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Megkérdeztük az
 illetékest

4. oldal

A fa fest´́oje 
és faragója

9. oldal

X. Szlovák Nemzetiségi Nap
Tizedik alkalommal szervezett szlovák
nemzetiség´́u együttesek számára találkozót
a rétsági Szlovák Kisebbségi Önkormány-
zat. A szlovák hagyományaikkal sikert arat-
tak a bánki és legéndi csoportok, ez alka-
lomra ismét összeállt a résági szlovák kórus,
Glück Laura és Vanessza pilisszentkereszti
dalokat adtak el´́o. A programból nem ma-
radhattak ki a rétsági táncosok sem. A ma-
gyar kultúra kincseit - táncait dalait - a Ke-
repl´́o és a Zúgófa Együttesen kívül - a fel-
vidéki Palást ízes magyar hagyomány´́orz´́o
nyelven el´́oadott m´́usora jelentette.

A gálam´́usor arra is lehet´́oséget nyújtott,
hogy a szlovák kultúra érdekében évtizedeken
át kifejtett munkássága elismeréseként egy
oklevelet nyújtsanak át Szikora Istvánnénak.
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Városházi tudósítások

Az ülés els´́o napirendi pontjában a 2012.
évi költségvetés módosítása szerepelt. 

A központi támogatás el´́oirányzatának
változása, átvett pénzeszköz, testületi
kötelezettség vállalás el´́oirányzatának
rendezése, keletkezett többletbevétel,
illetve bevételi kiesés indokolja
a költségvetés módosítását.
Döntött a testület a helyi állattar-
tási rendelet hatályon kívül he-
lyezésér´́ol. Ennek oka, hogy az
állattartás szabályait október 1-
t´́ol törvény és kormányrendelet
szabályozza.
Korábbi döntés átvezetésével változott az
SzMSz melléklete, az állományi létszám.
Helyi jogszabály született a kirívóan
közösségellenes magatartásokról és
annak szankcionálásáról. Ezt a koráb-
bi szabálysértési rendelkezések törlése
tette szükségessé.
Rétság Város Önkormányzatának
Képvisel´́o-testülete a szeptemberi havi
soros ülésén tárgyalta az általános is-
kola további m´́uködése érdekében kért
el´́ozetes szándéknyilatkozat kérdését.
Mint az köztudott, a köznevelési tör-
vény alapján az önkormányzatoknak
2012. szeptember 30-ig el´́ozetes szán-
déknyilatkozatot kell tenniük az álta-
lános iskolák m´́uködtetésével kapcso-
latosan. Tekintettel arra, hogy a képvi-
sel´́o-testület számára nem áll elegend´́o
információ ahhoz, hogy döntsön e je-
lent´́os kérdésben, a szándéknyilatko-
zatot nem tudta jelen helyzetben meg-
fogalmazni. Mindemiatt az ülésen vi-
tát sem nyitottak a téma megtárgyalása
érdekében.
A testület megtárgyalta a Rózsavölgyi
Márk Alapfokú M´́uvészetoktatási In-
tézmény Rétsági Tagozatának m´́ukö-
déséhez korábban vállalt önkormány-
zati hozzájárulás átutalására vonatko-
zó el´́oterjesztést, s azt támogatta. 
A Képvisel´́o-testület - a Nógrád Me-
gyei Önkormányzattal 2007. decem-
ber 17-én kötött megállapodás alapján
- hozzájárul, hogy a zeneiskola kihe-
lyezett tagozatának 2012. évi m´́uködé-
si költségeinek fedezetére 1.076.000
Ft önkormányzati hozzájárulás átuta-
lásra kerüljön.
A Képvisel´́o-testület hozzájárult ah-
hoz, hogy a Rétság, Rákóczi út 32.
szám alatti, önkormányzati tulajdonú
épületben m´́uköd´́o közép- és zeneis-
kolai tagozat által használt helyiségek
takarítását 2012. december 31-ig a vá-
rosüzemeltetési csoport lássa el. 

A testület megtárgyalta és elfogadta
Nógrád Megyei Intézményfenntartó
Központtal, valamint a Mikszáth Kál-
mán Gimnázium, Szakközépiskola és
Szakiskolával, a kihelyezett középisko-
lai tagozat m´́uködésér´́ol kötend´́o, Rét-

ság Rákóczi u. 32. sz. alatti in-
gatlanra vonatkozó használati
szerz´́odés-tervezetet.
Egy beszámoló az általános
iskola 2012/2013. oktatási éve
indításának tapasztalatairól
foglalta össze a témához tarto-
zó felvet´́od´́o kérdéseket. A

testület megtárgyalta, s ezt követ´́oen
támogatta az általános iskolában meg-
üresed´́o álláshelyek bérének feloldásá-
ról készített el´́oterjesztést.
A következ´́o tájékoztató a kihelyezett
középiskola 2012. évi m´́uködésének
tapasztalatait foglalta össze. A közép-
iskolai tagozat az “újkori történelmének”
hetedik tanévét kezdte meg szeptember-
ben. A tanulói létszám a kétféle középfo-
kú oktatásban - esti és nappali tagozat -
összesen 141 f´́o.
Egy korábbi határozat értelmében a
város képvisel´́o-testülete elé kerül
minden, az önkormányzati szektort
érint´́o megállapodás. A szeptemberi
ülés napirendjén Dr. Katona Ern´́o al-
polgármester tiszteletdíj és költségté-
rítés felajánlásáról, a napköziotthonos
óvoda sajátos nevelési igény´́u gyerme-
keinek - alapító okirat szerinti - ellátá-
sához szükséges gyógypedagógusok
megbízására vonatkozó el´́oterjeszté-
sek, a Pyro-Paradios Bt, valamint a
Baptista Szeretetszolgálat raktárhelyi-
ségek biztosítása iránti kérelmek.
A képvisel´́ok megtárgyalták az ALS’96
Kft-vel 2009. szeptember 24-én megkö-
tött együttm´́uködési szerz´́odés végrehaj-
tásáról készített el´́oterjesztést, a végre-
hajtás jelenlegi állását tudomásul vette.
A képvisel´́o-testület további tájékoz-
tatást kért a fenti ügyben.
A Képvisel´́o-testület 2012.évi munka-
tervének megfogalmazásakor kinyil-
vánította azon szándékát, mely szerint
a könyvvizsgálói tevékenységet meg
kívánja pályáztatni. A szándék az au-
gusztusi PVB ülésén meger´́osítésre
került. A könyvvizsgálat feltételeit ta-
xatív tartalmazza az Önkormányza-
tokról szóló törvény. Önkormányza-
tunk jelenleg köteles a zárszámadást
könyvvizsgálóval ellenjegyeztetni.
Megfontolandó azonban az éves -
szinte folyamatos - együttm´́uködés a

könyvvizsgálóval. A zárszámadásnak
a költségvetés szerinti szerkezetben
kell elkészülnie, a költségvetést pedig
már megalapozza egy jól elkészített
költségvetési koncepció. Év közben
számtalan olyan döntés kerülhet elké-
szítésre, melyet jó, ha könyvvizsgáló
el´́ozetesen megvizsgál.
A képvisel´́o-testület 2010. évi döntése
szerint negyedévente tájékoztatást kell
adni a busz m´́uködésének feltételeir´́ol.
A busz els´́odleges feladata az oktatási
intézményekbe Bánkról és Tolmácsról
bejáró gyermekek biztonságos utazta-
tása, mely az egyéb személyszállítás-
sal szemben els´́obbséget élvez. A
2011.április havi átszervezést követ´́o-
en a buszsof´́or ellátja gépkocsivezet´́oi
feladatát, és osztott munkakörben el-
látja a temet´́ogondnoki feladatokat. A
két munkakör közti id´́omegosztás a
feladatokhoz igazodik. A testület a
busz üzemeltetésér´́ol szóló tájékoz-
tatást elfogadta.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2012. OKTÓBER
Mez´́ofi Zoltán polgármester: Minden

hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Októberben 8-án hétf´́on.

Dr. Katona Ern´́o alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától 17.30
óráig. Októberben 31-én szerdán.

Hutter Jánosné jegyz´́o: Minden hétf´́on 14-
17 óráig. Októberben 1. 8. 15. 29.

Testületi ülés 

Rétság Városi Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülésére október 19. péntek
16.00 óra (PVB. ülés id´́opontja: október
16. kedd 16.00 óra) Tervezett napirend: 1)
2013. évi Bels´́o Ellen´́orzési Program és Terv
elfogadása. 2) A helyi adók mértékének
megállapítása. 3) Beszámoló a Városüze-
meltetési csoport munkájáról. 4) Beszámoló
a Többcélú Kistérségi Társulásban végzett
tevékenységr´́ol. 5) Beszámoló a testület le-
járt határidej´́u határozatainak végrehajtásá-
ról és az átruházott hatáskörben hozott dön-
tésekr´́ol. 6) Tájékoztató a két testületi ülés
közötti id´́oszakban az önkormányzat érde-
kében végzett polgármesteri munkáról. 7)
Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról.

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

Az ülés részletes napirendje és anya-
gai október 15-t´́ol a www.retsag.hu olda-
lon az Önkormányzat menüpontnál lesz-
nek elérhet´́ok.
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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. Ugyanígy a helyi jogszabályok
egységes szerkezetbe szerkesztett szövege.

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

Helyi rendeletek

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel´́o-testületének

17/2012. (XI.21.) önkormányzati ren-
delete a 14/2012.(VI.15.) és

15/2012.(VIII.15.) számú rendelettel
módosított 2/2012. (II.21.) rendelet

módosításáról 
(Kivonat)

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) be-
kezdésében meghatározott eredeti jogal-
kotói hatáskörében, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban
meghatározott feladatkörében a 2012. évi
költségvetés módosításáról - a lebontott
központi támogatás, átvett pénzeszköz,
egyéb bevétel, valamint a testületi kötele-
zettségvállalás el´́oirányzatának átvezeté-
sér´́ol - az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép.
3.§ (1) A képvisel´́o-testület a Város és
az intézmények együttes 2012. évi
költségvetésének bevételi és kiadási
f´́oösszegét  8.276.000 Ft-tal emeli és a
költségvetés bevételi és kiadási színvo-
nalát        1.050.907.000 Ft-ban álla-
pítja meg.

[...]

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel´́o-testületének 18/2012. (XI. 21.)
önkormányzati rendelete az állattar-
tás rendjér´́ol szóló 14/2004. (VI.28.)

önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezésér´́ol

(Kivonat)

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV.törvény 16.§ (1) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján, Ma-
gyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) be-
kezdés a) pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva a következ´́oket rendeli el.
1.§ Az állattartás rendjér´́ol szóló 14/2004.

(VI.28.) önkormányzati rendelet hatá-
lyát veszti.

2.§ Jelen rendelet a kihirdetést követ´́o na-
pon lép hatályba, és a hatályba lépést
követ´́o napon hatályát veszti.

Rétság, 2012.szeptember 21.

Mez´́ofi Zoltán        Hutter Jánosné
polgármester           jegyz´́o  

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2012. szeptember 21-én ki-

hirdetésre került.
[...]

Rétság Város Önkormányzata 
Képvisel´́o-testületének

20/2012. (IX.21.) önkormányzati ren-
delete az önkormányzat szervezeti és
m´́uködési szabályzatáról szóló több-
szörösen módosított 1/2011. (I.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról
(kivonat)

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. törvény 18.§ (1) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, az önkor-
mányzat szervezeti és m´́uködési szabály-
zatáról szóló többszörösen módosított
1/2011. (I.26.) önkormányzati rendeleté-
nek (továbbiakban: Rendelet) 5.sz.mel-
lékletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§ A Rendelet 5. sz. mellékletének 5 §-a

helyébe a következ´́o lép:
“5. § 1. A hivatal tevékenységét az alábbi

munkakörökkel és álláshellyel végzi:
Polgármester 1
Jegyz´́o 1
Aljegyz´́o 1
Munkaügyi ügyintéz´́o 1
Irodai asszisztens (Mt) 1
Hatósági és Igazgatási Csoport
- iktató 1
- szociális és gyámügyi ügyintéz´́o 1
- gyámügyi ügyintéz´́o (gyámhivatal) 3
- építéshatósági ügyintéz´́o (építésható-
ság) 3**
 - okmányirodai ügyintéz´́o (okmányiroda) 5
Összesen: 13 f´́o
Pénzügyi Csoport:
- csoportvezet´́o 1
- adó ügyintéz´́o 1,5*
- költségvetési, pénztáros ügyintéz´́o 2,5*
Összesen 5 
Mindösszesen: 23
el´́oz´́ob´́ol: körzeti feladatellátás 11
 Városüzemeltetési Csoport (Mt)
városgondnok (csoportvezet´́o) 1
- szakmunkás 3,5
- gépkocsivezet´́o 1
- segédmunkás  (részfoglalkoztatás 
összesen 10 órában) 1,5
-autóbuszvezet´́o/temet´́ogondnok 1
- takarító 1
összesen: 9
Polgármesteri Hivatal  mindösszesen: 

 32***

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel´́o-testületének

19./2012.(IX.21.) 
önkormányzati rendelete 

a tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartásokról 

(Kivonat)

Rétság Város Önkormányzat képvisel´́o-
testülete Magyarország Alaptörvénye
32.cikk (1) bekezdés a.) pontja és a (2)
bekezdésében, a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIV. törvény 51. § (4) bekezdésé-
ben, 143. § (4) bekezdés c.) pontjában, a
146/A §-ban, a közigazgatási hatósági el-
járás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004.évi CXL.törvény 17:§ (2) be-
kezdés g.) pontában, 94/A § (1) és (4)
bekezdésében, 94/B §-ában, a közterület
felügyeletr´́ol szóló 1999.évi LXIII.tör-
vény 1.§ (8) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján és az Alaptörvény 32.cikk
(1) bekezdés i.) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva - a következ´́o ren-
deletet alkotja.

I.fejezet
Általános rendelkezések

1.§ (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes-
nek min´́osül az a magatartás, amely a
társadalomra nem veszélyes, ezért sza-
bálysértésnek vagy b´́uncselekmény-
nek nem min´́osül, de a közösségi
együttélés szabályaival ellentétes, és
azt Rétság Város Önkormányzat Kép-
visel´́o-testülete (továbbiakban: Képvi-
sel´́o-testület) e rendeletében tiltott, ki-
rívóan közösségellenes magatartásnak
min´́osített.

(2) Nem alkalmazható a rendelet azon ma-
gatartási szabályok megsértése esetén,
amelyeket magasabb szint´́u jogsza-
bály b´́uncselekménynek vagy szabály-
sértésnek min´́osít, vagy más módon
szankcionál.

II.fejezet
Tiltott, kirívóan közösségellenes maga-
tartás elkövetése miatt alkalmazható

jogkövetkezmények és eljárási szabályok

2.§ (1) A tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartás elkövet´́oje a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIV.törvény 51.§ (4)
bekezdése alapján ötvenezer forintig
terjed´́o helyszíni bírsággal, vagy szá-
zötvenezer forintig terjed´́o közigazga-
tási bírsággal sújtható.

[...]
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Megkérdeztük az illetékest
A Rétsági Televízióban zajló stúdió-
beszélgetés-sorozatban ez alkalom-
mal  Dr. Szájbely Ern´́o,  Rétság Vá-
ros  Önkormányzatának  Pénzügyi
és Városüzemeltetési  Bizottsága el-

nöke volt a  vendégünk.  Girasek Ká-
roly rovatvezet´́o kérdéseire válaszolva
foglalta  össze  a város  pénzügyi hely-
zetét, s szólt az el´́ottünk álló feladatok-
ról.

- Mit mutatnak a számok, hogyan
lehet jellemezni a város m´́uködésé-
nek féléves pénzügyi helyzetét? 

- A képvisel´́o-testület legutóbbi ülésén
tárgyaltuk az önkormányzat költségveté-
sének féléves teljesítését. A számok tulaj-
donképpen nem leptek meg bennünket,
hiszen ez a testület már a tavalyi évben
bevezetett egy nagyon megfontolt, fegyel-
mezett, szigorú és következetesen ellen´́or-
zött költségvetési gazdálkodást. Ennek
eredményét már a tavalyi év költségvetési
zárásakor is megtapasztalhattuk, hiszen
mínuszból indulva le tudtuk dolgozni ezt
a hátrányt, s´́ot, jelent´́os pénzmaradvány-
nyal zártuk az évet úgy, hogy nem volt
szükség m´́uködési hitel felvételére. Az
idei költségvetés féléves zárása azt mutat-
ja, hogy mind a bevételi, mind a kiadási
oldalon a teljesítés id´́oarányosnak mond-
ható. Köszönhet´́o ez annak a szigorú gaz-
dálkodási fegyelemnek,  amely mind az
önkormányzatot, mind az intézményeket
jellemezte. Olyan nálunk nem fordulhat el´́o,
mint ami el´́ofordult a korábbi években,
hogy míg az intézményeket szigorú gazdál-
kodásra kötelezték, addig például a Polgár-
mesteri Hivatal több mint 3 millió Ft-al túl-
lépte a bérkeretét. Hozzátehetjük, hogy a
bérköltség az a kiadási tétel, amely a legjob-
ban tervezhet´́o, s hogy ekkora összeg két
szakmunkás  éves bérét fedezné, vagy hogy
ennyi pénzb´́ol fel lehetett volna újítani  az
iskola tornatermét, melyet idén kellett meg-
tennünk több mint 2 millió Ft-ból. Így bi-
zony nem lehet gazdálkodni. 

A költségvetési gazdálkodásunkra az
els´́o félév során is a biztonságos és stabil

gazdálkodás volt a jellemz´́o. A fizet´́oké-
pességünket végig sikerült meg´́orizni,
azaz minden fizetési kötelezettségünknek
határid´́ore eleget tudtunk tenni. A féléves
számok tehát megnyugtatóan alakultak.
S´́ot, hosszú évek után el´́oször fordult el´́o,
hogy az önkormányzatnak nem kellett a
félév során sem folyószámlahitelt, sem
munkabérhitelt felvennie, s´́ot az átmeneti-
leg szabad pénzeszközeink lekötésével az
els´́o félév során, több mint 800 ezer Ft
kamatbevételre tettünk szert. 

Mindehhez járul még, hogy az idei
költségvetésben szerepelt ezeknek a hite-
leknek a kamatkiadása - több mint 6 mil-
lió Ft összegben -, s miután ezt nem kellett
igénybe venni, ezeknek a pénzeknek a
részbeni átcsoportosításával sikerült meg-
oldanunk a város közterületein olyan kar-
bantartási és felújítási munkálatokat, ame-
lyek már éget´́oek voltak. 

Így valósult meg a Kossuth utcában
a 2-es f´́oúti torkolatnál, a Piac téren, a
Zrínyi utcában és a Pet´́ofi utcában az
utak kátyúzása, a Rózsavölgy utca és a
Pet´́ofi utca vízelvezet´́o árkainak felújí-
tása a legkritikusabb szakaszokon, két
nagyon rossz állapotban lév´́o lépcs´́o fel-
újítása a Nyárfa utcánál, ugyanitt jár-

dafelújítás és járdaépítés, illetve a vízel-
vezetés megoldása. Feltett szándékunk,
hogy a hasonló karbantartásokat, fel-
újításokat a város közterületein a jöv´́o
év során is folytatjuk, természetesen
megfelel´́o felmérés és rangsorolás után,
a költségvetés adta lehet´́oségeken belül.

- Elhangzottak olyan kifejezések,
hogy folyószámlahitel és munka-
bérhitel. Mit is takarnak ezek a ki-
fejezések? 

- Az önkormányzatok rendelkeznek
valamelyik pénzintézetnél vezetett folyó-
számlával, amelyre érkeznek az önkor-
mányzat bevételei és amelyr´́ol teljesíti a
kifizetéseket. A költségvetésben megter-
vezett bevételek természetesen nem mind-
járt az év elején állnak az önkormányza-
tok rendelkezésére, hanem bizonyos üte-
mezés szerint érkeznek. Ha olyan eset for-
dul el´́o, hogy nagyobb összeget kell kifizet-
nie az önkormányzatnak munkabérekre
vagy egyéb kiadásokra, és a számláján nem
áll rendelkezésre a kifizetéshez szükséges
összeg, ebben az esetben veszi igénybe az
ún. folyószámlahitelt vagy munka-
bérhitelt. Ezek átmeneti, rövid lejáratú hi-
telek, amelyeket minél el´́obb vissza kell
fizetni, hiszen ezekhez a hitelekhez is je-
lent´́os kamatkiadás csatlakozik. Ezt sike-
rült elkerülnünk az els´́o félév során.

- Ha már a hiteleknél tartunk, több
alkalommal is szóba került, így
például a tavaszi lakossági fóru-
mon is, hogy milyen nagyságrend´́u
hitelek kerültek felvételre a város
részér´́ol, s hogy ezekr´́ol mikor és
kik döntöttek?

- Kezdjük azzal, hogy egy önkor-
mányzat mikor vesz fel fejlesztési hitelt?
Akkor vesz fel ilyen hitelt, hogyha vala-
milyen beruházást, fejlesztést szeretne
ugyan megvalósítani, de erre nincs meg a
szükséges pénze. Ilyenkor dönthet úgy,
hogy az adott beruházást, fejlesztési hitel
terhére valósítja meg. Fontos tudnivaló,
hogy a hitel felvétele két lépésben törté-
nik.  Az els´́o lépésben az önkormányzat
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képvisel´́o-testülete határozatban dönt ar-
ról, hogy egy beruházást hitel terhére kí-
ván megvalósítani. Ez a dönt´́o lépés! A
második lépés már csak technikai teend´́ok
sorozata, amelynek során ajánlatokat kell
bekérni különböz´́o pénzintézetekt´́ol, ki
kell választani a legel´́onyösebb ajánlatot
és meg kell kötni a szerz´́odést. Lényeges
tudni azt is, hogy ez a két lépés id´́oben
elkülönül egymástól.  A kérdésre vála-
szolva tehát: azt kell megnézni, hogy mi-
kor születtek meg a képvisel´́o-testületnek
azok a határozatai, amelyekben arról dön-
töttek, hogy valamilyen beruházást hitel
terhére valósítanak meg. A kérdés eldön-
tésében tehát a határozatok meghozata-
lának az id´́opontja a dönt´́o. A mi ese-
tünkben az igazság az, hogy vala-
mennyi hitel terhére történ´́o beruházás-
ról az el´́oz´́o képvisel´́o-testület döntött. 
A technikai lebonyolítás feladatát és a fi-
zetési kötelezettségeket hagyták a jelenle-
gi testületre, de ez ilyenkor már egy kény-
szerpályát jelent, mert a beérkez´́o szám-
lákra nem mondhatjuk azt, hogy nem fi-
zetjük ki, fizesse ki az el´́oz´́o testület, hi-
szen ´́ok vállaltak kötelezettséget. Az el´́oz´́o
testület által felvállalt kötelezettségeket
természetesen teljesítenünk kellett.  Ak-
kor nézzük meg, hogy pontosan mikor is
születtek azok a testületi határozatok, ame-
lyek a hitel terhére történ´́o beruházásokról
szóltak és mit is tartalmaztak ezek a határo-
zatok? A határozatok az el´́oz´́o képvise-
l´́o-testület idején, 2010. május 27-én
születtek.  Az egyik, a 126/2010. (V.27.)
számú határozat azt tartalmazza, hogy mit
kíván az el´́oz´́o testület fejlesztési hitel ter-
hére megvalósítani. Ilyen tételeket talá-
lunk benne: a Járóbeteg-ellátó Központ
beruházásának önrészére 14 millió Ft, 
ugyancsak a Járóbeteg-ellátó építéséhez
38 millió Ft az ÁFA-növekedés és deviza-
kompenzáció finanszírozására, 10,5 millió
Ft az Általános Iskola akadálymentesítésé-
nek önrészére, 1,5 millió Ft az Óvoda aka-
dálymentesítésének önrészére, 2,6 millió
Ft az Óvoda épületgépészeti felújítás ön-
részére, 3,5 millió Ft urnafal építésére,
72,3 millió Ft a Városközpont rehabilitáci-
ós pályázat önrészére. Ugyanezen a napon
született egy másik képvisel´́o-testületi hatá-
rozat is, a 135/2010. (V.27.) számú, mely
szerint a köztemet´́oben urnafal és el´́otet´́o
kiadásainak biztosítására 8,7 millió Ft fej-
lesztési hitelt kíván felvenni az önkormány-
zat. Ezek a döntések tehát az el´́oz´́o testület
id´́oszakában születtek, s összességében mint-
egy 150 milliós nagyságrendet tesznek ki.
Ezekkel a kötelezettségvállalásokkal kellett
szembesülnünk, ezeket a kötelezettségeket
vette át 2010. októberében az akkor megala-
kuló új képvisel´́o-testület.

A jelenlegi testület más utat választott.
Mindent átszámolva megpróbálta elérni,
hogy ne kelljen ekkora nagyságú hitelt fel-
venni. Így végül a 150 millió Ft helyett 99
millió Ft hitelt kényszerültünk felvenni. A
többit a testület - vért izzadva ugyan - ki tudta
gazdálkodni, úgy, hogy közben a felsorolt be-
ruházások megvalósultak, és minden fizetési
kötelezettségünknek id´́oben eleget tettünk. A
városnak a jelenlegi fejlesztési hitelállomá-
nya így 99,6 millió Ft, amely hosszú lejáratú
hitel, 15 év alatt kell törleszteni.

- Aki nyomon követi a testületi ülé-
seket, láthatja, hogy ezeken id´́or´́ol-
id´́ore felvet´́odnek bizonyos szerz´́o-
dések, megállapodások. Korábban
ilyenekkel nem találkozhattak. Mi-
r´́ol is van szó tulajdonképpen? 

- Azt láttuk, hogy az el´́oz´́o testület na-
gyon rossz gyakorlatot folytatott ezen a
téren. Úgy hagyott jóvá nagyon fontos és
jelent´́os összegekr´́ol szóló szerz´́odéseket,
hogy sokszor magát a szerz´́odés-terveze-
teket nem is látta. Hozott egy határozatot
és felhatalmazta a polgármestert a szerz´́o-
dés aláírására. Ennek az lett a következ-
ménye, hogy meglehet´́osen rossz szerz´́o-
dések születtek, melyek hátrányosak vol-
tak az önkormányzat számára. Valójában
nem volt senki, aki az önkormányzat
érdekeit hathatósan tudta volna képvi-
selni.  A szerz´́od´́o partnerek ezt igen ha-
mar fel is ismerték, és éltek, olykor
visszaéltek a kínálkozó lehet´́oségekkel.
Például a Járóbeteg-szakellátó Központ
projektmenedzsmentjével egy olyan, kö-
zel 80 millió forintos szerz´́odést kötöttek,
mely szerz´́odés jelent´́os része tulajdon-
képpen csak tanácsadásról szólt. Ugyan-
ezen beruházás közbeszerzési eljárását le-
folytató céggel is olyan szerz´́odést kötöt-
tek, amelyik egy fix határid´́ot szabott, s
miután a beruházás elhúzódott, a további
feladatokat csak külön pénzért voltak haj-
landóak ellátni. De említhetjük ugyanezen
sorban a Városközpont rehabilitációs pá-
lyázat írására kötött szerz´́odést, mely szin-
tén el´́onytelen volt számunkra és sorolhat-
nánk még tovább is. Miért is olyan fontos
ez a kérdés? Ha felel´́osen akarunk gazdál-
kodni a város pénzével, akkor elengedhe-
tetlen, hogy minden olyan területre, ahol
sok millió forint el tud folyni feleslegesen
a város kasszájából, fokozottan odafigyel-
jünk, és a rossz szerz´́odések kapcsán bi-
zony sok millió forint sorsa foroghat koc-
kán. Éppen ezért a jelenlegi testület úgy
határozott, hogy bármilyen szerz´́odést,
megállapodást, csak akkor írhat alá a pol-
gármester, vagy bármelyik intézményve-
zet´́o, ha azt el´́oz´́oleg a Pénzügyi és Város-

üzemeltetési Bizottság megtárgyalta, ha
kell módosította, és a képvisel´́o-testület
jóváhagyta. Ez egy nagyon id´́oigényes
munka, de az eredmény igazolja ennek
fontosságát. Folyamatosan nézzük át és
dolgozzuk fel a korábbi szerz´́odéseket.
Nehezíti ezt a munkát, hogy nagyon sok
szerz´́odés egyszer´́uen elt´́unt, s nem talál-
ható meg az irattárban.

- Térjünk át az el´́ottünk álló nagy
feladatra, a városrehabilitációs
pályázatra. Hogyan áll most ennek
a helyzete, s honnan indult ez a
folyamat? 

- Ez egy nagyon kacifántos történet.
Ha id´́orendbe akarjuk állítani a folyama-
tot, akkor ott kell kezdenünk, hogy a vá-
rosközpont rehabilitációjára el´́oször 2008-
ban, az el´́oz´́o képvisel´́o-testület nyújtott
be pályázatot. Akkor ez a pályázat nem
nyert. 2009-ben újra benyújtották a pályá-
zatot, és szerz´́odést kötöttek a pályázat le-
bonyolítására egy céggel. Ez a szerz´́odés
is sajnos a rossz szerz´́odések közé tarto-
zott, ráadásul a cég kiválasztása is elég
szerencsétlen döntés volt.  Tudni kell,
hogy a pályázat elbírálása két fordulóban
történik. A pályázat akkor nyer, ha a
második forduló végén a támogatási
szerz´́odés aláírásra kerül.  A 2009-ben
benyújtott pályázat az els´́o fordulóban be-
fogadást nyert, ám ez még nem jelentette
azt, hogy nyert a pályázat. A második for-
dulóra benyújtandó anyag beadási határi-
dejét 2010. december 5-ében szabta meg
a hatóság. Közben októberben lezajlott
egy önkormányzati választás. Október vé-
gére megalakult az új képvisel´́o-testület. A
megalakulást követ´́oen mintegy két héttel
kértük, hogy a második fordulóra beadan-
dó anyagot szeretnénk látni, megismerni.
Legnagyobb megdöbbenésünkre azzal
kellett szembesülnünk, hogy egyszer´́u-
en nincs beadható állapotban a pályá-
zat.  Rengeteg minden hiányzott hozzá.
Azt lehetett látni, hogy hosszú hónapokon
keresztül a pályázattal senki nem foglal-
kozott, érdemi munka ezen a téren nem
történt, ezért a pályázati anyagot decem-
ber 5-re nem lehet beadni. Halasztást kel-
lett kérnünk, amit szerencsére meg is kap-
tunk. A pályázatot lebonyolító cég azon-
ban továbbra is az el´́oz´́o testület által ki-
választott cég maradt, hiszen érvényes
szerz´́odés volt velük. Elindult egy közös
munka, de ezzel a pályázatíró céggel na-
gyon nehezen lehetett együttm´́uködni.
Hosszas huza-vona után végül márciusra
elkészült a benyújtásra kerül´́o anyag. A
pályázatíró cég azonnal felmarkolta a
korábbi szerz´́odés szerint neki járó mil-
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liókat, s ezt követ´́oen elt´́unt.  Tette mind-
ezt függetlenül attól, hogy az általa elké-
szített anyag jó, vagy nem jó, nyer vagy
nem nyer, el´́oírnak-e még hiánypótlást,
stb. A történet e szakaszának a vége aztán
az lett, hogy az általuk megírt pályázatot
szinte teljesen át kellett írni, át kellett dol-
gozni. A történet következ´́o lépése az volt,
hogy 2011. október táján értesítette az ön-
kormányzatot a hatóság két megdöbbent´́o
dologról. Az egyik az volt, hogy el´́oírtak
mintegy hatvan-hetven jelent´́os tételb´́ol
álló hiánypótlást nagyon rövid határid´́ovel
úgy, hogy ekkor már nem volt pályázatí-
rónk. A másik megdöbbent´́o az volt, hogy
ennek a pályázatnak a keretében az autó-
buszpályaudvarhoz tervezett utasforgalmi
épület nem építhet´́o meg. Az el´́odeink is
sejthettek valamit ez ügyben, mert a pá-
lyaudvart egyszer´́uen átkeresztelték
autóbuszfordulónak. Reménytelennek
t´́unt a helyzet, s nagyon rövid volt az id´́o.
Gyorsan kellett keresnünk olyan megfele-
l´́o tanácsadó szakembereket, akik elemzik
a helyzetet, felveszik a kapcsolatot és le-
folytatják a szükséges egyeztetéseket az
illetékes hatóságokkal, majd letesznek
egy javaslatot a képvisel´́o-testület elé, il-
letve az egész pályázatot átdolgozzák.
Nem volt egy egyszer´́u feladat, de a testü-
let úgy határozott, hogy ezt a pályázatot
nem szabad veszni hagyni. Már csak azért
sem, mert az el´́oz´́o testület már ráköltött
kb. 44 millió forintot: megvásároltak 24,5
millió forintért a Kossuth utcában két in-
gatlant, ráköltöttek mintegy 10 millió fo-
rintot a tervezési munkákra, és kb. 9 mil-
lió forintot ügyviteli, pályázatírói kiadá-
sokra. Mindez elveszett volna, ha nem
nyer a pályázat. A másik veszély az volt,
hogy a város nem jut hozzá a pályázaton
elnyerhet´́o kb. 270 millió forinthoz. Mint-
egy 315 millió Ft volt a tét, ennyit veszí-
tett volna a város, ha a pályázatot nem
sikerül eljuttatni a nyerésig.  Szerencsé-
re itt, Nógrád megyében találtunk olyan
szakembereket, akik elvállalták ezt a fel-
adatot, lefolytatták az illetékesekkel az
egyeztetést, letették elénk a javaslatot, és
hajlandók voltak a pályázat átdolgozásá-
ra. Hozzátehetjük, hogy mindezt jelent´́o-

sen kisebb összegért. A történet másik szá-
la ott futott, hogy felvettük a kapcsolatot
a Nógrád Volánnal, és megegyeztünk ab-
ban, hogy arra az utasforgalmi épületre,
ami a mi pályázatunkból kikerült, a Nóg-
rád Volán fog pályázatot benyújtani, és
egy másik pályázat keretében megpróbál-
ja sikerre vinni. Ugyanakkor a mi pályá-
zatunkban az utasforgalmi épületre beter-
vezett összeget szét kellett teríteni a kü-
lönböz´́o projektelemek között, annak ér-
dekében, hogy egy forint se vesszen el a
megnyerhet´́o pályázati pénzb´́ol, így kerül-
tek bele új elemek is, például a M´́uvel´́o-
dési Központot érint´́o, illetve a parkok fel-
újítását érint´́o elemek is. Nagyon nagy
munka volt, és sokan vettek részt ebben.
Végül is sikerült beadni határid´́ore az át-
dolgozott pályázatot, és augusztus 31-én
aláírásra került a támogatási szerz´́odés.
Csak most mondhatjuk el, hogy nyert a
pályázat.  Az elnyert összeg 266 millió
forint. A sírból lett visszahozva ez a pályá-
zat. Azt is eredményként könyvelhetjük
el, hogy úgy fogjuk ezt megvalósítani,
hogy nem fogunk hozzá hitelt felvenni. 

A projekt keretében megvalósulnak a
következ´́ok: a Kossuth utca és a Zrínyi
utca egy jelent´́os részének a teljes felújí-
tása, a Piac tér felújítása és a létrehozandó
közösségi tér kialakítása. Megépül az au-
tóbusz-pályaudvar, egyel´́ore az utasfor-
galmi épület nélkül, megépül egy gyalo-
gos híd a Zrínyi utcából, a patakon keresz-
tül az autóbusz-pályaudvar felé. Megvaló-
sul az Általános Iskolának a homlokzati
h´́oszigetelése, nyílászáróinak cseréje, il-
letve az iskola körbekerítése. Felújításra
kerül az iskola el´́otti park, s megvalósul a
M´́uvel´́odési Központ földszinti vizes-
blokkjának régóta húzódó és igencsak ak-
tuális felújítása. Megújul a M´́uvel´́odési

Központ aulája és az intézmény el´́otti
park is. Ide kell sorolni a pályázatban részt
vev´́o két konzorciumi partnert: a Lomen
és Társa Kft. áruházánál a parkoló kiala-
kítását és a Paletta Trade Kft. üzletének
b´́ovítését is. A pályázat megvalósításának
teljes összege 315 millió 853 ezer forint.

- Szóljunk néhány szót még az úgy-
nevezett közösségi tér kialakításáról.

- Valóban fontos kérdésr´́ol van szó, ez
ugyanis igen szenvedélyes vitákat váltott
ki a városban. Tudni kell ehhez, hogy egy
ilyen közösségi tér kialakítása kötelez´́o
eleme volt a pályázatnak. Ennek a helyét,
hogy ezt hol valósítja meg az önkor-
mányzat, a pályázat els´́o fordulójában
jelölték ki. Az el´́oz´́o képvisel´́o-testület a
közösségi tér céljára azt a területet je-
lölte ki, ahol most az ideiglenes terület-
használati engedéllyel rendelkez´́o öt fa-
ház áll a Piac téren. A jelenlegi képvise-
l´́o-testületnek ezen már nem volt módja
változtatni. Azt tehát, hogy a közösségi
tér kialakítása miatt a faházakat le kell
bontani, azt az el´́oz´́o testület döntötte el
2009-ben, amikor ezt a területet jelölte
ki a közösségi tér számára. 

- Végezetül egyetlenegy kérdés ma-
rad: hogyan tovább? 

- A képvisel´́o-testület már korábban,
megfelel´́o pályáztatás után döntött a köz-
beszerzéseket lebonyolító cég, a projekt-
menedzser, a könyvvizsgáló, a jogi ta-
nácsadó és a m´́uszaki ellen´́or kiválasztá-
sáról. A következ´́o feladatunk a közbe-
szerzési eljárások elindítása, ezek végén a
kivitelez´́o cégekkel való szerz´́odéskötés,
és a munkaterület átadása a kivitelez´́ok
számára. Ezek még az idén megtörténnek,
s a munkáknak a tervezett végs´́o befeje-
zési határideje 2013. november 4. Na-
gyon örülünk annak, hogy ebb´́ol a szinte
reménytelen helyzetb´́ol sikerült végül is
nyerni ezzel a pályázattal. Bízunk abban,
hogy minden a tervek szerint halad majd,
és a munkák is jó min´́oségben fognak el-
készülni.

A közösségi tér leend´́o helyszíne                                    A buszpályaudvar leend´́o helyszíne
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RTDM konferencia 
és projektzáró rendezvény

2012. augusztus 24-én került megrende-
zésre az RTDM Rétság Nyugat-Nógrád
Megyei Turisztikai Desztináció Me-
nedzsment Nonprofit Kft. turisztikai
folyamatokat segít´́o projektjének záró
rendezvénye.

A záró rendezvény nevével ellentétben
azonban nem a folyamat végét jelezte, ha-
nem csak a lezárultát annak az els´́o lépés-
nek, ami az RTDM Nonprofit Kft. hosszú
távú turisztikai desztináció menedzsment
tevékenységének az elindítását a szerve-

zet, az információs iroda, infrastruktúra
kialakításával megalapozza. 

A Börzsöny lábánál fekv´́o térség, illet-
ve Nyugat-Nógrád helyi TDM szervezete
2009-ben alakult kilenc helyi önkormány-
zat és számos civil, illetve vállalkozói ér-
dekeltség közrem´́uködésével. Létszám az-
óta is folyamatosan b´́ovül. Céljuk, az
önálló turisztikai vonzer´́ovel bíró, a Bör-
zsöny lábánál fekv´́o, földrajzilag jól leha-
tárolható térség turisztikai tevékenységé-
nek összehangolása

Nepomuki Szent János emlékezete Nyugat-Nógrádban

A Honismereti Akadémia sorozatban
egy, a címben szerepl´́o szép kiállású
könyv bemutatására vállalkozott a rét-
sági könyvtár.

Nepomuki Szent János a legnépsze-
r´́ubb szentjeink közé tartozik. Olyannyira
igaz ez, hogy szobrát sok helyütt egysze-
r´́uen, mint közülük valót Jánoskának ne-
vezik a mai napig. A gyóntató papok, ha-
jósok, hídvámosok, derelyések, molnárok,
halászok véd´́oszentje, Csehország, a Bán-
ság, a Csallóköz véd´́oszentje, a Habsburg
dinasztia házi szentje, a jezsuita rend égi
patrónusa, továbbá számos betegség ellen
óvó szent, a gyónási titok és a jó hírnév
meg´́orzésének.

A legenda szerint Wolfflin János a ki-
csiny Pomuk (ma Napomuk) helységben
született, Dél-Csehországban 1350-ben.
Tanulmányait a prágai és páduai egyete-

men folytatta, s egyházjogi doktorátust
szerzett. Korának legnépszer´́ubb szónoka
volt. IV. Vencel cseh király felesége ´́ot
kérte fel gyóntatópapjául. A király szerette
volna kicsikarni bel´́ole, hogy mit gyónt
meg neki a felesége, ám miután ´́o megtar-
totta a gyónási titkot, a király haragjában
a Moldva vizébe vetette. Ezért lett hidak
szentje s a gyónási titok vértanúja.

Térségünkben, a Balassagyarmattól a
megyehatárig számított Nyugat-Nógrád-
ban összesen tizenkilenc településen talál-
ható szobra, kápolnája, festménye, emlé-
kezetének valamilyen hagyományban
megnyilvánuló tisztelete. Ezt gy´́ujtötte
csokorba Végh József helytörténész. A kö-
tet megjelenését a DIPO által koordinált
leader-közösség pályázati támogatásával
a rétsági Plébániai Hivatal gesztorságával
jelenhetett meg.

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 nö-
vények és azok részei, gallyak, ágak max.
60 mm vastagságig sorolhatóak. A zsákokat
40 Ft + Áfa áron vásárolhatják meg az aláb-
bi helyszíneken: 2651 Rétság, Rákóczi út
20. Polgármesteri 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:

- október 4. csütörtök
- október 18. csütörtök
- november 8. csütörtök

Közbees´́o csütörtökönként zsákos sze-
lektív hulladékot szállítunk el háztól.

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

Elektronikai 
hulladék gy´́ujtés!

A Zöld Híd Régió Kft. és a Fe-Group In-
vest Zrt., az elektronikai hulladékok tör-
vény által el´́oírt gondos kezelése érdeké-
ben 2012-ben is megszervezi Rétságon a
térítésmentes, lakossági elektronikai és
akkumulátor hulladékgy´́ujtést  2012. ok-
tóber 13-án (szombaton), az alábbi hely-
színeken és id´́opontokban:

— 8.00 órától 10.00 óráig: Nagyparko-
ló, Takarék út 

— 10.30 órától 12.30 óráig Pet´́ofi út 38,
Jászteleki és Börzsönyi út sarka
(szelektív szigetek mellett)

A gy´́ujt´́opontokon leadható hulladékok: -
háztartási kis- és nagygépek - távközlési
berendezések számítástechnikai, szóra-
koztató elektronikai cikkek - elektromos
barkácsgépek, sportfelszerelések - világí-
tótestek, akkumulátorok, elemek.

A részletes tájékoztató olvasható a
www.retsag.hu, illetve a www.zoldhid.hu
oldalakon.
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Rétsági kalauz

Programajánló
Október 1-t´́ol 23-ig megtekinthet´́o

a m´́uvel´́odési központ galériájában
A fa fest´́oje és faragója
Sz´́ucs József fafaragó és Végh Borbála
Karolina fest´́o közös kiállítása

Október 1-t´́ol 27-ig megtekinthet´́o
a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri fotókiállítás:
Válogatás Lakatos Dóra felvételeib´́ol

Október 1. hétf´́o, 14.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
A Magyar Népmese Napja 
(Benedek Elek születésnapja) alkal-
mából. Meseírói pályázat eredmény-
hirdetése

Október 2. kedd, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
az Országos Könyvtári Napok keretében
Biztonságos id´́oskor - Legyen Ön is
tudatos vásárló! A Tudatos Vásárlók
Egyesülete szakemberének el´́oadása

Október 3. szerda, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
az Országos Könyvtári Napok keretében
Mozgalmas id´́oskor - Mit tehetek én
magam az egészségemért?
Kövessdy Hedvig reiki-mester és ön-
gyógyítást oktató terapeuta el´́oadása

Október 4. csütörtök, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
az Országos Könyvtári Napok keretében
Bölcs id´́oskor - Amire már csak em-
lékezhetünk: Jásztelekpuszta
Végh József el´́oadása Közrem´́uködik:
Krasznai Gyula

Október 5. péntek, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
az Országos Könyvtári Napok keretében
Társas id´́oskor - A palóc népzenér´́ol
Havasréti Pál el´́oadása

Október 5. péntek, 10.00 órától
a Templomkertben az általános iskola
megemlékezése az aradi vértanúkról

Október 6. szombat, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Vöröskereszt Rétsági Csoportjának
szervezésében
Id´́osek és Véradók Napja
Közrem´́uködnek: az óvodások, zeneisko-
lások, a rétsági ´́Oszirózsa Tánccsoport, az
Ékes Énekegyüttes, a Rétsági Dalos Aj-
kak Kara, Beke Istvánné, valamint “He-
ged´́uszó Zsuzsival” Köszönt´́ot monda-
nak: Juhászné Kincses Helén, a Nógrád
megyei Vöröskereszt igazgatója, és Me-
z´́ofi Zoltán Rétság város polgármestere

Október 7. vasárnap
a könyvtár olvasó részlegében
az Országos Könyvtári Napok keretében
Könyves vasárnap
Ingyenes beiratkozás, késedelmi díj
elengedésével hozhatók vissza a kése-
delmes dokumentumok, selejtezett
könyvek árusítása, könyvbörze

Október 8. hétf´́o, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermé-
ben a Nektár Színház bemutatja a
KOLONTOS PALKÓ
cím´́u zenés mesejátékot
A magyar népmesehagyomány, vala-
mint Benedek Elek mesegy´́ujteményé-
nek motívumait felhasználva írta:
Becker András; Zene: Pet´́o Illés; Dísz-
let-jelmez: Keresztury Kata; Látvány:
Borbély János; Báb: Koryürek Vera,
Kmetty Olívia
Szereposztás: Kolontos Palkó: Pinczés
Attila; Juliska: Ferencz Gabriella/Pé-
tery Melinda; Zsákodi uram: Borbély
János; Anya: Fodor Viktória; Dok-
tor/Nándi: Szarvas Attila/Balogh Fe-
renc
Belép´́odíj: 700 Ft (Csoportos jegyvá-
sárlás esetén: 600 Ft. Kérjük, hogy
csoportos jegyigényüket miel´́obb je-
lezzék a 35/350-785-ös telefonszá-
mon, illetve a m´́uvel´́odési központ iro-
dájában.)

Október 13. szombat
a városban, a Nagyparkolóban és a
m´́uvel´́odési központban
Szüreti felvonulás és mulatság
A népviseletbe öltöz´́ok 13.30 órától a
Nagyparkolóban gyülekeznek.
14.00 órától Felvonulás
16.00 órától Terményáldás, majd folk-
lórm´́usor
20.00 órától Szüreti bál, melyre min-
den érdekl´́od´́ot szeretettel várunk!

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

Október 23. kedd, 18.00 órakor
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Városi megemlékezés az 1956-os
forradalomról
Ünnepi m´́usor és köszönt´́o, kitünteté-
sek adományozása

Október 25. csütörtök, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
Honismereti akadémia
Zsidó hagyományok Nyugat-Nóg-
rádban El´́oadó: Majdán Béla helytör-
ténész-muzeológus (Balassagyarmat)

Október 26. péntek, 17.00 órától
Kisecseten
Spangár Estek - Irodalomról nem
csak tollforgatóknak A rétsági Span-
gár András Irodalmi Kör összejövetele
Házigazda: Kerekes Tamás

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

El´́ozetes
November 6. kedd

a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri fotókiállítás: 
“K´́obabák” Válogatás Juhász József
és Horváth József felvételeib´́ol

Ezerszín´́u Rétsági ´́Osz 2012.
A rendezvénysorozat el´́oadásai nyilvá-
nosak, a részvétel ingyenes. Minden
érdekl´́od´́ot szeretettel várunk!

November 6. kedd, 10.40 órától
a Mikszáth Középiskola épületében
Népdalok a Kárpát-medencéb´́ol -
Simon Katalin el´́oadása

November 7. szerda, 8.50 órától a m´́uve-
l´́odési központ kiállítótermében 
Érdekességek Nyugat-Nógrád térsé-
géb´́ol - Végh József el´́oadása

November 8. csütörtök, 10.40 órától
a könyvtár olvasó részlegében
Így mesélek én - Krasznai Gyula el´́oadása

November 9. péntek, 17.00 órától
a könyvtárban
Spangár Estek - Irodalomról nem
csak tollforgatóknak A rétsági Spangár
András Irodalmi Kör összejövetele

November 14. szerda, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
a Rétsági Gobelin Kör kiállítása
Megtekinthet´́o: december 8-ig.

November 17. szombat, 15.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
és aulájában
Térségi nyugdíjas találkozó

November 24. szombat, 15.00 órától
a m´́uvel´́odési központban
a Kerepl´́o Néptánc Egyesület
András-havi mulatsága

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 Min-
den hónap utolsó hétf´́ojén, 17.00 órától
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A fa fest´́oje és faragója
Egy rendhagyó kiállítás nyílt a közel-
múltban a m´́uvel´́odési központ galériá-
jában. Két alkotó - Sz´́ucs József fafara-
gó-szobrász és Végh Borbála Karolina
fest´́o közös kiállítása. Az alkotások té-
mája indokolta a közös tárlatot. Sz´́ucs
József rétsági fafaragó míves faragás-
remekei mellé, jól illeszkedtek a fest´́o-
nek emberi érzelmeket, tulajdonságo-
kat is megjelenít´́o, fákat ábrázoló fest-
ményei. Az alábbiakban a kiállítást
megnyitó Krasznai Gyula költ´́o, a Bör-
zsönyi Helikon f´́oszerkeszt´́oje megnyi-
tójából idézünk néhány gondolatot.

Egy fát birtokolni nagyon nehéz, tulaj-
donképpen nem is lehet, hiszen nem érdekli
semmi, nem kíváncsiskodik, nem néz a sze-
medbe, nem mondja hogy segíts rajta, nem
nyavalyog minden kicsiségért, nem vár t´́o-
led sem ajándékot, sem szánalmat, csak van,
csak áll, csak növekedik élete végéig, csak
leveleket hajt, csak magot érlel, csak odút és
ágat ad a madaraknak, csak létezik csend-
ben, csak szélben hallani néha susogását, de
azt is olyan szemérmesen teszi, mintha sen-
kit sem akarna zavarni ezen a világon, csak
gyökereket ereszt az ellenálló kemény talaj-
ba, csak apró gyökérszálaival harcol szótla-
nul a túlélésért, ám ez a dráma is olyan
titokban zajlik, hogy sejtelmünk sincs az
egészr´́ol. Nekünk már csak a szép, a jó jut
bel´́ole, az árnyék, a nyugalom, a gyümölcs,
a látvány, az illat, a madárfészek, a fióka, az
elszáradt ágak a t´́uzre, a meleget sugárzó
parázs finom pattogása a kályha mellett áll-
va. Egy fát birtokolni nagyon nehéz, tulaj-
donképpen nem is lehet, mert nem érdekli
semmi, nem kíváncsiskodik, nem néz a sze-
medbe, tán ezért olyan könny´́u földre dön-
teni egy pillanat alatt, tán ezért olyan
könny´́u nekiereszteni a f´́urészt, belevágni
él´́o húsába, mert nem folyik a vére, nem
sikoltoz, nem vív haláltusát, nem hörög és
nem nyöszörög, de a halála is olyan furcsa.
Egy fát birtokolni tán azért sem lehet, mert

nem temetik, hanem benne temetnek, nem
aszalódik, mert benne aszalnak, halála
után is ugyanúgy körülöttünk találod bár-
merre is nézel, és nem lehet tudni, hogy
az él´́o fa is ilyen volt-e mint ez a halott,
mert egyre megy... a szobor is ott volt már
a rönkben, a bútorhoz való deszka, léc is
ott futott a törzsben végig felfelé, semmi
különbség él´́o-e, halott-e, ugyanaz a fa
most is, és száz év múlva, ha t´́uzre nem
vetik.

Két alkotó ember a fákat ünnepl´́o ki-
állításának megnyitójára jöttünk most itt
össze, hiszen a fafaragó nem tesz mást,
csak kibontja azt a szobrot, domborm´́uvet,
vagy bútort a fatörzsb´́ol, és megmenti a
jelennek, az utókornak, de a fest´́o sem tesz
mást, csak az ünnepl´́oben pompázó fák
szépségét idézi meg képeivel, vagy épp a
“lábon” elpusztult fáknak állít emléket,
amikor a száraz ágak tragikus, ám mégis
szép, elgondolkodtató látványát festi meg.

Végh Borbála Karolina Diósjen´́on n´́ott
fel, s ez meghatározó volt számára. A Bör-
zsöny, a természet, a zöld, a fák, a virágok
mind-mind olyan impulzust adtak neki,
amik egyenesen vezették az él´́o-lények
szeretetéhez, megbecsüléséhez. Hitvallá-
sa szerint a fák, a növények egy unalmas,
halottnak látszó épületet, helyet is él´́ové
tudnak varázsolni, s ezt a csodálatos tulaj-

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

Kedd:
´́Oszirózsa Tánccsoport Minden kedden és

csütörtökön, 14.30 órától
Infinity Dance Crew tánccsoport Minden

kedden 17.00 órától Vezeti: Kugli Kitti
Szerda:
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

Hastánc Minden szerdán és pénteken
18.00 órától

Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport Minden kedden és

csütörtökön, 14.30 órától
T´́uzzománc Kör Minden csütörtökön

16.30 órától Vezeti: Dovák B. József
Péntek:
Zúgófa néptánc próba Minden pénteken

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

nap 2. péntek 17.00 órától
Hastánc Minden szerdán és pénteken

18.00 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

donságot keresi, kutatja, festi meg, amikor
alkot. Indulása nem volt nehéz ilyen
szempontból, hiszen az a Dovák B. József
volt a gyerekkori rajztanára, aki maga is
ugyanezen az elven van, s munkáival bi-
zonyította már elképzelése helyességét. 

Borbála a budapesti Török Pál utcai
Képz´́o és Iparm´́uvészeti Szakközépiskola
üvegm´́uves szakát végezte el, ahol már
fotózni is elkezdett, és a nyári Tihanyi m´́u-
vésztelepeken is részt vett. Sorra jöttek a
kiállításai, a Kondor Béla M´́uvel´́odési
Házban, az Iparm´́uvészeti Múzeumban,
Nógrád megyében több helyen. 2005-ben
Zsolnay-dicséretet kapott egyik üvegb´́ol
készült cukortartó sorozatára. 2006-tól az
ELTÉ-n tanult, tanító és óvodapedagógus
szakon. Rajzórákra Göbölyös Gyulához
és Bálványos Hubához járt, s az elmúlt
id´́oszakban kiállításokon Drégelypalán-
kon, Rétságon, Ipolyságon, Zamárdiban,
Budapesten szerepeltek alkotásai. 

Végh Borbála Karolina “emberfái”
egy normális világban állnak, még akkor
is, ha mi és ´́o is néha fáradtan, a hétköz-
napoktól meggyötörten nem így látjuk a
világot. A stabilitás, a szépség, a tisztes-
ség, az élet újraértelmezésének hírnökei
´́ok a képeken, s talán épp ez az újraértel-
mezés ad er´́ot egy fiatalnak ahhoz, hogy ´́o
maga is ilyenné akarjon válni. Stabillá,
széppé, tisztességessé! Azt gondolom, azt
hiszem, Borbála ez neked sikerült!

Sz´́ucs József újpesti származású, ám
ahogy a fák is a Börzsönyben, ´́o maga is
hamar gyökeret vert ezen a tájon, el´́oször
Diósjen´́on, majd Rétságon. Édesapja és
bátyja faszobrászként dolgozott egy KTSZ-
ben, ´́o maga bútorasztalosnak tanult, ám te-
hetsége a faragáshoz hamar megmutatko-
zott, s lett bel´́ole is faszobrász. Restaurál,
bútorokat készít, farag szobrokat, dombor-
m´́uveket, de készít akár székely kaput, ke-
resztet is, ha a feladat azt diktálja. Igazi mes-
terember ´́o, aki saját megfogalmazása sze-
rint “csak farigcsál” ezt-azt! Ez a fajta sze-
rénység csak azok sajátja, akik képesek al-
kotni, teremteni. Szobrai, tárgyai mind a
mesterségbeli tudást bizonyítja, ám nyugod-
tan ki lehet jelenteni, hogy a tárgyak egye-
disége már rég túllépett az idéz´́ojelben egy-
szer´́u iparosok szintjén, s egy új, m´́uvészi
szintre emelték alkotójukat.
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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.

El Coyote koncert
Rétságon már hosszú évtizedek óta voltak
könny´́uzenei együttesek. Ma már csak az
id´́osebbek emlékeznek a legendás Alfa
Zenekarra, a Konnektor Együttesre és
szinte fel sem lehet sorolni azt a számos
zenei formációt, melyek hosszabb-rövi-
debb ideig próbálkoztak azzal, hogy
együtt zenéljenek önmaguk és a közönsé-
gük örömére. Az elmúlt évtizedekben egy
név mindig is benne volt a helyi zenei
életben: az El Coyote Együttes.

Harminc évvel ezel´́ott alakult meg a
könny´́uzenei együttes. Nevüket egy nép-
szer´́u rajzfilm-figurától kölcsönözték. Az

elmúlt három évtized alatt - kisebb-na-
gyobb kihagyásokkal - de id´́or´́ol id´́ore
összejöttek, hogy egy jót zenéljenek ön-
maguk, s hallgatóságuk örömére. 

60 év 60 fotó
Rétsági fotós kiállítása az egykori megyeszékhelyen

Juhász Zsóka 60 év 60 fotó cím´́u kiállítása
2012. szeptember 7-én nyílt meg a balas-
sagyarmati Balassi Bálint Gimnázium au-
lájában. Heffterné Gáspár Lilla rajz és vi-
zuális kultúra tanár rövid bevezet´́oje után,
a kiállítást Kovács Ferenc nyugdíjas tanár,

a gimnázium volt igazgatója nyitotta meg.
A megnyitó el´́ott Csari Sára a rétsági álta-
lános iskola harmadik osztályos tanulója
fuvola el´́oadása hangzott el. A hangulatos
programot a szintén rétsági Takács Pame-
la, volt balassis diák heged´́ujátéka zárta.

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.
A/4-as oldal 30 Ft (ÁFA-val)
A/3-as oldal 60 Ft (ÁFA-val)

Október 9-14-ig kedd-péntek 18 és 21 óra-
kor, szombat vasárnap 10.00 órakor
Kistérségi Krónika 
Válogatás a környez´́o települések filmjeib´́ol

Október 19 péntek 16.00 órától
Él´́o közvetítés a képvisel´́o-testületi
ülésér´́ol.

Október 30 -november 4-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.

rtv.retsag.net

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