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A tartalomból:
Városházi tudósítások

2. oldal

Id´́osek napja
4. oldal

Városközpont 
rehabilitáció

5.  oldal

Kutatók hajnala
5. oldal

1956. október 23.
Az 1956 októberében lezajlott eseményekre
ugyanúgy mint ország- és világszerte, váro-
sunkban is megemlékezésre került sor. Az
emlékezés mécsesei égtek a Városi M´́uvel´́o-
dési Központ és Könyvtár aulájában is,
megteremtve azt a tiszteletteljes hangulatot,
mely kijár az akkori h´́osöknek. H´́osökként
tisztelhetjük ´́Oket, mivel szinte minden em-
ber, legyen az fiatal diák, id´́osebb, vagy ép-
pen éltesebb korú, megpróbálta a lehetet-
lent. Megpróbálta azt, hogy ez a kis ország
valóban a saját kezébe vegye sorsát. A tör-
ténelem távlatából tudjuk, hogy ez kudarcba
fulladt.

A helyi megemlékezéskor a Himnusz
eléneklése után a Mikszáth Kálmán Gimná-
zium, Szakközépiskola helyi tagozatának

diákjai irodalmi, vetítéssel egybekötött, kul-
turális m´́usorral idézték fel az akkori id´́ok
hangulatát. Ennek a visszaemlékezésnek
kapcsán sokan meghatódva, könnyekkel a
szemükben köszönték meg a diákoknak ezt
a feledhetetlen élményt. Mez´́ofi Zoltán pol-
gármester ünnepi köszönt´́ojében megemlé-
kezett azokról a véres napokról, amikor egy
nép azt mondta „elég volt”, és fegyverrel a
kézben fellépett a zsarnokság ellen. Az ün-
nepi beszéd után Szájbely Zsolt volt az, aki
m´́uvészien el´́oadott szavalatával ny´́ugözte le
a közönséget. A Kerepl´́o Gyermek Néptánc
Együttes rendhagyó m´́usora - mellyel külön
erre az alkalomra készültek - valamint Si-
mon Katalin csodálatos éneke után a Szóza-
tot énekelte el az ünnepl´́o közönség.
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Városházi tudósítások

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testületének soron kívüli ülésére október
22-én került sor.

Az els´́o napirendi pont a városközpont
rehabilitációs pályázattal kapcsolatos
szerz´́odés módosítása volt. Erre azért
volt szükség, mivel a kötelez´́o
Soft elemek megvalósításánál a
Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár esetében a vállalt tel-
jesítési határid´́oket az eredeti
szerz´́odés szerint több oknál
fogva nem tudta betartani, így a
szerz´́odést módosítani kell. A
határozati javaslat, hogy a I. résztelje-
sítés 2013. augusztus 30. helyett 2013.
szeptember 30. legyen, a II. részteljesí-
tés - végszámla - esetében pedig 2013.
szeptember 30. helyett 2013. október 15.
legyen. A képvisel´́o-testület a határozati
javaslatot elfogadta.
A locsolási vízbekötéssel kapcsolatban
fontos a megfelel´́o vízbekötési engedé-
lyezési és kivitelezési tervek elkészíté-
se, a tervez´́oi szerz´́odések megkötése.
Ez a parkfelújítással kapcsolatos prob-
léma, mely az Iskola téri locsolási fel-
tételek megteremtését célozza meg. A
dologi kiadásokra a képvisel´́o-testület a
céltartalékból feloldja azt az összeget,
ami ezt lehet´́ové teszi. Mez´́ofi Zoltán
polgármestert felhatalmazták a DMRV
Zrt. felé a közm´́uszolgáltatási szerz´́o-
dés megkötésére.
A városközpont rehabilitációs pályázat
megvalósítás kapcsán szükség volt a
“C” jel´́u út terveinek módosítására. Er-
re azért volt szükség, mert a telekalakí-
tások kapcsán, több módosításra van
szükség a Földhivatalnál. Az elvégzen-
d´́o feladatokra árajánlatot kért az ön-
kormányzat. Dombai Gábor földmér´́o
ajánlata került elfogadásra, így a telek-
alakítási munkákat t´́ole rendeli meg az
önkormányzat. A felújított parkok lo-
csolási munkáinak elvégzésére eszköz-
beszerzésre a céltartalék terhére az ön-
kormányzat fedezetet biztosít.
Tájékoztató hangzott el a városrehabi-
litációs projekt kapcsán a feladatok ál-
lásáról. Szóbeli beszámoló alapján Var-
ga Nándorné, a Városi M´́uvel´́odési
Központ és Könyvtár igazgatóhelyette-
se elmondta, hogy a Soft elemekhez
tartozó programokat - melyeket az in-
tézmény felvállalt - teljesítette. Funkci-
ób´́ovítés okán kialakításra került egy
INFORMÁCIÓ-s pult az intézmény
aulájában, mely azt a célt szolgálja,
hogy úgy a könyvtári-, mint a m´́uvel´́o-

dési központ rendezvényeihez kapcso-
lódó eseményekr´́ol nyitva tartási id´́o-
ben tájékoztasson.
Az egyebek napirendi pont keretében
sok olyan hasznos információ elhang-
zott, ami mindenkit érdekel. Fontos,

hogy amennyiben közterület
foglalásra kérnek engedélyt,
akkor kauciót kell kérni min-
denkit´́ol, mert a szemétszállí-
tást senki nem vállalja fel, de
ez pénzbe kerül. Amennyiben
saját hatáskörben eltakarítják
az összegy´́ult szemetet, akkor

a kaució összege visszafizetésre kerül.
Jávorka János képvisel´́o úr felajánlotta
képvisel´́oi jövedelmét az általános iskola
100. évforduló megünneplésének javára.
A Rétság Kistérség Többcélú Társulás egy
közalkalmazotti jogviszonyban álló sze-
mélyének felmondott, aki ez ellen panaszt
tett. A Balassagyarmati Törvényszék, mint
másodfokú bíróság helyben hagyta a Sal-
gótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság ítéletét, és fizetési kötelezettsége-
ket írt el´́o a társulás felé. Ezt a társulás
településeinek a lakosságszám megoszlá-
sának arányában, így kötelezettségének
megfelel´́oen kell vállalnia. Rétság eseté-
ben ez kb. 764 e Ft-ot jelent.
Az iskolabusz esetében a képvisel´́o-
testület egyértelm´́uen fogalmazott,
nem elidegeníthet´́o. A közfoglalkozta-
tottak részére értelmes, értékteremtés-
hez kapcsolódó foglalkoztatási progra-
mok beindítására van lehet´́oség. Az
érintettek: munkaügyi kirendeltségen
regisztrált álláskeres´́ok, -FHT-ben ré-
szesül´́o ill. álláskeresési vagy szociális
ellátásra nem jogosult álláskeres´́ok,
valamint a megváltozott munkaképes-
ség´́u személyek ellátásairól szóló tör-
vény szerinti rehabilitációs ellátásban
részesül´́o személyek. Várhatóan 6 órás
munkaid´́oben történik a foglalkoztatás,
a közfoglalkoztatási támogatás kére-
lemre nyújtható. A kérelmeket a helyi
munkaügyi kirendeltséghez kell be-
nyújtani. További információt a fent
nevezett intézményeknél lehet kapni.

Rendeletek jegyz´́okönyvek
Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvise-
l´́o-testület által alkotott rendeletek teljes
szövege és mellékletei, a www.retsag.hu
oldalon az Önkormányzat fejezetben ér-
het´́ok el. A képvisel´́o-testület nyílt ülései-
nek jegyz´́okönyve az ülést követ´́o 15 na-
pon belül elérhet´́ok a www.retsag.hu
weblapon, az Önkormányzat fejezetben.

Képvisel´́o-testületi ülés 
Rétság Városi Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben október 18-
ra tervezett következ´́o ülésére novem-
ber 22-én pénteken 16.00 órakor kerül
sor. (PVB. ülés id´́opontja: nov. 19. 16.00
óra)

Tervezett napirendek: 1) 2013. évi
Bels´́o Ellen´́orzési Program és Terv elfoga-
dása 2) Beszámoló a Városüzemeltetési
csoport munkájáról 3) Beszámoló a Pol-
gármesteri Hivatal 2013. évi m´́uködésér´́ol
4) Településrendezési terv koncepció 5)
Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi
költségvetése id´́oarányos teljesítésér´́ol 6)
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbí-
rálása 7) Beszámoló a testület lejárt hatá-
ridej´́u határozatainak végrehajtásáról és
az átruházott hatáskörben hozott dönté-
sekr´́ol. 8) Tájékoztató Rétság városköz-
pont funkciób´́ovít´́o rehabilitációjáról 9)
Tájékoztató a két testületi ülés közötti id´́o-
szakban az önkormányzat érdekében vég-
zett polgármesteri munkáról 10) Tájékoz-
tató a kiemelt feladatok ellátásáról, 11)
Egyebek. Az ülés részletes napirendje és
anyagai november 18-tól a www.retsag.hu
oldalon az Önkormányzat menüpontnál
lesznek elérhet´́ok.

Közmeghallgatás

Tájékoztatjuk az érdekl´́od´́oket, hogy no-
vember 22-én, pénteken 16 órakor kezd´́o-
d´́o képvisel´́o-testületi ülésen az önkor-
mányzat közmeghallgatást tart. Ennek ke-
retében az állampolgárok közérdek´́u ügy-
ben kérdéseket tehetnek fel, illetve véle-
ményt nyilváníthatnak.

2013. november
Mez´́ofi Zoltán polgármester: Minden

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

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

Vargáné Fodor Rita mb jegyz´́o: Minden hét-
f´́on 14-17 óráig. Novemberben 4. 11. 18. 25.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

Felhívás

A Zöld Híd Kft. felhívja a helyi lakosok
figyelmét, hogy a zöld hulladék gy´́ujtésé-
re november végéig, minden páros hét
csütörtökén van lehet´́oség.

- 2013. november 14.
- 2013. november 28.

További információ: www.zoldhid.hu
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1849. október 6.
1849. október 6-án végezték ki Aradon az
1848-49. évi szabadságharc 13 honvédtiszt-
jét, Pesten pedig ugyanezen a napon hajtot-
ták végre a gróf Batthyány Lajos egykori
miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet.
Ez a kivégzéssorozat a levert szabadságharc
utáni megtorlások tet´́opontja volt, amir´́ol a
magyarság évr´́ol évre nemzeti gyásznap ke-
retében emlékezik meg.

Rétságon október 4-én emlékeztek meg
a helyi általános iskola tanulói a Városi M´́u-
vel´́odési Központ és Könyvtár el´́ott az újon-
nan kialakított területen err´́ol az esemény-
r´́ol. A m´́uvel´́odési központ oldalfalán talál-

ható az a márványtábla, mely tisztelettel
adózik az elesett h´́osöknek. Ide rakták le az
emlékezés virágcsokrait a tanulók, akik ver-
sekkel, énekkel tették ünnepélyesebbé ezt a
történelmi eseményt. Az intézmény igazga-
tón´́oje, Borosné Gellai Katalin a múltat
visszaidéz´́o ünnepi beszéddel tisztelgett az
elhunyt h´́osök emléktáblája el´́ott. 

A középiskola diákjai bens´́oséges ün-
nepség keretén belül, saját intézményük au-
lájában alakítottak ki egy emléksarkot, ahol
meggyújtották az emlékezés mécsesét és a
történelmi visszatekintés után néma f´́ohaj-
tással adóztak a h´́osök emlékének.

Szlovák Nemzetiségi Találkozó Rétságon
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
már 11. alkalommal tartotta meg tele-
pülésünkön a környék és Szlovákiából
érkezett vendégek részére hagyomá-
nyos kulturális találkozóját. 

Mint minden évben, most is a hagyo-
mányos népviseleti felvonulás volt az,
ami színesítette a programot. Szerencsére
az id´́o is kedvezett a felvonulóknak, akik
a településen végig dalolva, jókedv´́uen,
id´́onként még táncolva is bemutatták te-
hetségüket és felkészültségüket. A felvo-
nulás után a m´́uvel´́odési központ színház-
termében a szlovák nemzetiségi himnusz,
majd a kétnyelv´́u köszönt´́ok után elkezd´́o-
dött az igazi parádé. Egymás után jöttek a

színesebbnél színesebb népviseletet visel´́o
csoportok, akik ámulatba ejtették a közön-
séget az igazi ízes, tájszólásuknak megfe-
lel´́o szlovák dalaikkal és táncaikkal. Szlo-
vákiából a Garamkovácsiból érkezett cso-
port képviselte most Rétságon a szlováki-
ai folklór együttest, de a hazai szlovákság
sem hagyta magát, és csodálatos bemuta-
tónak lehettünk tanúi a Pilisszentkeresz-
tért Kulturális Egyesület, Glück Laura és
Vanessza, a Börzsöny Néptáncegyüttes -
Nagyoroszi, Zúgófa Néptáncegyüttes -
Rétság és a Szlovák Vegyeskar - Rétság
el´́oadásában.

Az el´́oz´́o évben a Szlovák Nemzetisé-
gi Önkormányzat egy díjat alapított, me-

lyet a nemzetiségi kultúra ápolásában ki-
tartó munkáért adományoznak oda. Az
idei évben ezt Tóth János és Tóth Jánosné
kapták meg, melyet az ünnepség kereté-
ben adtak át. Gratulálunk, és a továbbiak-
ban is sok sikert kívánunk kitartó munká-
jukhoz!

Glückné Salgai Szilvia, a Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat vezet´́oje a to-
vábbiakban is reméli, hogy a szlovák kul-
túrát ápolók és az érdekl´́od´́ok ezt a hagyo-
mányt megtartják és még színesebben
fogják folytatni ezt a munkát. Az elvégzett
munkájáért köszönet illeti meg, és remél-
jük, hogy még sok ilyen szép programmal
fog bennünket megajándékozni.

Bursa Hungarica pályázat

Rétság Város Önkormányzata az Emberi
Er´́oforrások Minisztériumával együttm´́u-
ködve, az 51/2007. (III.26) Kormányren-
delet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a
Bursa Hungarica Fels´́ooktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot fels´́ookta-
tási hallgatók számára a 2013/2014. tanév
második és a 2014/2015. tanév els´́o fél-
évére vonatkozóan (A típus) illetve  2014.
évre a fels´́ooktatási tanulmányokat kezde-
ni kívánó fiatalok számára. (B típus)

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Fels´́ooktatási Ön-

kormányzati Ösztöndíjrendszer (a továb-
biakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrend-
szer) célja az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzet´́u, szociálisan rászoruló
fiatalok fels´́ooktatásban való részvételé-
nek támogatása. 

A pályázat EPER-Bursa rögzítésének
és az önkormányzatokhoz történ´́o benyúj-
tásának határideje: 2013. november 15.

A részletes pályázati kiírás (mindkét
típusú pályázathoz) megtalálható a
www.retsag.hu honlapon.
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Id´́osek és véradók köszöntése
A helyi Vöröskereszt aktivistái most is
kitettek magukért, amikor az id´́osebb
emberek megbecsülése kapcsán szere-
tettel vártak mindenkit a m´́uvel´́odési
központ nagytermébe egy kis üdít´́ovel
és szendvicsekkel. 

Az est háziasszonya Szlezák Istvánné,
a mindenki által szeretett Esztike köszön-
tötte a megjelenteket és vezényelte le a
délutáni programot. Juhászné Kincses He-
lén, a megyei Vöröskereszt igazgatója
megható köszön´́o beszédet mondott, hogy
milyen sokan, és milyen sokszor „áldoz-
ták vérüket” embertársaikért, mivel az
egészségügyben nem mindig van elegen-
d´́o mennyiség´́u és az éppen célnak meg-
felel´́o vérmennyiség. A délután kulturális
program nélkül sem múlhatott el, hiszen a
helyi óvodások, zeneiskolások, táncosok -
több korosztály - is bemutatták rendkívül

kedves és színvonalas m´́usorukat. A fellé-
p´́oket az ott lév´́ok nagy tapssal jutalmaz-
ták. A többszörös véradókat oklevéllel és
kisebb ajándékokkal jutalmazták meg.

Mez´́ofi Zoltán polgármester pohárkö-
szönt´́oje után került sor településünk legi-
d´́osebb lakóinak köszöntésére. Sokan kö-
zülük nem tudtak részt venni ezen a szép
ünnepségen, így ´́oket majd otthonukban
látogatják meg a Vöröskereszt aktivistái.
Az est befejezéseképpen egy kis zeneszó
mellett még beszélgetni lehetett, de sokan
még a felújított „táncparkettet” is kipró-
bálták.

Köszönet a támogatóknak: Gálker
ABC, Jávorka János, Mez´́ofi Zoltán, Sza-
bó Klára, Szabó Miklós, és köszönet a
szervez´́oknek, közrem´́uköd´́oknek, hogy
ebben az évben is egy szép délutánt biz-
tosítottak városunk id´́osöd´́o lakosainak.

Osztálytalálkozók
Immár negyven éve annak, hogy az akkor
Romhányból Rétságra került középiskolában
leérettségizett az els´́o osztály. A valamikori
harminc f´́os létszámból sokan jöttek el erre a
jubiláló találkozóra. Akik távolabbról érkez-
tek, azok meglep´́odtek a sok változáson, ami
most Rétságon történt. Magának az iskola
épületének az átalakításán, modernségén
csak ámuldoztak. Két egykori tanáruk is részt
vett ezen a találkozón, mégpedig Földi Sán-
dor és Mocsári Gergely. A sok szép emlék
felidézésével végz´́odött ez a nap.

Ugyanekkor egy általános iskolai osz-
tály is megszervezte találkozóját, akik már
48. éve annak, hogy “elballagtak” innen. ´́Ok
gyakran, szinte évente találkoznak, megbe-
szélik, hogy mi történt az utolsó találkozó
óta, és természetesen itt is felidéz´́odnek a
régi kalandok, csínytevések, amelyekre év-
tizedek múltán is jó emlékezni.

Az id´́o távlatából még a kellemetlen
dolgok is megszépülnek, amelyekre ma
már az akkori diákok csak “szépként” em-
lékeznek. Az ilyen visszatekintések min-
dig visszahozzák azt a felh´́otlen, boldog
gyermekkort, amire érdemes emlékezni.

A bíboros és a katona
Minden év október utolsó vasárnapján
ünnepélyes emléknapot tartanak Fels´́o-
petényben és Rétságon Mindszenty Jó-
zsef bíboros, hercegprímás kiszabadu-
lásának emlékére. 

Az idén október 27-én került sor erre
az eseményre. Fels´́opetényben ünnepi
szentmisével kezd´́odött az emléknap
programja, amely után a tömeg átsétált az
Almásy kastélyhoz, ahol Mindszenty Jó-
zsef bíboros, hercegprímás rabságának
helyszínén megkoszorúzták az emlékhe-
lyet. Ezután Rétságon a m´́uvel´́odési köz-
pont aulájában egy kis szeretvendégség-
ben részesültek az ide látogatók. Az ügyes
kez´́u helyi asszonyok finomabbnál fino-

mabb süteményekkel halmozták el az ide
betér´́oket. Köszönet fáradozásukért! Ter-
mészetesen az asztalokról nem hiányoztak
az el´́ore elkészített szendvicsek sem, s´́ot
finom meleg tea is várta az ünnepl´́oket.
Ezután az egykori laktanya bejárata mel-
lett lév´́o emlékhelyen sokan megkoszo-
rúzták a Mindszenty emléktáblát és a Pal-
lavicini Pálinkás Antal ´́ornagy emlékére
felállított kopjafát. A messzir´́ol jött vendé-
gek a m´́uvel´́odési ház aulájában folytatták
a beszélgetést, visszaemlékezést, mely
kapcsán felmerült, hogy akár egy szobor
kompozíciót is fel lehetne állítani valame-
lyik szépen felújított parkban, amely em-
lékezik a két 56-os mártírra.

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

kicsinyítéssel, nagyítással.

Szolgáltatási ajánlat
A m´́uvel´́odési központ felújított aulája
bérbe vehet´́o – kb. 100-120 f´́os – lako-
dalmak, családi és egyéb társas rendez-
vényekre. Igény szerint a vendéglátásban,
dekorációs munkákban segítséget nyújtunk.
Részletes felvilágosítás a m´́uvel´́odési köz-
pont irodájában, illetve a 35/350-785-ös te-
lefonszámon állunk rendelkezésére.
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Rétság megújult!
Az ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 pá-
lyázaton elnyert pénzösszegb´́ol Rétság
parkjai, egyes épületei megújultak. Az új
buszforduló üzembe helyezéséhez még
engedélyek beszerzése szükséges. Az
alábbi képek mutatják a beruházások mai
állapotát. 

Kutatók hajnala
Nógrád megyében keltek legkorábban
a kutatók. A Semmelweis Egyetem által
szervezett Kutatók Hajnala program-
mal kezd´́odött meg a pénteki országos
rendezvénysorozat

A Kutatók Hajnala nem csak a mai
országos rendezvény els´́o állomása volt,
hanem egyben Nógrád megye innovációs
nyitásának szimbóluma is. A Kutatók Éj-
szakájához kapcsolódó rendezvényre a
Nógrád megyei Rétságon 2013. szeptem-
ber 27-én reggel került sor. 

A Kutatók Éjszakájához kapcsolódó
interaktív kiállításon diákok, tanárok és
érdekl´́od´́ok személyesen a kutatóktól hall-
hatták a tudományos eredményeket, tehet-
ték fel kérdéseiket. Az innovációs vásáron
els´́o kézb´́ol kaptak információt. Dr. Varga
Gábor ´́ossejt-kutatótól, arról hogy manap-
ság mi még álom és mi már realitás a
témában.

Dr. Tóth Miklós él´́oben, állati szív
boncolásán keresztül mutatta be egy em-
beri szív m´́uködését. Dr. Kováts Tímea a
legújabb ultrahangos képalkotó technikát
ingyenes vizsgálatokon keresztül mutatta
be. Beck János és Dr. Horváth Ilona a
hazánkban már széles körben ismert Be-

mer kezelési módszer legújabb fejleszté-
seit ismertették.

Az innovációs kiállításon Nógrád Me-
gye Önkormányzata nevében Becsó Zsolt
elnök és a Semmelweis Egyetem Rektora
Dr. Szél Ágoston, együttm´́uködési megál-
lapodást írtak alá. Az együttm´́uködés célja
a felek innovációs és kutatás-fejlesztési
törekvéseinek összehangolása, valamint
az egyetem kutatásfejlesztési vállalkozá-
sának Rétságra történ´́o kihelyezése.

“A Semmelweis Egyetem az ország
egyik legnagyobb fels´́ooktatási intézmé-
nye, amely az elmúlt évtizedekben mind-
három f´́o területén a gyógyításban, a ku-
tatásban és az oktatásban Budapesten m´́u-
ködött. Az egyetem vezetésének új straté-
giai irányvonala alapján megkezd´́odött a
vidéki Magyarország felé történ´́o nyitás.
Ennek egyik els´́o állomása Nógrád” -
emelte ki Szél Ágoston Rektor a megálla-
podás aláírásakor.

„A megye fejlesztésében kiemelt sze-
repet szánunk a tudásgazdaságnak, ezért a
kutatásfejlesztési és innovációs együttm´́u-
ködések fontosak számunkra. Szeretnénk
meghonosítani a megyében egészségipari
és egészségszolgáltató vállalkozásokat.

Ehhez nyújt nagy segítséget a Semmelwe-
is Egyetem innovációs részlegével történ´́o
együttm´́uködés” - hangsúlyozta Becsó
Zsolt elnök.

A Semmelweis Kutatásfejlesztési és
Szolgáltató Kft-t a Semmelweis Egyetem
alapította saját K+F tevékenységének pia-
ci er´́osítésére. A cég három korábbi jog-
el´́od vállalkozás összevonásából jött létre
és székhelye Rétságon van. A kutatásfej-
lesztési cég innovációs eredményeket
hasznosító vállalkozások számára inkubá-
ciós szolgáltatásokat fog nyújtani a tér-
ségben. Emellett kiemelt szerepet kíván
vállalni az innováció helyi oktatásában is.

Egyrészt reményeink szerint hamaro-
san több spin of cég is Rétságot vagy a
környez´́o településeket választja majd
székhelyéül, másrészt mindazt az innová-
ciós tudást, amit az egyetem K+F tevé-
kenysége során felhalmozott szeretnénk a
térségnek továbbadni. Ezért indítottuk út-
jára az Innovációs Akadémia rendez
vénysorozatot" - f´́uzte hozzá Takács Zita
a Semmelweis Kutatásfejlesztési Kft.
ügyvezet´́oje.
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Rétsági kalauz

Programajánló
November 16-ig megtekinthet´́o

a m´́uvel´́odési központ galériájában
a “KÖR” Képz´́om´́uvészeti Közösség 
Magyar Festészet Napja alkalmából
rendezett kiállítás
Kiállító alkotók: Egyházy Gábor, Ka-
zsimérszky Róbert, Kovács László,
Krasznainé Konczili Éva, Krasznai
Karaffa Gyula, Makrai Adél, Óvári Já-
nos, Pekáryné Mindszenti Csilla, Zá-
horszki Mónika, Lengyel László

November 4. 15.00 órakor
Rétság városközpont funkciób´́ovít´́o
rehabilitációja - projekt záró ren-
dezvény

November 9. szombat, 15.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Kistérségi Nyugdíjas Találkozó

November 13. szerda, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Gyermekszínházi el´́oadás
A Zenthe Ferenc Színház bemutatja:
A brémai muzsikusok
c. zenés mesejátékot
Szamár - Demus Péter/Bolla Dániel;
Kutya - Tarnóczy Jakab; Macska - Pün-
kösdi Mónika; Kokas - Falati Hedvig;
Parasztasszony - Kovács Anna; Fussel -
Krista Zsolt; Észnéllégy - Kojnok Dá-
vid/Kovács Gábor; Vágjoda - Bolla Dá-
niel. Dramaturg: P. Kerner Edit; Zene-
szerz´́o: Ráduly Csaba; Díszlet, jelmez:
Bartus Mónika; Rendez´́oasszisztens:
Susán Ferenc Rendez´́o: Molnár Ern´́o
A mese f´́oszerepl´́oi gazdájuk által kegy-
vesztett kedves háziállatok (szamár, ku-
tya, macska, kakas), akiket a “véletlen”
sodor össze és kitaszítottságukból ered´́o
sorsközösségük kovácsol alkalmi “zene-
karrá”. Hosszú útra - Bréma városába
- indulnak szerencsét próbálni. Az id´́o
múlásával összefogásuk, valamint egy-
más iránti türelmük és szeretetük révén
visszanyerik önbecsülésüket és útközben
még a léha, dorbézoló betyárbandát is
móresre is tanítják...
Belép´́odíj: 600 Ft

November 20. szerda, 16.30 órától
a m´́uvel´́odési központ társalgó termében
B´́unmegel´́ozési el´́oadás:
Megel´́ozési tanácsok id´́oskorúak szá-
mára.  El´́oadó:  a  Nógrád megyei
Rend´́or F´́okapitányság B´́unmegel´́ozé-
si Alosztályának munkatársa

November 23. szombat
a m´́uvel´́odési központban a Kerepl´́o
Néptánc Egyesület rendezvénye:
Mulassunk még egyet Szent András
havában!
14.00 órától: Néptánc gála Vendége-
ink: a veresegyházi Bokréta Néptánc
Együttes és a Tarsoly Zenekar
16.00-18.00 óráig: Táncház
20.00 órától: Néptáncos szül´́ok bálja

November 29. péntek, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központban
a Mikszáth Kálmán Szakközépiskola
rétsági tagozatos végz´́os diákjainak
Szalagavató ünnepsége

November 30. szombat
a Rétsági Általános Iskola rendezvénye:
“100 éves a közoktatás Rétságon”
Jubileumi emléknap
10.00 Emlékm´́usor a m´́uvel´́odési köz-
pont színháztermében
11.00 Emléktábla avatás az iskolában
12.30 Tiszteletbeli meghívottak szá-
mára kötetlen beszélgetés állófogadás-
sal egybekötve

El´́ozetes
December 5.

Mikulás-járat
December 14. szombat

a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Városi Nyugdíjas Klub
évzáró rendezvénye

December 21. szombat
Mindenki Karácsonya

December 28. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Hunyadi Nyugdíjas Klub
évzáró rendezvénye

December 31. kedd
a m´́uvel´́odési központban
a Kerepl´́o Néptánc Egyesület
évzáró összejövetele

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban
Hétf´́o:
Logisztikai ügyintéz´́o tanfolyam Hétf´́ot´́ol

péntekig minden nap 8.00-12.30 óráig
Infinity Dance Crew Minden hétf´́on

16.15-18.30 óráig Vezeti: Kugli Kitti
Kedd:
´́Oszirózsa Tánccsoport Minden kedden és

csütörtökön, 14.00 órától
Angol nyelvtanfolyam TÁMOP 2.1.2. Min-

den kedden és csütörtökön, 17.00 órától
Szerda:

Népi furulya oktatás Minden szerdán
17.00-18.00 óráig Vezeti: Földi Lehel

High Voltage Crew (Popping/Dubstep)
Minden szerdán 17.30 órától Vezeti:
Szeri György

Zubaidah Hastánccsoport Minden szerdán
és pénteken 18.00 órától Vezeti: Sz´́oke
Johanna

Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport Minden kedden és

csütörtökön, 14.00 órától
T´́uzzománc Kör Minden csütörtökön

16.30 órától Vezeti: Nógrády Ildikó
Péntek:
Zubaidah Hastánccsoport Minden szerdán és

pénteken 18.00 órától Vezeti: Sz´́oke Johanna
Zúgófa Néptáncegyüttes Minden szerdán

és pénteken 19.00 órától Vezeti: Si-
mon Katalin

Istentiszteletek 
a m´́uvel´́odési központban:

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

Hit gyülekezete Minden csütörtökön,
18.00 órától

November 12. kedd 18.00 és 21.00 órakor 
Kistérségi Krónika Válogatás a kör-
nyez´́o települések filmjeib´́ol 

November 13-17-ig szerda - péntek 18.00 és
21,00 órakor, szombat, vasárnap 10.00
órakor Kistérségi Krónika - ismétlések

November 22. péntek 16.00 órától 
Él´́o közvetítés a képvisel´́o-testület ülésér´́ol

November 26 kedd 18.00 és 21.00 órakor
RTV Híradó 

— HIR - Hírek információk röviden -
Megkérdeztük az illetékest - Mind-
szenty emléknap - Városközpont avatás
- Vágatlanul - Ismert emberek sikeres
rétságiak.

November 27 - december 1. szerda - pén-
tek 18,00 és 21,00 órakor, szombat,
vasárnap 10,00 órakor
RTV Híradó - ismétlések

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. Egy
éve több adásnappal, több ismétléssel
szolgáljuk a néz´́oket.
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Egy kiálltás margójára
Rétságon a m´́uvel´́odési központ galériájá-
ban már nagyon sok kiállítást tekinthettünk
meg. Ez a mostani abban  különleges, hogy
egy korábbi hagyományt felélesztve a KÖR
kiállítására került sor. Óvári János volt az a
karizmatikus egyéniség, aki újra megpró-
bálta összefogni ezt a kis közösséget,
amelynek tagjai helybéli és környékbeli
m´́uvészlelkek. Maga a közösség egy olyan
laza, spontán alakuló, tagjait is változtató
szervezet, amely nyitott a környék képz´́o-
m´́uvészeti alkotói felé. Tagjai valójában fes-
tészettel, kisplasztikával, szobrászattal, fo-
tózással, b´́ordíszm´́uvességgel, grafikával,
t´́uzzománcos technikával készült képekkel
és sok más egyéb technika felhasználásával
foglalkoznak. Ez a kiállítás is bemutatja,
hogy ki milyen szemszögb´́ol nézi, látja a
világot. A megnyitón a látogatók Lengyelné
Zsoldos Em´́oke hárfajátékában gyönyör-
ködhettek, aki lágy, a hárfa adta csodálatos
dallamokkal kápráztatta el a közönséget.
Krasznai Karaffa Gyula, a Börzsönyi Heli-
kon internetes irodalmi folyóirat f´́oszerkesz-
t´́oje megnyitó beszédében minden m´́uvész

alkotásánál felhívta a figyelmet azokra az
apró dolgokra, amik valóban megadják az
illet´́o m´́u savát-borsát.

A tárlaton résztvev´́o m´́uvészek: Bodor
Zoltán, Egyházy Gábor, Kazsimérszky
Róbert, Kovács László, Krasznai Gyula,
Krasznainé Konczili Éva, Makrai Adél,
Óvári János, Pekáryné Mindszenti Csilla,
Záhorszki Mónika, Lengyel László, Len-
gyelné Zsoldos Em´́oke.

Az intézmény dolgozói mindenkit sze-
retettel várnak a kiállítás megtekintésére
november 16-ig!

Akire büszkék vagyunk!
Simon Katalin, Rétságon a gyerekeknek
Kata néni, az a személy, akit mindenki
elismer, szeret. Kedves, de szigorú, enge-
dékeny, de mégis megköveteli a felké-
szültséget, tehát igazi jó pedagógus. A
néptánc oktatásában a környék egyik leg-
kiválóbbja, akit a gyerekek és feln´́ottek
egyaránt elismernek tudásáért, fáradhatat-
lanságáért és a köz iránti elkötelezettségé-
ért. Az Emberi Er´́oforrások Minisztériuma
meghirdette a Nemzeti Tehetség Program
keretén belül a “Nemzet Tehetségeiért” te-
hetséggondozó, versenyfelkészít´́o, és te-
hetségsegít´́o kategóriában jelent´́os ered-
ményeket elért pedagógusok részére a
“Bonis bona discere”, azaz “Jótól jót ta-
nulni” elismer´́o díjat. Katalin felterjeszt´́o-
je a nagyoroszi általános iskola igazgató-
n´́oje Kissné Unatényi Katalin, a szül´́ok
részér´́ol Siklainé Gyetvai Jusztínia voltak.
Augusztus végén a Nemzeti Színházban a
“Kiváló tehetséggondozó” kategóriában

vehette át ezt a megtisztel´́o címet Simon
Katalin is, akivel mikor err´́ol beszélget-
tünk, meghatódott. Meghatódott, mivel
el´́oször volt a Nemzeti Színházban, és
mindjárt ilyen apropó kapcsán! Mi, Rét-
ság lakosai örülhetünk annak, hogy ilyen
tehetséges ember él közöttünk, aki fárad-
ságot nem kímélve mindig a szépet, a jót
közvetíti felénk. Gratulálunk az elisme-
réshez, és a jöv´́oben is sok sikert, tapsot
és nívós díjakat kívánunk!

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

Irodalmi pályázat
A rétsági Spangár András Irodalmi Kör
pályázatot hirdet vers és prózaírók részé-
re. A pályázaton korhatár és a témakör meg-
kötése nélkül, minden alkotó részt vehet. Ki-
zárólag máshol meg nem jelent írásm´́uvekkel
lehet pályázni! Az írásokat digitálisan is kér-
jük mellékelni. A pályázatok terjedelme nem
haladhatja meg az öt gépelt oldalt. (Word,
Times New Roman, 12 pont, 1,5 sortáv) A
jeligés pályázatok mellé, zárt borítékban kér-
jük mellékelni a jelige feloldását. Egy jeligé-

hez maximum három írásm´́u tartozhat. 
Az írásm´́uvek leadási határideje:

2013. december 20. 
Cím: Spangár András Irodalmi Kör. Váro-
si 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
megjelentetjük a Kör 2014. évi antológiájá-
ban és a Kör honlapján is.

Jógázni jó!
Ez a tél más lesz! Energikusan és egész-
ségesen vészelheti át ezt az id´́oszakot,
amikor már mindenki más kid´́olt! A hatha
jóga felfrissülést nyújt a testnek és az el-
mének minden hétf´́on és csütörtökön este
7 órától a Fitt Nett Szalonban. A péntek
reggeli gerincjóga célja a fizikai test
egészségének helyreállítása, els´́osorban a
testtartás javításával és a helyes légzés el-
sajátításával. 

A jóga ´́osi módszere er´́osíti, lazítja és
nyújtja az izomzatot, javítja a tartást, oldja
a stresszt, javítja az emésztést, növeli a
fizikai és pszichikai teherbírást és javítja
az általános közérzetet.

További információkért érdekl´́odjön a
Fitt Nett Szalonban, vagy hívjon a
0620/390-3863-as telefonszámon, vagy
írjon a bogi@evinger.hu e-mail címre.

Romhányi általános iskolások
a rétsági könyvtárban

A romhányi általános iskola egy csoport-
ja, a “Kis Könyvmolyok” irodalmi klub-
jának tagjai látogattak el a rétsági könyv-
tárba. Egy lelkes kis csapatról van szó,
akik ´́oszinte érdekl´́odéssel hallgatták meg
a könyvtár bemutatását, és vették birtokba
a könyvtár olvasótermét, gyermek- és fo-
lyóirat részlegét. Természetesen a könyv-
kölcsönzési feltételek után érdekl´́odtek
élénken, de a helyi gyermekfoglalkozások
és a pályázatok is megragadták a figyel-
müket. Ságiné Rózsa Zsófia kísér´́o tanár-
n´́o elmondása szerint a jöv´́oben is elláto-
gatnak az intézménybe és aktívan szeret-
nének részt venni a gyerekeknek szóló
kulturális programokon.
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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: Varga Nándorné igazgató h.     Felel´́os szerkeszt´́o: Varga Nándorné
Nem kért kéziratokat nem ´́orzünk meg és nem küldünk vissza! Programajánlóban a m´́usorváltoztatás jogát fenntartjuk!

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.

Festékadomány a Poli-Farbétól
A Poli-Farbe festék- és vakolatgyár
adományának köszönhet´́oen már a nyá-
ri nagytakarítás alatt megkezd´́odött
óvodánk bels´́o falfelületeinek felújítása.

A felajánlott festékekb´́ol el´́oször a gyer-
meköltöz´́ok, mosdóhelyiségek, közleked´́ok

váltak tisztábbá, esztétikusabbá, majd az in-
tézmény több része is megújult. A napokban
fejez´́odött be új tornaszobánk kialakítása,
melyet egyaránt örömmel vettek birtokba a
gyerekek és a feln´́ottek. Eredményes össze-
fogással vettek részt a munkálatokban az ön-
kormányzat karbantartói, és az óvoda dajkái,
így tették még szebbé és élhet´́obbé a gyer-
mekek környezetét.

A Poli-Farbe összesen 90 doboz Neo
fehér- és színes beltéri falfestéket, illetve
32 doboz szinez´́opasztát ajánlott fel. Ez-
úton is köszönjük a cég segítségét, támo-
gatását!A felújításhoz szükséges eszközö-
ket, ecseteket, takarófóliákat, az összefo-
gást segít´́o Paletta Trade Kft. Festékbolt
Rétság biztosította.

Az óvoda dolgozói

Vadászlovaglás 
Rétságon és környékén

Szent Hubert, ki a VII. század második
felében született és élt, a világ hiúságá-
nak élt. A legenda szerint nagypénteken
a vadászat alkalmával egy szarvast lá-
tott, amelynek agancsai között egy ke-
reszt volt, megtért és neje halála után
papi pályára lépett, majd püspök lett. A
vadászok védszentje, emléknapja nov.
3. (Pallas Nagy lexikona).

Rétságon már hatodik alkalommal
rendezték meg a Hubertusz lovaglást,
melyre idén október 19-én került sor. A
délel´́ott folyamán a Nagyparkolóban Me-
z´́ofi Zoltán polgármester ünnepélyes meg-
nyitója után Hesz Mihály ismertette a va-
dászlovaglás egyben komoly, de kissé hu-
moros szabályzatát. A lovasokból, foga-
tokból és terepjárókból álló csapat célja a
nógrádi vár volt. Itt szívélyesen várták
´́oket, a Nógrád Szíve Baráti Kör volt a
vendéglátójuk. Itt a lovak is természetesen
megpihenhettek, majd a csapat visszain-
dult Rétságra. Útközben került sor a ha-
gyományosan megtartott versenyekre,
úgymint a „rókavadászatra” és a „gyorsa-
sági versenyre”. Az el´́oz´́oben Rottenba-
cher Mihály, míg az utóbbiban Nagy Atti-
la Mátyás volt a nyer´́o. Az Árpád Íjász
Egylet egy kis harapnivalóval kedveske-
dett a jelenlév´́oknek, és a „szabadon ido-
mítást” bemutató Tászler Melinda Hex és
Patás nev´́u lova egy fergeteges, igen lát-
ványos produkcióval várta az ott lév´́oket.

A díjak átadására a m´́uvel´́odési köz-
pontban került sor, ahol egy jóíz´́u vacsora
elfogyasztása mellett, még egy hagyomá-
nyos eseményre is sor került: a napközben
hibát elkövetett lovasokat „bíróság” ítélte
el, különféle vidám büntetések kieszelésé-
vel. Az est vidám, jó hangulatban telt el.

Vargáné Fidel Ágota cikke nyomán

Országos Könyvtári Napok
Könyvtárak az emberi kapcsolatokért

2013-ban október 7-13. között került
sor az Országos Könyvtári Napok ese-
ményeire a Nemzeti Kulturális Alap és
az Informatikai és Könyvtári Szövetség
támogatásával. Az idén ezen összefogás
keretén belül az emberi kapcsolatoké
volt a f´́oszerep. 

Az el´́oz´́o évekhez hasonlóan, ekkor tart-
juk a Megbocsátás hetét - amikor az olvasók
a kölcsönzési határid´́ot túllépve késedelmi
díj befizetése nélkül visszahozhatják a ré-
gebben lejárt könyveket és emellett, még
ingyenesen be is iratkozhatnak.

Október 4-én pénteken két el´́oadáson
is részt vehetett a hallgatóság, melyet Pe-
káry László pszichológus tartott. Délel´́ott
folyamán a középiskolásoknak a BARÁTI
KÖRBEN téma köré épült az el´́oadás,
melynek címe a „Mindennapi kenyerünk
a szenvedélyünk”. Az el´́oadó az emberi
kapcsolatok fontosságával kezdte beveze-
t´́ojét majd a közönség nagy érdekl´́odésére
való tekintettel a drogokról, hallucinogén
anyagokról, a szenvedélybetegségekr´́ol és
azok káros hatásairól beszélt.

EGYMÁSRA FIGYELVE, EGY-
MÁST SEGÍTVE témakör - „Ha a ház
meginog” fiataloknak és feln´́otteknek szó-
ló délutáni el´́oadásában a párkapcsolat
kríziseir´́ol, a gyermek(ek) “hozott” vagy
“szerzett” problémáiról valamint a szüle-
tési sorrendr´́ol és ez, hogy befolyásolja a

gyermek(ek) további életét. Az el´́oadáso-
kat prezentációval színesítette.

Október 11-én  pénteken került sor a
„7 határon innen és túl” estre, ahol egy prog-
ram keretében két el´́oadást is meghallgatha-
tott a közönség. Debreceniné Králik Tünde
a helyi szlovákok szokásairól, kultúrájáról,
gasztronómiájáról beszélt és mutatott érde-
kességeket. Meglepetésként egy hagyomá-
nyos szlovák süteménnyel látta vendégül a
hallgatóságot. Ezt követ´́oen Simon Katalin
néptánc pedagógus az erdélyi hagyomá-
nyokból adott ízelít´́ot. Betekintést nyerhet-
tünk az ottani Kortárs találkozókba, melyek
felénk már feledésbe merültek. 

A hét utolsó napján október 13-án va-
sárnap, a hét zárásaként a Könyves vasár-
nap keretén belül könyvtárunk is rendha-
gyó módon nyitva volt a nagyközönség
el´́ott. Ez évben is sikeresnek mondhatjuk
ezt az egész hetes programsorozatot, re-
méljük jöv´́ore ugyanilyen tartalmas el´́oa-
dásokkal várhatjuk az érdekl´́od´́oket.
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