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Körúti - Miért nem marad...?
Ismét sikerdarabot mutatott be Rétsá-
gon a Körúti Színház! Köszönjük a Tár-
sulat minden tagjának! Október 17-én a
Miért nem marad reggelire? cím´́u víg-
játékot tekinthette meg az érdekl´́od´́o
közönség a m´́uvel´́odési központ színház-
termében.

A m´́u szerz´́oje, az angol színész, vígjá-

tékíró, forgatókönyvíró Ray Cooney neve

mindig garancia volt a felh´́otlen kacagás-

ra, most viszont egy nagyon érzékeny ol-

daláról is megismerhettük.

A f´́oszerepl´́o férfi, George, középkorú

mintapolgár, sziklaszilárd erkölcsi és mo-

rális normákkal. Önmaga által felállított

szigorú keretek között éli mondhatnánk

unalmas hétköznapjait. Életébe hirtelen

betoppan egy akaratos, hisztis, értetlen ka-

maszlány – ebb´́ol az ellentétb´́ol indul a

történet  cselekménye.  A  sok  mókás és

néha  elgondolkodtató  konfliktus  után

végül a katarzis sem marad el, mert van

megváltás,  az  élet  alapvet´́oen szép. És

ez akkor is így van, ha néha nagyon ne-

héznek t´́unik.

Karaivanov Lilla és Kautzky Armand

remek párost alkotott a színpadon! A lát-

ványos díszletek között, remek párbeszé-

dekkel, nagyszer´́u játékkal mutatták be a

két ember személyiségfejl´́odését. A lelkes

látogatók tapsözönnel fejezték ki tetszésü-

ket, köszönetüket.
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Városházi tudósítások

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete 2022. október 12-i ülésén az
alábbi napirendekr´́ol tárgyalt:

A képvisel´́o-testület megtárgyalta a

Nógrád Megyei Szakképzési Cent-

rummal a Rétság, Rákóczi út 34. szám

alatti épületre kötött vagyonkezelési

szerz´́odés felmondásáról készített el´́o-

terjesztést. A Képvisel´́o-testület a szer-

z´́odés felmondását elfogadta.

TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú „Helyi

egészségügyi és szociális inf-

rastruktúra fejlesztése” pályázat

benyújtása tárgyban Tolmács

község Önkormányzatával

„Együttm´́uködési nyilatkoza-

tot” hagyott jóvá a testület.

Korbely-Képes Rita nyújtott be

kérelmet a „kistornaterem”

használatával kapcsolatban. A Képvi-

sel´́o-testület a Salgótarjáni Tankerületi

Központtal történ´́o megállapodást kö-

vet´́oen dönt a Rákóczi út 32. szám

alatti épület téli m´́uködtetésér´́ol.

A képvisel´́o-testület szeptemberi ülé-

sén döntött arról, hogy értékbecslést ren-

del meg a Pusztaszántó 930/2 hrsz-ú

telekre. A testület jóváhagyta a Balogh

Bence igazságügyi szakért´́ovel meg-

kötend´́o, 150.000 Ft + ÁFA összeg´́u

szerz´́odést.

A képvisel´́o-testület három vállalko-

zástól kért árajánlatokat az éves kar-

bantartási tervekben szerepl´́o munkák-

ról. A képvisel´́o-testület a Nyárfa utcai

parkoló kialakítása, az óvodából lép-

cs´́o kialakítása a sportpályához, a

Pusztaszántói út kimérése és vízelve-

zetése munkákra a Green Goes Kft.

nettó 5.948.421 Ft-os árajánlatát fo-

gadta el.

A nevelési-oktatási intézmények m´́u-

ködésér´́ol szóló rendelet értelmében a

települési önkormányzat véleményt

alkot, javaslatot tehet az iskolai felvé-

teli körzethatárokról. A képvisel´́o-tes-

tület Balassagyarmati Tankerületi

Központ által benyújtott, a körzetek

kijelölésér´́ol szóló tervezettel egyetér-

tett. A 2023/2024. tanév vonatkozásá-

ban a Rétsági Általános Iskola körzet-

határa Rétság és Bánk településekre,

valamint az 5-8. évfolyamon Tolmács

településre, valamit tagintézményként

a tolmácsi alsótagozatra terjed ki.

A képvisel´́o-testület jóváhagyta a

154/2012.(VII.27.) Kt. határozat mó-

dosítását. Egyéb feltételek mellett, az

önkormányzati intézményekben leg-

alább 25 éve dolgozó foglalkoztatot-

tak nyugdíjba vonulásakor az érintett

három havi illetményének és járuléká-

nak megfelel´́o összeg´́u pótel´́oirányza-

tot biztosít a testület az adott intéz-

mény részére, a dolgozó munkájának

anyagi elismerése céljából.

A vis major munkacsoport három té-

mában hozott döntést, melyeket a kép-

visel´́o-testület elfogadott. 1. Jóvá-

hagyta a Városi M´́uvel´́odési Központ

és Könyvtár 2022. október 17-i Körúti

Színház el´́oadására szóló szer-

z´́odéstervezetet. 2. A szüreti

rendezvény catering költségét,

410.000 Ft + járulékvonzatok

összeget jóváhagyta. 3. A

Templom u. 11. szám alatti in-

gatlant életveszélyesnek nyil-

vánította, lezárását azonnali

hatállyal elrendelte. A Városüzemelte-

tési Csoport a homlokzat állapotát fo-

lyamatosan ellen´́orzi, a veszélyes va-

kolatrészeket eltávolítják. Az ingatlan

további sorsáról a képvisel´́o-testület

kés´́obb dönt.

A Blue Box 60 Kereskedelmi és Szol-

gáltató Bt. tulajdonosi és közútkezel´́oi

hozzájárulást kért a Rétság, 221 hrsz-ú

helyi közút területére vonatkozóan a

PE100/G-SDR11, DN63-as PE jel´́u,

58,30 méter hosszú gázbeköt´́ovezeték

építéséhez. A képvisel´́o-testület 2022.

október 10. és 2022. október 31. napja

között a hozzájárulást – a jogszabályi

el´́oírások betartása és egyéb feltételek

teljesülése mellett – megadta.

A   testület   tulajdonosi   hozzájárulá-

sát adta  ahhoz,  hogy  az  autóbusz-

forduló  bérletpénztárának épületén a

VOLÁNBUSZ Zrt. az internet eléré-

séhez szükséges mikrohullámú anten-

nát helyezzen el.

A képvisel´́o-testület megtárgyalta Dr.

Bed´́o Gyöngyi kérelmét, mellyel kap-

csolatban azt a határozatot hozta, hogy

a témában a fogászati ellátás el´́oírása-

inak maradéktalan teljesítését követ´́o-

en dönt.

A Rétsági Polgár´́or Egyesület benyúj-

totta 2022. évi támogatási kérelmét, a

2021. évre kapott támogatási összeg-

gel elszámolt. A képvisel´́o-testület

800.000 Ft összeg´́u, megállapodási

szerz´́odés szerinti támogatást hagyott

jóvá.

A testület 2022. szeptember 1. naptól

jóváhagyta az Extrém Légisport Egye-

sülettel kötött  bérleti  szerz´́odést  az

önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képez´́o, Tolmács 02/4 hrsz. alatt lev´́o

hangár épületének 738 m
2
-es területé-

re, sporttevékenység céljára. A bérleti

díj 200.000 Ft/hó.

A közbeszerzésekr´́ol szóló törvény

rendelkezései alapján a képvisel´́o-tes-

tület a „Rétság, bölcs´́odei eszközök

beszerzése” tárgyú közbeszerzésére az

alábbi összetétel´́u bírálóbizottságot

választotta meg: Kramlik Károly el-

nök, Kelemenné dr. Zagyvai Zsanett,

Bulejsza Jánosné, Ludányi Ákos, Már-

kus Pál, Rózsa Mária.

A képvisel´́o-testület a József Attila ut-

cai 2. számú garázs bérleti szerz´́odését

Matusek Kristóffal 2022. október 15.

naptól 8.810 Ft/hó összegben jóvá-

hagyta.

A testület tárgyalt a bölcs´́odei pótmun-

kákra érkezett árajánlatról. A pótmun-

kák elvégzésére szerz´́odésmódosítást

kell kérni, a pótmunkák elvégzésének

szükségességér´́ol tájékoztatni kell

Márkus Pál közbeszerzési szakért´́ot. A

bruttó 5.102.101 Ft többletforrást a

2022. évi költségvetés tartaléka terhé-

re a testület biztosítja.

Képvisel´́o-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkaterv szerinti követ-
kez´́o ülését 

KÖZMEGHALLGATÁSSAL 
egybekötve november 24. csütörtök
16.00 órakor tartja. PVB ülés id´́opont-
ja:  november 22. kedd 16.00 óra. El´́o-
terjesztések benyújtásának határideje:
november 14. hétf´́o 9.00 óra

Tervezett napirendek: 1) Az Önkor-

mányzat 2022. évi költségvetésének mó-

dosítása. El´́oterjeszt´́o: Mez´́ofi Zoltán pol-

gármester. 2) Beszámoló az Önkormány-

zat 2022. évi költségvetésének id´́oarányos

teljesítésér´́ol. El´́oterjeszt´́o: Mez´́ofi Zoltán

polgármester. 3) A helyi adók mértékének

megállapítása. El´́oterjeszt´́o: Fodor Rita

Mária jegyz´́o. 4) Tájékoztató Bursa Hun-

garica ösztöndíj pályázat elbírálásának

eredményér´́ol. El´́oterjeszt´́o: Fodor Rita

Mária jegyz´́o. 5) 2023. évi földhaszonbér

megállapítása. El´́oterjeszt´́o: Mez´́ofi Zol-

tán polgármester. 6) Beszámoló a testület

lejárt  határidej´́u  határozatainak végre-

hajtásáról és az átruházott hatáskörben

hozott döntésekr´́ol, valamint a két testületi

ülés közötti id´́oszakban az önkormányzat

érdekében végzett polgármesteri munká-

ról. El´́oterjeszt´́o: Mez´́ofi Zoltán polgár-

mester.

Fontos döntések meghozatala érdeké-

ben soron kívüli tanácskozásra is sor ke-

rülhet.  Ez esetben az id´́opont és a napi-

rend a www.retsag.hu oldalon lesz megta-

lálható.
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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 szöve-

ge. A képvisel´́o-testület nyílt üléseinek

jegyz´́okönyvei, illetve a zárt ülések hatá-

rozatai az ülést követ´́o 15 napon belül el-

érhet´́ok a www.retsag.hu weblapon, az

Önkormányzat fejezetben.

Polgármesteri tájékoztató
Tisztelt Rétsági 
Polgárok!
Az el´́oz´́o tájékoz-
tatóm óta eltelt
id´́o a várakozás-
ról szólt.

Uszoda

Jó hír érkezett az uszodai többletforrásról.

2022. október 19-én megszületett a Kor-

mányhatározat, mely szerint a rétsági tanu-

szoda beruházás költségét 1 124 836 677

Ft-ról 1 321 796 677 Ft-ra emelik. Ez ter-

mészetesen nem azt jelenti, hogy már dol-

goznak a területen. Módosítani kell a be-

ruházásra kötött szerz´́odést a vállalkozó-

val, be kell szerezni a még szükséges

anyagokat stb. 

Bevásárlóközpont
Az északi városrészben tervezett bevá-
sárlóközponthoz a területcserér´́ol döntött

a Képvisel´́o-testület. A földrészletek meg-

osztása megtörtént. Készül a csereszerz´́o-

dés. Az úttervez´́ok nagy er´́okkel dolgoz-

nak az elvi hozzájárulást már kapott ter-

veken.

Bölcs´́ode

A bölcs´́odeberuházás építési szakasza

már gyakorlatilag befejez´́odött, tart a m´́u-

szaki ellen´́orzés. Jelenleg a kerítésen dol-

gozik a vállalkozó, mely munkarész nem

szerepelt a tervekben. Ezt követ´́oen lehet

a tereprendezést is elvégezni. Folyamat-

ban van az eszközök közbeszerzési eljárása.

Piac

A piac kivitelezése jó ütemben, a terve-

zettek szerint halad. Nem látom akadályát

a december közepi átadásnak. 

Szociális t´́uzifa

Megérkezett a támogatói okirat a szociális
t´́uzifapályázatunkra. Az eddigi mennyi-

ségeknél (2021. évben 137 m3, 2020. év-

ben 142 m3) kevesebb mennyiségre kap-

tunk támogatást. 2022. évben 116 m3 szo-

ciális t´́uzifára lettünk jogosultak. Az

igénylések száma, tekintettel az energia-

válságra megn´́ott. Érdekl´́odtem az erdé-

szetnél, hogy tud-e az önkormányzat eset-

leg többletmennyiséget rendelni. Azt a vá-

laszt kaptam, hogy örülnek, ha a szociális

t´́uzifaprogramban elnyert mennyiségeket

és a lakossági igényeket kielégítik, nincs

lehet´́oség többletrendelésre. S´́ot! Az el-

nyert  szociális t´́uzifa leszállítását ebben

az évben nem tudják biztosítani. Keres-

nünk kell egy szállítással foglalkozó vál-

lalkozót.

Energiaválság
Folyamatosan várjuk az intézmények

számláit, az új árak ismeretében tudunk

dönteni esetleges költségcsökkent´́o lépé-

sekr´́ol. Augusztus 1-t´́ol emelkedtek az

energiaárak. A szolgáltatónál már próbál-

tuk sürgetni a számlákat, de választ nem

kaptunk.

A földgáz esetében egy intézményre

kaptunk éves elszámolószámlát. Az óvoda

éves gázfelhasználásáért a megszokott 1,5

millió forint helyett 5,3 millió forintot kell

fizetnünk. A számla tartalmazza az au-

gusztus-szeptember havi id´́oszakot is. 

Többgenerációs ingatlanok

A többgenerációs ingatlanokra hatósági

bizonyítvány kérelem folyamatosan be-

nyújtható. Bátorítok mindenkit, aki meg-

felel a feltételeknek, nyújtson be kérelmet.

Továbbra sem feltétel az ingatlanban la-

kók száma, vagy az ingatlan területe.

A hatósági bizonyítvány kiállításának

feltétele, hogy valamennyi generáció ré-

szére álljon külön-külön rendelkezésre

konyha, fürd´́oszoba, illemhely és pihenés-

re alkalmas helyiség (szoba). A lakókö-

zösségek száma maximum 4 lehet. A ké-

relmet az a személy nyújtsa be, akinek a

nevére a gázszámla érkezik, ellenkez´́o

esetben a szolgáltató nem fogadja el a ha-

tósági bizonyítványt. 

Laktanyahasznosítás

Folyamatos a volt laktanya ingatlana-
inak értékesítése, hasznosítása. A volt pa-

rancsnoki és a volt tisztiétkezde is gazdára

talált. A volt parancsnoki épületben mint-

egy 20 lakás kerül kialakításra. A lakások

különböz´́o alapterület´́uek lesznek. A volt

tisztiétkezde épületében szociális otthont
kíván kialakítani a beruházó. A korábbi

értékesítésekkel együtt mintegy 80-100
lakás lesz megvásárolható a volt lakta-

nya területén.

Jelenleg három ingatlanra érkezett pá-

lyázatról kell döntést hoznia a Képvisel´́o-

testületnek. A licittárgyalás lefolytatása

után tájékoztatni fogom Önöket a nyertes

ajánlattev´́ok hasznosítási szándékáról. 

A tisztább közterületekért

2022. október 27-én soron kívüli ülésen

döntött arról a Képvisel´́o-testület, hogy a

városkép javítása, a köztisztasági felada-

tok végrehajtása érdekében 11 millió fo-

rint összegért takarítógépet vásárol. A

rétsági lakosság felháborodása jogos, sok

szemét van szétszórva a városban. Sajnos

az átutazók rengeteg szemetet hagynak
maguk után a Nagyparkolóban és a vá-

rosközpont egyéb területein. Eddig két

közmunkás „harcolt” az eldobált csoma-

golóanyagok, az üres energiaitalos dobo-

zok, söröspoharak, a kiürített hamutartók,

a szétszórt szotyihéj eltakarításán. Köz-

foglalkoztatottainknak ett´́ol sokkal hasz-

nosabb munkát is tudunk adni. 

Köszönet

Köszönetemet szeretném kifejezni a Vá-

rosi  M´́uvel´́odési  Központ és Könyvtár

intézmény  dolgozóinak, és közrem´́ukö-

d´́oinek az október 23-i ünnepség és a

Mindszenty nap megrendezéséért. Mind-

két rendezvény az ünnephez méltó volt.

De köszönet illeti ´́oket a szüreti rendez-

vény megszervezéséért is. 

Szintén köszönetemet szeretném kifejez-

ni a Városüzemeltetési Csoport munkatársai-

nak és a közmunkaprogramban résztvev´́ok-

nek az októberi rendezvényekhez igénybe

vett közterületek karbantartásáért. Fegyelme-

zett, jól megszervezett munka volt!

A Mindenszentek napja talán az egyik

legérzékenyebb ünnepünk. Köszönöm Te-

met´́ogondnok úrnak és munkatársainak a tü-

relmét, a munkáját, azt, hogy a legapróbb

részletekre is figyeltek. Tudom, hogy hoz-

zátartozóktól is igen sok dicséretet kaptak

jogosan!

Rétság, 2022. november 01.

Mez´́ofi Zoltán
 polgármester
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Újabb hasznosulások a laktanyában

Tisztelt Olvasók!
A Képvisel´́o-testület egyhangú dönté-

se alapján került sor a Laktanya út 356/41.

hrsz. alatti ingatlan értékbecslésére. Ez

volt a parancsnoki épület. Az értékbecs-
lést Dr. Balogh Bence igazságügyi ér-
tékbecsl´́o végezte. Az ingatlan becsült
értéke: 13.400.000 Ft. Ez alapján hirdette

meg az önkormányzat az ingatlan haszno-

sítását. A hirdetményben szerepl´́o határi-

d´́oig három ajánlat érkezett az önkor-

mányzathoz. Mivel több pályázat érke-
zett, ezért az önkormányzat helyi ren-
delete szerint licitet kellett hirdetni. Ezt

a munkát az önkormányzat elvégeztette és

megbízta Dr. Gáspár Zoltán ügyvédet a

licitálás lebonyolítására. 

A licit idejére egy pályázó, az Urbán

Ingatlanfejleszt´́o Kft. teljesítette a licitre

kiírt feltételeket és fizette be határid´́ore a

ún. bánatpénzt, az 1.340.000 Ft. összeget.

A licitálásra egyedül csak a Dunakeszi
székhely´́u Urbán Ingatlanfejleszt´́o Kft.
jelent meg, ezért a Rétság belterület
356/41. hrsz. ingatlan tulajdonjogát az
Urbán  Ingatlanfejleszt´́o Kft. nyerte el.
A tulajdonszerzés jogcíme: adásvétel. 

Az ingatlan területe: 2099 négyzetmé-

ter, van rajta kett´́o darab épület, a volt

parancsnoki épület, melynek összalapte-

rülete  632,9 négyzetméter, valamint a

volt  kapuügyeletes  szolgálat  helye  65.8

négyzetméter. Az ingatlan közm´́uvekkel

nem rendelkezik, a teljes közm´́uhálózatot

a tulajdonosnak kell kiépíttetni és biztosí-

tani.

A felek az adásvételi szerz´́odésben
rögzítették, hogy a szerz´́odés megköté-
sét Rétság Város Önkormányzat Képvi-
sel´́o-testülete 118/2022.(V.30.) KT. hatá-
rozatával jóváhagyta. A vev´́o a vételár
fennmaradó részét, 12.060.000 Ft-ot az
önkormányzat számlájára átutalta.

A vev´́o vállalta azt, hogy 5 éven belül
az ingatlant lakás, esetleg kereskedelmi,
üzleti célra szolgáló épülettel beépíti a
szükséges parkolóhelyek kialakítása
mellett.

Az önkormányzathoz megérkezett a

356/41 hrsz. ingatlan fejlesztésére vonat-

kozó m´́uszaki leírás, amely többlakásos

lakóépület kialakítása (b´́ovítés, tet´́otérbe-

építés) lehet´́oségét tartalmazza.

Elbontásra kerül a volt kapus szol-
gálat épülete, a f´́oépület a jelenlegi fe-
délszék teljes elbontása után egy új te-
t´́otérbeépítéssel és egy új lépcs´́oházi
nyaktaggal kapcsolódó földszint, plusz
2 emelet, plusz tet´́otér szintszámú épü-
letrésszel b´́ovül, a Helyi Építési Sza-
bályzat és övezeti el´́oírások betartásá-
val. Így 27 lakás kerül kialakításra,
összesen 1231.61 négyzetméter alapte-
rületen.

Sok sikert és jó munkát kívánok a tu-

lajdonosnak!

Tisztelettel: 

Jávorka János alpolgármester

Ügyfélfogadás

Polgármesteri Hivatal 
Cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.

E-mail: hivatal@retsag.hu

Telefonszám: 35/550-100, 35/350-630

Munkaid´́o után automata fax: 35/350-712

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadás:
Hétf´́o: 13:00-16:30 óráig

Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-15:30 óráig

Péntek: 8:00-11:30 óráig

Fogadóórák
Mez´́ofi Zoltán János polgármester:

minden hónap második hétf´́oje 13:00-

16:30 óráig

Jávorka János  alpolgármester:

minden hónap utolsó szerdája 16:30-

17:30 óráig

Fodor Rita Mária jegyz´́o:

minden hétf´́on 14:00-16:30 óráig

Tájékoztató

Falugazdászok elérhet´́osége 
(2022-07-18-tól)

Nemzeti Agrárkamara kérésére tájékoz-

tatom az érintett gazdálkodókat a falugaz-

dászok elérhet´́oségér´́ol:

— Balla Orsolya 30/996 4329

— Belinszky Zsolt Károly 30/679 7154

(Rétság, Tolmács, Tereske, Szente, Rom-

hány, Szátok, Kisecset)

Fodor Rita Mária
 jegyz´́o

Felhívás
Rétsági Polgármesteri Hivatal 

felhívása
Tájékoztatom az ingatlantulajdonosokat,

hogy Rétság Város Önkormányzat Képvi-

sel´́o-testületének a helyi környezet védel-

mér´́ol szóló 7/2003 (III. 21.) rendelet 3.§

(3) bekezdése alapján 

„Az ingatlan tulajdonosa (kezel´́oje,
használója) köteles gondoskodni a ház-
hoz vagy telekhez kapcsolódó járdasza-
kasz és nyílt vízelvezetés´́u árok, vagy a
zöld sáv teljes területének a tisztán tar-
tásáról, a járda (járda hiányában 1,5 m
széles sáv) hó eltakarításáról és síkosság-

mentesítésér´́ol továbbá a járda és a jár-
m´́usáv közötti kiépített vagy kiépítetlen
terület gondozásáról, tisztán tartásáról,
szemét- és gyommentesítésér´́ol.”

Több ingatlan el´́ott tapasztalható, hogy

a f´́u ebben az évben még nem volt levág-

va, máshol építési törmelék került az in-

gatlan el´́ott elhelyezésre, tárolásra. 

A rendelet be nem tartása bírság kisza-

bását vonja maga után!

Rétsági Polgármesteri Hivatal
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Lakossági tájékoztató – égetési tilalom!

Felhívjuk Rétság lakosainak figyelmét,

hogy az Országos T´́uzvédelmi Szabály-

zatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rende-

let 255. § (1) bekezdése alapján a lábon
álló növényzet, tarló, növénytermesz-
téssel összefüggésben és a belterületi,
valamint a külterületen lév´́o zártkerti
ingatlanok használata során keletkezett
hulladék szabadtéri égetése tilos.

A korábban hétf´́oi napokra
vonatkozó kerti 

hulladékégetés lehet´́osége
2022. június 1. naptól 

megsz´́unt.
A környezet védelmének általános szabá-

lyairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §

(1)-(2) bekezdése ad az önkormányzatok-

nak felhatalmazást egyedi szabályozásra,

de csak oly módon, hogy törvényben,

vagy kormányrendeletben, illetékességi

területére a más jogszabályoknál kizáró-

lag nagyobb mértékben fogalmazhat meg

környezetvédelmi el´́oírásokat. 

A kerti hulladék a DTkH Kft. általi

elszállítására legközelebb 2022. október

20-án, ezt követ´́oen november 3-án és
17-én lesz lehet´́oség. 

A kerti hulladékot a DTkH Nonprofit

Kft. által kibocsátott lebomló m´́uanyag
zsákban, illetve az ágnyesedéket max.
100 cm hosszú kötegekben összekötve
(alkalmanként maximum 1 m

3

 mennyiség-

ben), a zsák mellé kihelyezve szállítja el. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy

közterületen t´́uzifát ne tároljanak. Kér-

jük ezt saját érdekükben, továbbá a közte-

rületi t´́uzifa tárolásával megsértik Rétság

Város Önkormányzat Képvisel´́o-testüle-

tének a közterületek használatának rend-

jér´́ol szóló 12/2015. (IX.29.) önkormány-

zati rendeletét, mely szerint a közterület

használatáért díjat kell fizetni, melynek

mértéke tüzel´́oanyag tárolás esetén 80

Ft/m
2

 /nap.

A kerti hulladékégetés és a szabály-
talan közterülethasználat bírsággal
szankcionálható.

Fontos, hogy vegyestüzelés´́u kazánok-

ban, kályhákban ruhanem´́ut, m´́uanyag ter-

mékeket a kéménytüzek megel´́ozése érde-

kében ne égessenek.

Rétság, 2022. október 18.

Rétsági Polgármesteri Hivatal

Hirdessen a Hangadóban!

Lakossági apróhirdetések közzététele 100

bet´́uig 300 Ft. Ugyanebben a díjban sze-

repel, hogy a Hangadó digitális változata

megjelenik a városi honlapokon is. 

Anyakönyvi hírek
Tisztelt Rétsági Lakosok! 

Következ´́o lapszámainkban továbbra

is szeretnénk anyakönyvi hírekr´́ol tájé-

koztatni Önöket (születés, elhalálozás, há-

zasságkötés).

A megjelenés el´́ott a hozzátartozók-

nak, érintetteknek, az anyakönyvvezet´́o-

nél vagy a szociális ügyintéz´́onél nyilat-

kozniuk kell a megjelenés beleegyezésr´́ol.

Beleegyez´́o nyilatkozat szükséges

— születés esetén mindkét szül´́ot´́ol

— házasságkötés esetén a házasulandó

személyekt´́ol,

— elhalálozás esetén a temetésr´́ol gon-

doskodó személyt´́ol.

Nyilatkozat nyomtatványok a www.retsag

.hu weboldalról is letölthet´́ok.

Együttm´́uködésüket  köszönjük!

Házasságkötés
Mezei Pál és Gregus Rozália

Házasságkötés 2022. október 7.

Sok boldogságot  kívánunk!

Felhívás
Zajos tevékenységekkel kapcsolatban

Felhívjuk a rétsági lakosok figyelmét az
önkormányzat 19/2013. számú rendele-
tében foglaltakra, a zajkeltéssel járó te-
vékenységek végzésével kapcsolatban.

14.§ (1) Tilos jelent´́os zajt kelt´́o mun-

kák, például f´́unyírás, f´́urészelés, épít´́oipa-

ri munkák stb. végzése hétköznap este 21

órától, másnap reggel 7 óráig. Vasárnap és

ünnepnapokon a jelent´́os zajt kelt´́o mun-

kákat csak reggel 9 óra és este 19 óra

között lehet végezni. Fenti korlátozások

alól kivételek az azonnali hibaelhárítást

igényl´́o munkák és a hóeltakarítás.

(2) A szabad térben másokat zavaró

hangos tevékenységet (pl. zene, ének stb.)

folytatni még alkalmanként is tilos.

(3) A szabad térben megtartott önkor-

mányzati vagy az önkormányzat által enge-

délyezett rendezvények esetében hangos te-

vékenységet folytatni csak este 24 óráig lehet.

A teljes rendelet: www.retsag.hu 

Apróhirdetés

Tökmagolaj és  termel´́oi méz eladó!
Kotroczó Balázs, Rétság, Mez´́o út 4. Telefon-

szám: 06-35-350-282, 06-20-4282-480

Rangos elismerésben részesült Jávorka János
Elismerések átadásával kiegészített ün-
nepséget tartott az Országos Polgár´́or
Szövetség a XX. századi magyar törté-
nelem egyik legmeghatározóbb esemé-
nyére, a 66 évvel ezel´́otti népfelkelés ki-
törésére, az 1956-os forradalom és sza-
badságharc áldozataira, h´́oseire emlé-
kezve. 

Az Országos Rend´́or-f´́okapitányság

vezet´́oje a b´́unmegel´́ozés, valamint a ren-

d´́orség és a Polgár´́orség közötti együttm´́u-

ködés keretében kifejtett kimagasló tevé-

kenysége elismeréseként jutalomban ré-

szesítette Jávorka Jánost, a Rétsági Pol-

gár´́or Egyesület elnökét. 

Ezúton szeretnénk gratulálni Jávorka

János elnök úrnak, és valamennyi rétsági

polgár´́ornek! 

Köszönjük áldozatos munkájukat! 

[Forrás: police.hu]
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Szüret
Ragyogó napfényes, meleg id´́ojárás kö-
szönt ránk október 8-án. Jó hír volt ez
a délután felvonulni, este bálozni vá-
gyók számára! Még csak fél egy körül
járt az id´́o, amikor a Nagyparkoló el-
kezdett megtelni a népviseletbe öltözött
érdekl´́od´́okkel, jött sok gyermek, szül´́o,
nagyszül´́o...

A színpadon Tóth Ferenc plébános úr

áldotta meg az idei terményeket és az új

búzából készült kenyeret, ez után indult a

felvonulás. A hosszú sor élén pompás jó-

szágaik hátán a gyönyör´́u ruhákba öltözött

lovasok mentek, majd a bíró és bíróné kö-

vetkezett hintón ülve. A kisbíró után a sz´́o-

l´́okoszorúviv´́ok, a gyalogos felvonulók,

traktorosok haladtak, s még a kisvonat is

megtelt. A menetet a Rimóci Rezesbanda

kísérte vidám dallamokkal. Az utcákon

sok nézel´́od´́o örvendhetett a színpompás

látványnak. Kedves meglepetésként a Pe-

t´́ofi utcában terített asztallal várták a meg-

fáradt táncosokat, felvonulókat!

A m´́uvel´́odési központhoz visszaérve

folklór m´́usor kezd´́odött. A közönség pi-

rosra tapsolta tenyerét, mert minden fellé-

p´́o nagyszer´́u m´́usorral mutatkozott be. A

bíró - Deme Bálint - és a bíróné - Kozma

Csenge - nyitótánca után a budapesti For-

gatós Kamara Néptáncegyüttes péterlaki

és bonchidai tánccal kedveskedett, a bu-

dakalászi Lenvirág Táncegyüttes Lenma-

mik csoportja felcsíki muzsikára ropta. A

helyi Kerepl´́osök három csoportja mutat-

kozott be szüretre összeállított m´́usorral, a

Csillagvirág magyarb´́odi, a Zúgófa rimóci

dallamokra szaporázta.

Fél öt körül mulatság váltotta a népze-

nét. MC Hawer és Tekkn´́o jóhangulatú,

atyafiságos modorú m´́usorral örvendeztet-

te meg közönségét, a Cimbaliband zené-

szei nagy hangszertudásról árulkodó, pro-

fesszionális él´́okoncertet adtak. Az igazán

kitartó táncoslábúak este tízig ropták a Fá-

Si Duó muzsikájára.

Volt vendéglátás, pogácsa, bor, este

forró tea kezet melengetni... minden, ami

ilyenkor kell. Nagyon jó hangulatban telt

a nap, jöv´́ore jöjjön el Ön is!

Köszönjük a példamutató összefogást,

ami a rendezvényt kísérte. Köszönjük a

kedves résztvev´́oknek, lovasoknak, fellé-

p´́oknek, hogy színesítették a programot.

Köszönjük a sok segítséget, támogatást,

felajánlást az önkormányzatnak, a képvi-

sel´́oknek, kluboknak, egyesületeknek,

magánszemélyeknek!

KÁ
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Kerepl´́os hírek
A Kerepl´́o Néptánc Egyesület a
2022/2023-as évadját augusztus végén,
szakmai kirándulással indította, mely-
r´́ol a Hangadó korábbi lapszámában ol-
vashattak az érdekl´́od´́ok. A szeptember
elsején megtartott közgy´́ulést követ´́oen,
elindult a munka. 

2022. szeptember 28-án tizenegyedik

alkalommal került megrendezésre a Ke-

repl´́os népdalénekl´́o verseny, idén kiegé-

szülve mesemondással. Vendégeink ér-

keztek N´́otincsr´́ol, Balassagyarmatról, Ri-

mócról, Bánkról, Rétságról. „Kiváló

arany” min´́osítéssel térhettek haza Bérces

Luca (Balassagyarmat), Golyán Gréta

(Rimóc), „Arany” min´́osítéssel Görgényi

Csenge (Bánk), „Ezüst” min´́osítéssel Ke-

repl´́o Kisegyüttes (Rétság), Burai Doroti

(N´́otincs), „Bronz” min´́osítéssel Netus-

chill Vill´́o (N´́otincs). 

A délután meghatározó eleme a közös

népdaltanulás volt. A rendezvényt Rétság

Város Önkormányzata támogatta, melyet

ezúton is hálásan köszönünk. 

A verseny után, csoportjaink a város szü-

reti rendezvényén vettek részt a felvonulás-

ban és a színpadi m´́usorban, ahová csatlakoz-

tak a Zúgófa és a Csillagvirág együttesek is. 

2022. október 21-én, a helyi általános

iskola 56-os megemlékez´́o m´́usorát a Ke-

repl´́o, egy erre az alkalomra készült pro-

dukcióval egészítette ki, köszönjük, hogy

ott lehettünk!

S.K. 
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Október 6-a ...
... nemzeti gyásznap, az 1848-ban Aradon
kivégzett magyar honvédtábornok em-
lékére...

A m´́uvel´́odési központ aulájában ren-

dezett megemlékezésen Mez´́ofi Zoltán

polgármester méltatta a h´́osöket, az általá-

nos iskola 6. A osztályos tanulói közrem´́u-

ködtek ünnepi m´́usorösszeállítással, Száj-

bely Zsolt szavalattal emlékezett a törté-

nelmi id´́oszakra. A rendezvény a ’48-49-

es mártírok emléktáblájának megkoszorú-

zásával zárult.                                KÁ

Az emlékezés fáklyái
Idén, 2022. október 21-én került meg-
rendezésre az 1956-os eseményeket fel-
elevenít´́o városi megemlékezés. 

A délel´́otti órákban, a m´́uvel´́odési köz-

pont színháztermében került sor a Rétsági

Általános Iskola tanulóinak m´́usorára,

akik szavalatokkal és táncos el´́oadással

emlékeztek történelmünk fontos esemé-

nyére. M´́usoruk valóban csodálatos volt, s

méltó a forradalom emlékéhez. Külön kö-

szönet illeti felkészít´́o tanáraikat, Saliga

Nikolettet, Ivanicsné Hugyecz Máriát és

Simon Katalint. 

Aznap este, egy nem szokványos vá-

rosi megemlékezés zajlott az ’56-os h´́ose-

ink el´́ott tisztelegve.

Este 18 órától, a Városi M´́uvel´́odési

Központ és Könyvtár bejárata el´́ott mon-

dott beszédet Mez´́ofi Zoltán, Rétság város

polgármestere. Történelmi adalékokkal

színezett szavai hidat képeztek a múlt és

a jelen között, beszélt az emlékezés fon-

tosságáról, és felelevenítette az 1956-os

eseményeket, párhuzamot vonva a jelen-

kor történelmi eseményeivel. 

Ezt követ´́oen a Rétsági Általános Isko-

la három tanulója, Lukács Domonkos, Rá-

kóczi Benedek és Tóth Máté adták el´́o

ünnepi m´́usorukat, nagy lelkesedéssel,

igazi átéléssel, megemlékez´́o el´́oadásuk

maradandó élménnyel gazdagította a je-

lenlév´́oket. 

A nívós m´́usor után a jelenlév´́ok kézbe

foghatták az el´́ore elhelyezett fáklyákat,

vagy mécseseket, s meggyújtva ´́oket elin-

dultak a Mindszenty-Pallavicini emlék-

szobor felé, hogy ott róják le tiszteletüket.

A menet izzó t´́uz-kígyónak t´́unt a hideg,

októberi estében, s a szoborhoz vezet´́o

úton, nem csupán a fáklyák, de az össze-

tartozás melegsége is f´́utötte a lelkeket. 

Az emlékm´́uhöz érve, Jávorka János,

Rétság város alpolgármestere köszöntötte a

megemlékez´́oket, ezt követ´́oen elhelyezésre

kerültek az emlékezés és tiszteletadás fáklyái.

Ezúton szeretnénk köszönetet monda-

ni a Rétsági Polgár´́or Egyesületnek, hogy

biztosították a menet zavartalan útját a

szoborig.

Sz.Zs.

Járóbeteg-szakellátó

A Rétsági Járóbeteg-szakellátó a központi

rendelkezések szerint indította újra szak-

rendeléseit. 2021. június 16-tól a legtöbb

szakrendel´́o látogatható. El´́ojegyzést a 06-

35-550-570 vagy a 06-35-550-585 tele-

fonszámokon kérhetnek naponta 9-15 óra

között. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egész-

ség-ügyi intézményekre még érvényes vé-

dekezési el´́oírások miatt a rendel´́o épüle-
tébe kizárólag id´́opontra érkez´́o betege-
ket engedünk be. A rendel´́obe csak az

orrot és szájat eltakaró maszkban léphet-

nek be. További információ: www.retsag-

rendelo.hu

Minden páciensnél lázmérés kötelez´́o!

Kérjük a rendel´́obe lépést követ´́oen fert´́otle-

nítsék kezeiket! Megértésüket köszönjük!

Köszönjük, hogy együttm´́uködnek ve-

lünk! http://retsagrendelo.hu/
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Óvodai események

Meseíró látogatása
2022. október 12-én Bartos Erika Pro Fa-

miliis - és Janikovszky Éva díjas meseíró

látogatott el óvodánkba. A gyermekeknek

nem voltak ismeretlenek a kedves szerz´́o

rajzos történetei, hiszen ez a korosztály

szinte kívülr´́ol ismeri Bogyó és Babóca

valamint az Anna, Peti és Gerg´́o cím´́u

könyvsorozat valamely kötetét. Az írón´́o

meséivel megnyugtató, harmonikus vilá-

got ábrázol, a kicsik számára sokszor már

jól ismert élethelyzeteket mutat be, me-

lyeket maga illusztrál. A meghitt vetítés és

a játékos feladatok még varázslatosabbá,

sokszín´́ubbé tették az együtt töltött id´́ot.

Köszönet a Városi M´́uvel´́odési Központ

és Könyvtár dolgozóinak a mesés találko-

zó megszervezéséért és az élményteli dé-

lel´́ott lehet´́oségéért.

Vinczéné Szunyogh Judit

„Tök jó nap” a méhecske csoportban
A heti tevékenységek a tök jellemz´́oi, fel-

használási módjai köré épültek, így a cso-

portban egy szerdai nap keretében tartot-

tunk egy tök jó napot a gyerekekkel és a

szül´́ok segítségével. 

Az eseményt megel´́oz´́oen a csoport-

szobát és az öltöz´́ot is feldíszítettük közö-

sen a gyerekekkel. Tökös fotóállványt is

készítettünk, ahol vicces képek készültek.

A gyerekek lelkesen várták ezt a napot

hiszen jelmezbe is bújhattak. A délel´́ott

folyamán mindenféle tökkel kapcsolatos

feladatokat, játékokat játszottunk. Közö-

sen töklámpást faragtunk, süt´́otököt sütöt-

tünk, tökmagot kóstoltunk, sokat táncol-

tunk. A gyerekeknek legjobban a tökös

mini-golf tetszett, amivel a hét többi nap-

ján is nagy örömmel játszottak. A nap zá-

rásaként ajándékokkal kedveskedtünk a

gyerekeknek. Ez a nap igazán emlékeze-

tessé sikerült, új élményekkel gazdagod-

tak, otthon is lelkesen meséltek a szüleik-

nek err´́ol a „tök jó napról”

Dénes-Miczki Zsanett

Bábszínház
Óvodánkban rendszeresen el´́oadást tart az Ákom-Bá-

kom Színház.

2022.09.29.-én Az aranyos tarajos kiskakas mesét

bábozták, játszották el a gyermekeinknek. Nagy örömöt

okoztak az ovisoknak, hiszen bábm´́usort ritkán láthat-

nak. A mesét átélve vidáman tapsoltak, szurkoltak a mese

szerepl´́oinek. Szívesen látjuk ´́oket máskor is.

Napocska csoport

Szüreti mulatság az óvodában
Az óvodai Szüreti mulatságot szeptember

30-án tartottuk meg a délel´́ott folyamán.

A gyerekek nagy örömmel gyülekeztek az

óvoda aulájában. Az óvodai ünnepl´́o ruhá-

jukban, csinosan beöltözve vettek részt a

Simon Katalin néptánc oktató által szer-

vezett programon. A szürethez kapcsolódó

mondókákkal, mozgásos játékokkal, tánc-

cal és zenével jó hangulatot teremtett Kati

néni. Az óvoda dolgozói és a gyerekek

vidáman táncoltak, még a legkisebbek is

aktívan bekapcsolódtak. A mulatság vé-

geztével a gyerekek elfogyasztották a szü-

l´́ok által adományozott sok sz´́ol´́ot.

Geletei Lívia
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Rétsági kalauz

Programajánló
Programváltozás lehetséges!

November 8. kedd, 9.30 órától

a m´́uvel´́odési központ aulájában

Állásbörze
A rendezvény minden érdekl´́od´́o 

számára nyitott, sajtónyilvános!

Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Rétsági Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály

November 8. szerda

a m´́uvel´́odési központ aulájában

Kerepl´́o Néptánc Egyesület
Márton-napi táncház

November 17. csütörtök, 15.00 órától

a m´́uvel´́odési központ el´́oadótermében

Tájékoztató el´́oadás
meghívott vendégek részére

November 26. szombat

a m´́uvel´́odési központban

Mulassunk még egyet Szent András
havában!
Kerepl´́o Néptánc Egyesület
Advent 1. - Hit

El´́ozetes
December 4. vasárnap

a m´́uvel´́odési központ el´́ott

Advent 2. - Remény

December 11. vasárnap

a m´́uvel´́odési központ el´́ott

Advent 3. - Öröm

December 17. szombat

a m´́uvel´́odési központ el´́ott

Mindenki Karácsonya
Advent 4. - Szeretet

facebook.com/VarosiMuve

lodesiKozpontesKonyvtar

Retsag

Állandó foglalkozások

kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban 
és a könyvtárban

Hétf´́o:
Kerepl´́o Néptánc Együttes (1.o.).

16.00-17.15. Vezeti Simon Katalin.

DC Callanetics alakformáló torna.

17.30-18.30 és 18.30-19.30. 

Vezeti Ciuleac-Gálik Zsófia.

Kedd:
Kerepl´́o Néptánc Együttes (5-6-7.o.).

16.30-18.00. Vezeti Simon Katalin.

Csillagvirág Néptánc Együttes.

18.00-19.30. Vezeti Simon Katalin.

Alakformáló n´́oi torna.

18.40-19.40. Vezeti Bagyinszki Anikó.

Szerda:
Kerepl´́o Néptánc Együttes. (2-3-4.o.).

16.30-18.00. Vezeti Simon Katalin.

Gerinctorna. 

17.15-18.15 és 18.30-19.30. 

Vezeti Rottenbacher Mónika.

Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport.

15.00-16.00. Vezeti: Putyer Gyuláné.

T´́uzzománc Kör.

17.00-19.00.

DC Callanetics alakformáló torna.

17.30-18.30 és 18.30-19.30. 

Vezeti Ciuleac-Gálik Zsófia.

Rétsági Férfi Kórus.

18.30-19.50. Vezeti Patrik Judit.

Péntek:
Zúgófa Néptánc Együttes.

19.00-20.30. Vezeti Simon Katalin.

Nyitvatartás

Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár

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:   8.00-20.00

Péntek:   8.00-21.00

Szombat: 17.00-21.00

Naponta 24 órában képújság, 
hirdetésekkel, aktuális információkkal

2022. novemberi m´́usor
November 24. csütörtök

15:55 Él´́o közvetítés Rétság Város

képvisel´́o-testületének soron követke-

z´́o közmeghallgatással egybekötött

ülésér´́ol

November 25. péntek

18:00 Híradó

18:10 Kultszoba

18:40 KonkRétság

Ismétlések: 

November 26. szombat 10:00 és 16:00

órától

November 27. vasárnap 10:00 és

16:00 órától

A Hiradó régebbi adásai megtalálhatók a

www.youtube.com/rétsági televízió csatornáján.

Nézze a Rétsági Televízió adását az RKSZ

Digitális sávjában. 

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

kicsinyítéssel, nagyítással.
A/4 oldal 30 Ft. A/3 oldal 60 Ft.

Igény esetén A/4 méretig

Polgár´́or elismerés
Tisztelt Olvasók!
A Rétsági Polgár´́or Egyesület

Pusztai Edgár polgár´́ort
2022. október 21-én 77. szüle-

tésnapja alkalmából ajándék

tárgyal és emléklappal köszön-

tötte. Természetesen a szülinapi

torta sem maradhatott el.

Pusztai Edgár polgár´́or a

Rétsági Polgár´́or Egyesület ala-

pító tagja, átlagon felüli mun-

kájáért 2019-ben az OPSZ el-

nöksége Polgár´́or Érdem Ke-

reszt Ezüst fokozata elismerés-

ben részesítette.

Kedves Csiszi! Boldog szü-

letésnapot, er´́ot egészséget kí-

vánunk szeretteid és barátaid

körében! Isten éltessen sokáig!

Jávorka János elnök
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Országos Könyvtári Napok, 2022

Kis könyvmolyok találkozója

2022 októberében, immár tizenhetedik
alkalommal lehettünk részesei az Orszá-
gos Könyvtári Napoknak. 2006-tól össze-
hangolt, egységes koncepció alapján ke-
rül sor minden évben, az Országos
Könyvtári Napok eseményeire. Ennek a
programsorozatnak a támogatója, az In-
formatikai és Könyvtári Szövetség, vala-
mint a Nemzeti Kulturális Alap.

2022. október 6-án, „Kis könyvmo-

lyok találkozója” címmel, könyvtárhasz-

nálati és olvasásnépszer´́usítési órát tartot-

tunk, ahol vendégül láttuk a „Kis könyv-

moly” csoportot, akik Varga Nándorné „Ju-

lika” vezetésével betekintést nyerhettek a

könyvtári m´́uhelytitkokba, megismerked-

hettek a különböz´́o irodalmi részlegekkel, s

nem meglep´́o módon, a könyvek közötti ba-

rangolás végül a gyermekrészlegnél ért vé-

get, ahol a tanulók nagy örömmel vették

kézbe az ifjúsági regényeket. Többen meg-

osztották olvasási élményeiket egymással és

a könyvtári dolgozókkal, s´́ot, be is iratkoz-

tak a rétsági könyvtárba. 

A diákok tájékoztatást kaptak az or-

szágban m´́uköd´́o különböz´́o könyvtári tí-

pusokról. Több szó esett a nemzet könyv-

táráról, a budapesti Országos Széchenyi

Könyvtárról is. Itt elhatározták, hogy a

csoport, a pedagógus vezetésével szeretné

ezt a könyvtárat meglátogatni. 

A  nagy  érdekl´́odést  mutató  csoport

valamennyi  tagja  elmondta,  melyek a

kedvenc  olvasmányai,   s´́ot,  a  többiek-

kel meg  is  osztották  az  olvasás  folya-

mán  szerzett  tapasztalataikat,  benyomá-

saikat. 

Ezt követ´́oen a játéké lett a f´́oszerep,

mert egy könyvtárral kapcsolatos kvíz fel-

adványt kellett megoldaniuk, melyet na-

gyon élveztek. A látogatás során hangot

adtak azon pozitív tapasztalataiknak, me-

lyek szerint a rétsági könyvtár nem csupán

ismeretterjesztésre szolgáló hely, hanem

sok minden egyéb, hasznos tevékenység

„központja” is. 

Búcsúzóul ígéretet tettek arra, hogy

újra ellátogatnak hozzánk, remélhet´́oleg,

minél hamarabb. Köszönjük megtisztel´́o

érdekl´́odésüket és aktivitásukat!

Író-olvasó találkozó

Trux Béla: „A torony titka” cím´́u ifjú-
sági regényének, vetítéssel egybekötött
bemutatója

2022. október 7-én, egy rendkívül érde-

kes m´́uvészt láttunk vendégül az Országos

Könyvtári Napok keretén belül. A délel´́otti

órákban került sor, Trux Béla: „A torony

titka” cím´́u ifjúsági regényének, vetítéssel

egybekötött bemutatójára. Az eseményen a

Rétsági Általános Iskola ötödik és hatodik

évfolyamának tanulói vettek részt.

Trux Béla Miskolcon született és csa-

ládjával együtt, a mai napig is ott él. Saját

elmondása szerint, írói munkásságának és

a történelem iránt táplált határtalan szere-

tetének kialakulásában meghatározó sze-

repet játszott gyermekkora, amikor is

nagy hatást tett rá a diósgy´́ori vár történel-

me, melynek kapcsán érdekl´́odése a ma-

gyar, középkori történelem felé fordult. 

Több történelmi regénye és novellája

is megjelent már, jelenleg forgatókönyví-

róként tevékenykedik, az “Aranybulla”

cím´́u sorozaton, valamint az ebb´́ol készü-

l´́o, tavasszal bemutatásra kerül´́o mozifil-

men. Valódi polihisztorként, ebb´́ol a témá-

ból már képregényt is készített. Trux Béla

nem csupán a történelemr´́ol mesélt, ha-

nem a magyar nyelv szépségér´́ol, annak

helyes használatáról a mindennapokban

is. Több hétköznapi használatban lév´́o szó

eredetét, valódi jelentését is elmondta.

A rendkívül hasznos és érdekfeszít´́o kul-

turális délel´́ott valódi interaktív eseménnyé

n´́otte ki magát, ahol a diákok aktívan részt

vettek az események alakulásában, megosz-

tották véleményüket irodalomról, az általuk

használt szlengr´́ol, s ennek kapcsán, Trux

Béla felhívta a figyelmet a modern kor

okozta nyelvromlásra is.

Az Országos Könyvtári Napok kereté-

ben a beiratkozás és az internethasználat

ingyenes volt, melyet sokan igénybe is

vettek. 
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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: Kelemen Ágnes mb. intézményvezet´́o.     Felel´́os szerkeszt´́o: Kelemen Ágnes.
Programajánlóban a m´́usorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A lap levélcíme: 2651 Rétság, Pf.: 24.  Készült Rétságon a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. nyomdájában. 
 Felel´́os vezet´́o: Pál György. Lapterv és tipográfia Girasek Károly munkája. ISSN 1216–2914. 
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A gyermekorvosi rendel´́o
Rendelési id´́o:

Hétf´́o: 8-12-ig

Kedd: 10-12-ig, 8-10-ig tanácsadás

Szerda: 10-12-ig, 8-10-ig tanácsadás

Csütörtök: 8-12-ig

Péntek: 8-12-ig

Háziorvosok rendelése
I-es körzet

Rendel: Dr. Kramlik Annamária

Hétf´́o  8.00–12.00

Kedd  8.00–12.00

Szerda 12.00–16.00

Csütörtök  8.00–12.00

Péntek  8.00–12.00

Telefon: 35/350-686

II-es körzet
Rendel: Dr. Rádi László

Hétf´́o:  9.30–11.30

Kedd: 13.00–16.00

Szerda:  8.00–10.00

Csütörtök:  9.30–11.30

Péntek:  9.30–11.30

Telefon:  35/350-687

Fogorvosi szolgálat 
Rendel: Dr. Bed´́o Gyöngyi fogszakorvos
Rendelési id´́o:

Hétf´́o: 7.00-13.00

Kedd: 7.00-13.00

Szerda: 7.00-13.00 13.30-19.30

Csütörtök: nincs rendelés

Péntek: 13.00-19.00

Telefon: 06-35-350-019

A rendelési id´́o vége el´́ott 1 órával új beteg

fogadására már nincs lehet´́oség.

Kérjük a Kedves Betegeket, hogy a
járványügyi szabályokat a rendel´́oben
betartani szíveskedjenek!

Tájékoztató
Fogorvosi ügyelet ellátásáról

Mint arról a képvisel´́o-testületi ülések anya-

gai között számot adtunk, az önkormányzat

megállapodást kötött a Semmelweis Egye-

temmel a fogászati ügyelet ellátására. Sür-

g´́os esetben az alábbi helyen és id´́opontok-

ban vehet´́o igénybe az ügyelet: Fogászati
és Szájsebészeti Oktató Intézet, 1088
Budapest, Szentkirályi utca 40. (Corvin

negyed metróállomástól kb. 450 méter)

Ügyeleti id´́o:
Hétf´́o-péntek: 20.00-07.00

Szombat:  08.00-13.00, 

         14.00-19.00, 20.00-24.00

Vasárnap: 00.00-07.00, 08.00-13.00

Hétf´́o: 00.00-07.00

Ünnepnapon a vasárnapi ké-

szenléttel megegyez´́o.

Csomagolási hulladékgy´́ujtés
Csomagolási hulladékgy´́ujtésre háztól el-

szállítással kerül sor. A tiszta állapotú pa-

pír, m´́uanyag és fém italos dobozok, cso-

magoló anyagok bármilyen átlátszó zsá-

kokban elhelyezhet´́ok kéthetente a hulla-

dékgy´́ujt´́o edények (kukák) helyein. A

csomagolási hulladékot feldarabolással,

palackokat összenyomással tömöríteni

kell. Zsákot a szolgáltató - DTkH - a to-

vábbiakban nem ad. Az elszállításra két-

hetente kerül sor, az alábbi id´́opontokban:

2022. november 10., 24. csütörtök
2022. december 8., 22. csütörtök

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 18.

Ügyfélszolgálati iroda
DTkH. Nonprofit Kft. tájékoztatója

Társaságunk az alábbi helyeken is meg-

nyitja az ügyfélkapcsolati pontokat a szol-

gáltatási területen él´́o lakosok és közüle-

tek részére. Rétság: minden hónap har-
madik péntek 10:00-16:00 (Rétság, Rá-

kóczi út 20., földszinti díszterem) A kö-

vetkez´́o id´́opontok: 2022. november 18-

án, december 16-án. (adás-vétel, haláleset

miatti átírás, gy´́ujt´́oedény méretének vál-

toztatása, egyenlegegyeztetés, zsákátvé-

tel, zsákvásárlás, stb)

Az ügyfélkapcsolati ponton lehet´́osé-

gük van a teljeskör´́u ügyintézésre a hulla-

dékszállítással kapcsolatosan. DTkH

Nonprofit Kft. által biztosított zöldhulla-
dék gy´́ujtésre alkalmas zsákok kiosztá-
sa is ebben az id´́opontban folytatódik.
A zöldhulladék gy´́ujtésére alkalmas zsá-

kot, 32 db-os kiszerelésben, egyszeri alka-

lommal minden hulladékszállítási köz-

szolgáltatási szerz´́odéssel rendelkez´́o ház-

tartás vehet át. 

         DTKH Ügyfélszolgálat

Felhívás – Határvadász

Te is szeretnél részt venni déli és keleti ha-

táraink meger´́osítésében és védelmében?

Készen állsz megvédeni az ott él´́o honfitár-

saink biztonságát? Akkor jelentkezz a rend-

´́orség kötelékébe szerz´́odéses határvadász-

nak. Részletek a www.police.hu oldalon,

vagy munkaid´́oben hívd az ingyenes 06-

80/310-100-as, vagy 06-80/203-983-as te-

lefonszámok bármelyikét.

Hulladékudvar

Rétságon kiegészített nyitvatartási nappal

üzemel a hulladékudvar. Hétf´́o - 10:00-

18:00, Kedd - 8:00-12:00.  Részletes  ismer-

tetés a https://w1.dtkh.hu/Pages/ hulladekud-

varok  oldalon.

Melanóma sz´́urés
Kedves Rétságiak!

Rétság Város Önkormányzata, b´́or-

gyógyász szakorvossal kötött megállapo-

dás alapján, térítésmentesen biztosítja a

rétsági lakosok számára, b´́ordaganatok

sz´́urését és az ezzel kapcsolatos szakorvo-

si feladatok ellátását a Rétsági Kistérségi

Egészségfejleszt´́o Központ Nonprofit Kft.

által, a Rétság, Laktanya út 5. szám alatti

rendel´́oben, havonta egy alkalommal.

Havonta egy alkalommal vehet´́o
igénybe a sz´́urés. Id´́opontot szükséges
egyeztetni a recepción személyesen, vagy a

35-550-570 telefonon. Éljenek a lehet´́oség-

gel! A sz´́urés a rétsági lakosok számára
ingyenes. 


