormányzat fejezetben.

Rendeletek jegyz´́okönyvek

Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvise-
l´́o-testület által alkotott rendeletek (ez
esetben az SZMSZ módosítás), a
www.retsag.hu oldalon érhet´́ok el. Ugyan-
így a helyi jogszabályok egységes szerke-
zetbe 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.
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Díjugrató verseny Pusztaszántón
Nyár közepén, augusztus els´́o vasárnap-
ján a lovasok tudják, hogy Pusztaszántón
verseny van. Persze a lósportban sokféle
megmérettetés létezik, itt a díjugratás
m´́uvel´́oi találkoznak. Immár több mint
két évtizede. Nem kis id´́o! Akkor még út-
tör´́onek számító próbálkozás igen gyor-
san beérett, s´́ot követ´́okre talált. 

Húsz éve még alig volt pár verseny a
megyében. Az eltelt id´́o alatt kedvelt lett
lovat tartani, és sok szervez´́o gondolta
úgy, hogy érdemes szervezni a nyargalás-
ban élenjáró társakkal programokat. Ma
már éppen az okozhat gondot ezen sportot
kedvel´́oknek, hogy melyik hétvégén hová

érdemes nevezni, vagy néz´́onek menni.
Mindez csak azért kívánkozik ide, mert
látható, hogy ezen körülmények között sem
veszített fényéb´́ol a pusztaszántói verseny.
Néz´́ok és lovasok is számon tartják. 

Az id´́ojárás igazán kegyes volt a szer-
vez´́okhöz. Mármint a megel´́oz´́o napok
id´́ojárása, hiszen jótékony es´́ovel öntözte
a pályát. Így aztán - ami ritka dolog -
ragyogóan zöld gyepsz´́onyegen járhattak
a lovak, semmi por. Hát meleg az volt, ezt
nem lehet tagadni, de a rutinos látogatók
felkészültek. Ki ásványvizes palackokkal,
ki hatalmas naperny´́okkel foglalt helyet a
lelátónak jól szolgáló domboldalban. 

Idén hat kategóriában álltak rajthoz lo-
vak és lovasok. összesen negyvennél több
versenyz´́o mintegy hetven starttal. (Volt
aki több lóval és volt aki több versenyszám-
ban is indult.) A mez´́ony már évek óta
nemzetközi. Immár nem csak Nógrádból,
és a közeli megyékb´́ol, hanem Magyaror-
szág más tájai mellett Szlovákiából is ér-
keztek versenyz´́ok. Nem is kis számban,
amit a magyarul és szlovákul elhangzó
üdvözlések és információk is jól jeleztek.

Kiállításmegnyitó a Fotográfia Napján 
Kilenc esztendeje, hogy a Magyar Fotó-
m´́uvészeti Alkotócsoportok Szövetsége
kezdeményezte, hogy legyen egy nap
szentelve magyar fotográfiának. 2003-tól
minden esztend´́oben augusztus 9-én eh-
hez a gondolathoz kapcsolódó programo-
kat, tárlatokat szerveznek országszerte.

Augusztus 29-re azért esett a választás,
mert 1840-ben ezen a napon Magyarorszá-
gon el´́oször egy nyilvános el´́oadáson mutat-
ta be a fénysugarakkal készített képet, a da-
gerrotípiát Vállas Antal, a Magyar Tudós
Társaság számára. Az eltelt több mint 170
esztend´́o alatt rengeteget változott a fényké-
pezés, a megnyitóban err´́ol is szó esett.

Végh József a M´́uvel´́odési Központ igaz-
gatója köszöntötte a megjelenteket. Bemutat-
ta a közrem´́uköd´́oket majd els´́oként felkérte
Erdei Richárdot, hogy zongorajátékával te-

gye ünnepélyesebbé az alkalmat. 
Megnyitó beszédre Girasek Károlyt, a

fotókör alapító tagját, önkormányzati kul-
turális tanácsnokot kérték fel. Egy gondo-
lati ívet vázolt fel arról, hogy az emberi-
ség mindig is törekedett arra, hogy élmé-
nyeit képszer´́uen rögzítse, megmutatható-
vá tegye, képpé formálja, és mások szá-
mára is elérhet´́ové tegye. A történet állo-
másainak végén a mai valóság az, hogy
napjainkban bárki készíthet képet. Min-
denki kezében ott a telefonja, amelyen fo-
tók hozhatók létre, és egy további kattin-
tással meg is oszthatók az ismer´́osökkel.
Mint mondta a Facebookon ma naponta
500 millió képet osztanak meg a Földön.
Kinyílt tehát a világ és a lehet´́oség a való-
ság rögzítésére, közzétételére. Mégis arra
hívta fel a figyelmet, hogy a fényképezés

közösséget is teremt, amire példa  a helyi
fotókör, mely kilenc év óta mindig kiállí-
tással kapcsolódik az ünnephez. Alapító
tagjain túl új tagok is kapcsolódnak a cso-
porthoz. A képi megjelenítés tömegjelen-
sége mellett jó szemmel mégis meg lehet
találni azt a témát, hangulatot, árnyalatot,
ami egyedi alkotássá, mások számára is
értékké tehet egy fényképet.

A megnyitó gondolatok után a közön-
ség az alkotókkal, hozzátartozókkal, ér-
dekl´́od´́okkel együtt megtekintette a fala-
kon elhelyezett fényképalkotásokat.
Ezennel 10 kiállító több mint 60 képe lát-
ható, igen széles témaválasztással. Szep-
tember 16-ig a m´́uvel´́odési központ nyit-
vatartási idejében érdemes újra felkeresni.

A kör szívesen fogad új jelentkez´́oket
is, be lehet kapcsolódni tevékenységébe.

Forrás: retsag.net, 
Tudósítónktól - Foto Velki Péter

A futamok végén átadásra kerültek a
díjak, a kupák. Részletes eredménylista
nem áll rendelkezésünkre, de a lovas
szakportálok némelyikén megtalálható
lesz minden fontos adat. Miután minden
versenyszám lement, következett a hagyo-
mányos tombolasorsolás.

GiK - retsag.net

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

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

kicsinyítéssel, nagyítással.
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Rétsági kalauz

Programajánló
Szeptember 12-ig megtekinthet´́o

a m´́uvel´́odési központ aulájában
Fotokiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló

Szeptember 16-ig megtekinthet´́o
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Magyar Fotográfia Napja alkalmából a
Rétsági Fotókör kiállítása

Szeptember 3. hétf´́o, 10.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Mikszáth Középiskola Rétsági Tagozatának
évnyitó ünnepsége

Szeptember 3. hétf´́o, 15.30 órától
a m´́uvel´́odési központ kiállítótermében
a Starlight Dance Copmany 
évadnyitója Beiratkozás és els´́o foglal-
kozás. A csoporthoz minden hétf´́on és
szerdán lehet csatlakozni, az els´́o órán
a részvétel ingyenes.

Szeptember 3. hétf´́o, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ társalgó termében
a Kerepl´́o Gyermek Néptánc Együttes
Szül´́oi értekezlete

Szeptember 5. szerda, 17.30 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Electric bugie tánccsoport els´́o fog-
lalkozása Szeretettel várnak minden
kedves érdekl´́od´́ot! Els´́o hónapban a
részvétel ingyenes.

Szeptember 6. csütörtök, 16.30 órától
a m´́uvel´́odési központ kézm´́uves m´́u-
helyében
a T´́uzzománc Kör els´́o foglalkozása
Szeretettel várjuk új tagok jelentkezését!

Szeptember 8. 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

Szeptember 8. szombat, 20.00 órától
a Nagyparkolóban
EL COYOTE
30. éves jubileumi koncert
18.00-tól fellép: Fireflies

Szeptember 12. szerda
a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri fotókiállítás:
Válogatás Lakatos Dóra felvételeib´́ol

Szeptember 15. szombat
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Rétság Város Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat szervezésében
X. Rétsági Nemzetiségi Nap
15.00 órától: Népviseletes felvonulás
15.30 órától: Kulturális m´́usor

Fellép´́ok: Búzavirág Folklórcsoport -
Palást (Szlovákia), Lipa Szlovák Folkló-
regyesület - Budapest, Bánki Nép-
tánccsoport, Legéndi Népdalkör, Glück
Laura és Vanessza, szlovák énekduó
harmonika kísérettel - Pilisszentkereszt,
Zúgófa Néptáncegyüttes - Rétság, Ke-
repl´́o Néptáncegyüttes - Rétság

Szeptember 19. szerda
a m´́uvel´́odési központ galériájában
A fa fest´́oje és faragója
Sz´́ucs József fafaragó és Végh Borbála
Karolina fest´́o közös kiállítása
A tárlatot megnyitja: Krasznai Gyula
költ´́o, a Börzsönyi Helikon f´́oszer-
keszt´́oje. Közrem´́uködik: Simon Kata-
lin népdalénekes, el´́oadóm´́uvész
Megtekinthet´́o: október 13-ig.

Szeptember 22. szombat, 15.00 órától
a m´́uvel´́odési központban
a Városi Nyugdíjas Klub 
zártkör´́u rendezvénye

Szeptember 26. szerda, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
Nepomuki Szent János tisztelete Nyu-
gat-Nógrádban
Könyvbemutató

El´́ozetes
Október 1. hétf´́o, 14.00 órától

a könyvtárban
A Magyar Népmese Napja 
(Benedek Elek születésnapja) alkal-
mából Meseírói pályázat eredmény-
hirdetése, Mesemondó verseny általá-
nos iskolásoknak

Október 2. kedd
a könyvtárban az 
´́Oszi Könyvtári Napok keretében
Biztonságos id´́oskor - Legyen Ön is
tudatos vásárló! - Fogyasztóvédelmi
szakember el´́oadása

Október 3. szerda
a könyvtárban az 
´́Oszi Könyvtári Napok keretében
Mozgalmas id´́oskor - Mit tehetek én
magam az egészségemért? - Évinger
Boglárka el´́oadása

Október 4. csütörtök
a könyvtárban az 
´́Oszi Könyvtári Napok keretében
Bölcs id´́oskor - Amire már csak emlé-
kezhetünk - Jásztelekpuszta - Végh Jó-
zsef el´́oadása

Október 5. péntek
a könyvtárban az 
´́Oszi Könyvtári Napok keretében
Társas id´́oskor - A palóc népzenér´́ol
- Havasréti Pál el´́oadása

Október 6. szombat, 14.00 órától
a muvelodési központ aulájában
a Vöröskereszt Rétsági Csoportjának
szervezésében
Id´́osek és Véradók Napja

Október 7. vasárnap
a könyvtárban az 
´́Oszi Könyvtári Napok keretében
Könyves vasárnap
Ingyenes beiratkozás, késedelmi díj
elengedésével hozhatók vissza a kése-
delmes dokumentumok, selejtezett
könyvek árusítása, könyvbörze

Október 8. hétfo, 14.00 órától
a muvelodési központ színháztermében
Gyermek-színházi el´́oadás:
Kolontos Palkó
A Nektár Színház eladása

Október 11. csütörtök
a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri kiállítás

Október 13. szombat
a városban, a Nagyparkolóban és a
m´́uvel´́odési központban
Szüreti felvonulás és mulatság

Október 20. szombat
a Nagyparkolóban és a m´́uvel´́odési
központban Hubertus lovaglás

Október 23. kedd, 18.00 órakor
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Városi megemlékezés Nemzeti Ün-
nepünk alkalmából
Ünnepi m´́usor, kitüntetések adomá-
nyozása

Október 25. csütörtök, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
Honismereti akadémia - 
Majdán Béla: Zsidó hagyományok
Nyugat-Nógrádban - el´́oadás

Október 28. vasárnap, 14.00 órától
a volt laktanya el´́otti Mindszenty em-
lékparkban Megemlékezés, a Mind-
szenty és a Pallavicini emlékm´́u
megkoszorúzása

Állandó foglalkozások

kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Hétf´́o:
Angol nyelv tanfolyam Hétf´́ot´́ol péntekig

minden nap 8.00 órától 
Szakács tanfolyam Minden nap, órarend

szerint
Starlight Dance Company tánccsoport

Minden hétf´́on és szerdán 16.00 órától
Vezeti: Tóth Tamás

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
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Sikeres rétságiak
Vendégünk Zachar Krisztián

Zachar Krisztián nem el´́oször szerepelt
immár a “Sikeres rétságiak, érdekes
emberek” rovatban a Rétsági Televízió-
ban. A legújabb sikerei indokolták,
hogy ismét meghívjuk, de err´́ol a kés´́ob-
biekben faggattuk.

- Krisztián, a lényegre
térve, szólj néhány szót arról,
hogy milyen sportágat ´́uzöl, s
hogyan találkoztál ezzel a
sporttal?

- Kyokushin karate spor-
tágat ´́uzöm immár tizenegy
éve. Négy éves koromban
kezdtem el edzeni. Elég eleven
gyerek voltam, s így szüleim el-
vittek egy edzésre Balassagyar-
matra, hogy levezessem a feles-
leges energiáimat. 

- Kik voltak az els´́o edz´́o-
id?

- Az els´́o edz´́om Szabó Lajos sempai
volt, aki megtanított a sport szeretetére.
Sajnos ´́o három évvel ezel´́ott elhunyt au-
tóbalesetben. Azóta egy másik edz´́o vett
át. Vankó Lajos sensei a szécsényi dojo
vezet´́oje irányítja a gyarmatiak edzését is.

- Hogyan emlékszel az els´́o versenyedre?
- Öt éves voltam mindössze. 2002-ben

volt az els´́o versenyem. Nagy izgalom
volt, mert még nem csináltam ilyet. Még
a felkészültségem sem volt az igazi. Ak-
kor ott harmadik lettem.

- Azóta számos versenyen voltál, me-
lyek ezek közül számodra a legemlékeze-
tesebbek?

- 2008-ban volt a diákolimpia, ami meg-
nyertem. Most márciusban Barcelonában
volt az Európa Bajnokság, hol harmadik let-
tem. A rá következ´́o héten pedig Prágában
versenyeztem, és szintén bronzérmes lettem.

- A nemzetközi versenyek immár bizo-
nyára sok elfoglaltságot adnak. Hogyan
áll össze ma egy átlagos napod? Mikor
vannak az edzések, hol tanulsz, milyen
sportegyesületben sportolsz jelenleg? 

- Továbbra is Balassagyarmaton spor-
tolok, de Szécsénybe is átjárok minden
második napon. Ött´́ol nyolcig tart az
edzés. Hetente kétszer Balassagyarmatra, és
kétszer Szécsénybe utazom a tanulás után.
Vácon tanulok az I. Géza király Szakközép-

iskolában. Elég nehéz össze-
egyeztetni a tanulás utáni
edzéseket, a kondíciónövel´́o
tréninget, a rendszeres futást.
Mindamellett tetszik az isko-
la, de nem könny´́u mindezt
folyamatosan vinni.

- Térjünk át a legutóbbi
sikeredre. A sportágadban
különböz´́o szín´́u övek odaíté-
lésével értékelik a teljesít-
ményt. Te hol tartasz e téren?

- Most vizsgáztam els´́o
danra, fekete övre. Elég ke-
mény vizsga volt. A technikai

vizsga három órás volt. Húsz küzdelmet
kellett megvívni nagyobb fokozatú spor-
tolók ellen, s a lényeg az állva maradás
volt. 

- Készülsz-e most valamilyen verseny-
re? Milyen célt t´́uztél te magad elé, s mit
tanácsolnak az edz´́oid?

- Jöv´́ore szeretnék kijutni Japánba a Vi-
lágkupára. Jó lenne dobogós helyet elérni,
de ahhoz még nagyon sokat kell edzeni.

- Sok lemondásból áll az életed. A ki-
tartás azonban meghozta a gyümölcsét. Az
edzéseken, az edz´́oi utasításokon túl van-
nak-e segít´́oid? 

- Édesapám szokott biztatni. Minden
sportágba bele lehet unni, de ´́o er´́osít meg
abban, hogy nem szabad abbahagyni, ha
már eddig eljutottam. Az “üres” napokon,
amikor nincs edzés, vele járok futni Bánk-
ra, s ´́o segít a kondíciónövelésben is. 

Zachar Krisztián tehát nem el´́oször járt
a Rétsági Televízió stúdiójában. Miközben
gratulálunk sportsikereihez, abban bízunk,
hogy nem is utoljára számolhattunk be ki-
emelked´́o teljesítményér´́ol.          V.J.

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

Szeptember 21 péntek 16.00 órától
Él´́o közvetítés a képvisel´́o-testületi
ülésér´́ol.

Szeptember 25 - 30-ig kedd-péntek 18 és
21 órakor, szombat vasárnap 10 órakor
RTV Híradó Riportm´́usor összeállítás
Hírek röviden, Megkérdeztük az illeték-
est, Ismert emberek sikeres rétságiak. stb.

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

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

Kedd:
´́Oszirózsa Tánccsoport Minden kedden és

csütörtökön, 14.30 órától
Infinity Dance Crew tánccsoport Minden

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

Minden hétf´́on és szerdán 15.30 órától
Vezeti: Tóth Tamás

Electric bugie tánccsoport Minden szer-
dán 17.30 órától Vezeti: Szeri György

Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport Minden kedden és

csütörtökön, 14.30 órától
T´́uzzománc Kör Minden csütörtökön

16.30 órától Vezeti: Dovák B. József
Hastánc Minden csütörtökön 17.00 órától
N´́oi torna és Jóga Minden hétf´́on és csü-

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

Péntek:
Zúgófa néptánc próba Minden pénteken

18.00 órától Vezeti: Simon 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

Hit gyülekezete Minden pénteken, 18.00 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.

    HANGADÓ        2012. SZEPTEMBER    

7    



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. 
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X. Rétsági
 Nemzetiségi Nap

Id´́opont: 2012. szeptember 15. 
(szombat)

Helyszín: Városi M´́uvel´́odési Központ
és Könyvtár színházterme

F´́oszervez´́o: Rétság Város Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat

 15.00 óra Népviseletes felvonulás
15.30 óra Kulturális m´́usor
Fellép´́ok: Búzavirág Folklórcsoport -

Palást (Szlovákia), Lipa Szlovák
Folklóregyesület - Budapest, Bánki
Néptánccsoport, Legéndi Népdal-
kör, Glück Laura és Vanessza, szlo-
vák énekduó harmonika kísérettel -
Pilisszentkereszt, Zúgófa Néptánce-
gyüttes - Rétság,  Kerepl´́o Néptán-
cegyüttes - Rétság

A rétsági Anna bálon szólt a muzsika...
A Hunyadi János Nyugállományúak
Klubja hagyományteremt´́o Anna bált ren-
dezett a m´́uvel´́odési központban. A kezde-
ményezés abból a szándékból ered, hogy
a klub számos nyári kirándulást szervez,
ezekre az alkalmakra azonban nem tud
minden klubtag elmenni. Arra gondoltak,
hogy az itthon maradók se maradjanak ki
a klub szórakozási lehet´́oségeib´́ol.

A nagy meleg miatt nem kockáztatták
meg az ilyenkor szokásos húsétel elkészí-

tését, s lévén, hogy egyébként is ennek
van szezonja, egy finom kolbászos lecsó-
val várták a tagjaikat.

A klub ünnepei nem maradhatnak tag-
jaik fellépése nélkül. A m´́usort most is a
Városi Nyugdíjas Klub immár minden ha-
sonló alkalommal elmaradhatatlan tánco-
sai adták, majd Juhász József énekelt, gi-
tározott egy az ünnepre összeválogatott
slágercsokrot. A táncosok palotása után
bécsi kering´́o következett. Mez´́ofi Zoltán

Megkezd´́odött az iskolaév
Szeptember 3-án városunk mindkét köz-
oktatási intézményében megkezd´́odött az
új tanév. Reggel nyolckor az általános is-
kola el´́otti téren gyülekeztek a nebulók.
Borosné Gellai Katalin igazgatón´́o kö-
szöntötte a vendégeket, az iskola új és régi
tanulóit. Megfogalmazta, hogy nagyon
sok változás el´́ott áll az oktatás és ebben
a rétsági iskola is, mely január elsejét´́ol,
illetve a következ´́o tanév kezdetét´́ol lép
életbe. A tanévnyitót az iskola kórusának
dala színesítette.

A középiskolások ugyanezen a napon
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
tartották az ünnepélyes tanévnyitót. Mo-
csári Gergely tagozatvezet´́o bevezet´́oje
után Lavaj Árpád igazgató köszöntötte a

diákokat és az ´́oket elkísér´́o szül´́oket. Ma-
gától értet´́od´́oen itt is szó esett azokról a
bizonytalanságokról, melyeket a változá-
sok még nem minden téren tudott elemei
okoznak. A középiskolásoknak az érettsé-
giben, a továbbtanulásban való változá-
sokkal is számolniuk kell.

polgármester nyitotta meg a táncot, Beke
Istvánnéval, klub egyik legaktívabb tagjá-
val, de hamarosan csatlakoztak a többi
táncosok is.                      V.J.
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