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Szüreti fesztivál
A város már legalább 2 évtizede megrendezi
a szüreti felvonulást, hozzá kapcsolódó m´́u-
sort.  Idén   a  program  az  Identitás Er´́osítés
a Börzsöny és Cserhát lankái között pályázat
keretében, az Európai Szociális Alap és Ma-
gyarország költségvetése társfinanszírozásá-
ban valósult meg, így a mostani eseménysor
b´́oségesebb szórakozást kínált, mint a koráb-
biak.

Szombat délre felépült a színpad, álltak a
sátrak, bennük asztalok, padok. Sorra érkez-
tek a felvonulásra készül´́ok.

Els´́oként Tóth Ferenc plébános áldotta
meg az ezévi terményeket, közöttük a gyü-
mölcsöket és az idei búzából készült kenye-
ret. A megszentelés után a bíró és bíróné fel-
szeletelte és megkínálta a jelenlév´́oket.

Majd elindult a felvonulás, sokan, sokféle
módon, viseletben csatlakoztak a menethez.

A Rimóci Rezesbanda szüreti dallamokkal
csábította az érdekl´́od´́oket a Nagyparkolóba.

Visszaérve a központba minden résztve-
v´́ot és a fellép´́oket megvendégeltek egy gu-
lyással, finom rétessel, és üdít´́o italokkal. 

A színpadon els´́oként folklór program-
csokrot láthattak a néz´́ok: a Kerepl´́o több kor-
osztályi csoportját, a Zúgófa és a Csillagvirág
Néptánc Csoportokat. Budakalászról a Len-
mamik nev´́u csoportot, Herencsényb´́ol és
Drégelypalánkról egy-egy népdalkört.

A színpadon a következ´́o m´́usorblokk a
könny´́uzenei szórakoztatás volt. Reng´́o Rikar-
dó lépett a deszkákra, majd az Irigy Hónalj-
mirigy együttes tagjai adtak el´́o humorosan
szórakoztató paródiákat. Utánuk tombolasorso-
lásra került sor, a bevétel a helyi óvodai alapít-
ványé lett. Végül a Music Jam Band muzsikusai
ismert slágerszámokkal zárták az estet.
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Városházi tudósítások

Október hónapban 3 képvisel´́o-testületi
ülésre került sor. Október 8-án 3 napi-
rendet tárgyaltak a Pénzügyi és Város-
fejlesztési Bizottság (PVB) ülése után. A
tanácskozáson 5 f´́o vett részt. A határo-
zatokat 5 f´́o egyhangúan megszavazta.

Els´́oként „Rétság város karbantartási
munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményhirdetésére került sor. Öt pá-
lyázó közül 3 adott érvényes ajánlatot,
ezek közül a Green-Goes Kft. (2030
Érd, Bádogos utca 57.) nyerte
el a megbízást, nettó 167,7 mil-
lió forint (bruttó 213 millió Ft)
összegben. A testület felhatal-
mazta a polgármestert a közbe-
szerzési szakért´́o értesítésére,
majd a szerz´́odés aláírására. A
jelenlegi városkarbantartási fel-
adatok legf´́oképp az önkormányzati
utak és járdák javítását tartalmazzák, a
korábban összeállított lista alapján.
(Szerkeszt´́o megjegyzése: Lásd még a
polgármesteri tájékoztatót a munkák
indulásáról az 5. oldalon)
Az el´́oz´́o karbantartási feladatokhoz
m´́uszaki ellen´́or megbízása szükséges.
A képvisel´́o-testület a feladattal Espár
Zsolt mérnököt bízta meg összesen 1,5
millió Ft értékben, és felhatalmazta a
polgármestert a szerz´́odés aláírására.
Espár Zsolt mérnök már több tervezési
munkát is végzett a városnak, jó refe-
renciával.
A piac építése a már ismert okok foly-
tán félbemaradt (Tájékoztató a Hang-
adó szeptemberi számának 5. oldalán).
A hátralév´́o munkálatok elvégzéséhez
a szükséges dokumentációt össze kell
állítani, új közbeszerzést kell lefolytat-
ni. Ennek lefolytatására Márkus Pál
közbeszerzési szakért´́ovel megszava-
zásra került a szerz´́odéskötés bruttó
1.524.000 Ft összegben.

Október 19-én a délel´́otti id´́opontban
soron kívüli testületi ülés került össze-
hívásra, melyet ugyancsak megel´́ozött a
PVB tanácskozása. Az ülésen 7 képvise-
l´́o volt jelen. Itt – a miel´́obbi intézkedés
fontossága miatt – 3 napirend került
megtárgyalásra és elfogadásra.

Els´́oként a közbeszerzési bíráló bizott-
ság tagjai kerültek megválasztásra, hi-
szen a munkájuk elengedhetetlen a pi-
ac fejlesztésével kapcsolatos további
pályázatok elbírálásában. A bizottság
már korábban megalakult, de egy saj-
nálatos haláleset miatt új m´́uszaki
szakértelemmel rendelkez´́o személlyel
került kiegészítésre a bizottság.

A piac további építéséhez m´́uszaki el-
len´́ort kell megbízni. Ehhez árajánla-
tok kerültek bekérésre. A bekért ár-
ajánlat alapján a Quadrát Kft kapott
megbízást 2,9 millió +ÁFA összegben.
A testület felhatalmazta a polgármes-
tert a szerz´́odés aláírására.
Templom út 8. szám alatti önkormány-
zati ingatlan f´́utési rendszere és a ka-
zán meghibásodott. (Az épületben a
F ´́OKEFE Nkft. bérl´́oként m´́uködik, és

a Református Egyház rétsági
szórványgyülekezete használ
egy másik helyiséget) Az ár-
ajánlatok közül a legkedvez´́ob-
bet, Medgyesi Péter helyi vál-
lalkozóét fogadta el a testület a
kazánok cseréjére és a f´́utési
rendszer korszer´́usítésére.

Október 21-én sorra kerül´́o képvisel´́o-
testületi ülésen 35 napirendi pontot tár-
gyaltak és „Egyebek” téma is szerepelt.
Az ülésen 7 f´́o vett részt. A benyújtott
határozatokat 2 kivételével egyhangú-
lag elfogadták. (Az ett´́ol eltér´́oeket je-
lezzük.)

Els´́oként a Szociális rendelet elfoga-
dása szerepelt. Jogszabályi változások
miatt kellett aktualizálni a helyi jog-
szabályt, a módosítás helyett teljesen
új rendelet született. Ennek lényeges
eleme a különféle önkormányzati tá-
mogatások igényléséhez megadott jö-
vedelemhatár eddig központi jogsza-
bály alapján a minimál nyugdíjhoz
volt rendelve. Az új rendeletben a min-
denkori nettó minimálbér az irányadó.
(jelenleg 111.000 Ft) A testület az
igénybenyújtás jövedelmi határát leg-
több kérelem esetében egyedül-
állóknál ennek 150-160%-ában, több-
személyes család esetén fejenként
110-120%-ában állapította meg, tehát
lényegesen b´́ovült azok köre, akik szo-
ciális rászorultság alapján különféle
támogatásokat igényelhetnek. A ren-
delet megtalálható a www.retsag.hu
oldalon.
Következ´́o téma 2021. évi költségve-
tés módosítása volt. Lényegében a he-
lyi rendelet jóváhagyását követ´́o testü-
leti döntések átvezetésér´́ol van szó, a
benyújtott dokumentum elfogadásra
került.
Szintén pénzügyekkel foglalkozik az a
beszámoló, ami a 2021. évi költségve-
tési rendelet id´́oarányos teljesítésér´́ol
szól. A jóváhagyott határozat megálla-
pítja, hogy az önkormányzati alapfela-
datok ellátása, az intézmények m´́u-

ködtetése, az önkormányzat pénzügyi
egyensúlya az els´́o félévben biztosított
volt. A dokumentum rögzíti, hogy az
önkormányzat kiadásai az I. félévben
43,79 %-on kerültek teljesítésre, a m´́u-
ködési bevételeink 62,39 %-os teljesí-
tést mutatnak.
A Piac építésének folytatásához fel
kellett mérni a félbemaradt kivitelezés
utáni feladatokat. A m´́uszaki ellen´́or
ezt a felmérést elvégezte és a doku-
mentumokat benyújtotta a képvisel´́o-
testületnek. Ennek alapján lehetséges
az új közbeszerzési pályázat elindítá-
sa. A testület a dokumentumokat elfo-
gadta, egyben megbízta a közbeszer-
zési szakért´́ot az eljárás megindítására.
További döntés a pályázatok beérke-
zése után következhet.
Vis Major Munkacsoport (VMM) jog-
köre az ülések között sürg´́os döntést
igényl´́o határozatok meghozása, a
végrehajtás elindítása. Ezeket a dönté-
seket a testületnek utólag jóvá kell
hagyni. Ez megtörtént. A következ´́o
témákban született jóváhagyás:

— A képvisel´́o-testület döntött arról,
hogy személyi változást követ´́oen át-
veszi az I. számú feln´́ott háziorvosi
szolgálat feladatellátását. (Korábban
RétsSorsBona  Bt.  látta  el, a finan-
szírozást  közvetlenül  a   NEAK-tól
kapta)  Felmerültek  dologi  kiadások,
illetve  bérjelleg´́u  kötelezettségek. A
VMM összesen az ütemezett
5.821.000 Ft kiadást biztosította,
melyre a NEAK-kal megkötött szerz´́o-
dés (államháztartáson belülr´́ol átvett
pénzeszköz) alapján elérhet´́o bevétele
kompenzál.

— A Templom utca 8. F ´́OKEFE ingatlan
f´́utési rendszer felújításának szüksé-
gességér´́ol határozott a VMM, Úgy
döntött, hogy a javítgatás helyett teljes
felújítás szükséges. Elkészültek a ter-
vek és a munka költségvetése, ennek
alapján a VMM javasolja a testületnek
ajánlatok és szerz´́odéstervezetek beké-
rését.

— A Városi Nyugdíjas Klub a június 4-i
kirándulás költségeinek elszámolásá-
hoz kéri a megállapodás módosítását.
A VMM javasolja a testületnek a bels´́o
tételek változtatását, a támogatási ösz-
szeg marad 150.000 Ft.

— A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár (VMKK) nyújtotta be szep-
tember 27-i Földes László (Hobo) el´́o-
adásának szerz´́odését. A VMM felha-
talmazta az intézményvezet´́ot a doku-
mentum aláírására. (Szerk. megjegy-
zése: Az el´́oadás a kit´́uzött nap el´́otti
megbetegedés miatt elmaradt.)
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— A laktanya telephely ugyan Rétság tu-
lajdona, de egy része Tolmács köz-
igazgatási területére esik. Korábban
indultak egyeztetések a közigazgatási
határ módosítására, amelyben született
javaslat is. A módosításhoz Tolmács
tulajdonba kér egy kisebb részt, ezért
annak értékbecslése szükséges. A
VMM  hozzájárult,  hogy  a  munka
az OTP  Ingatlan Zrt-nél kerüljön
megrendelésre, árajánlatuk alapján
150.000 Ft + ÁFA díj fejében.

— A Rétsági Család- és Gyermekjóléti
Központ kért pótel´́oirányzatot. Ese-
tükben kötelez´́o 1 f´́o létszámb´́ovítés. A
testület korábbi határozatával október
1-t´́ol engedélyezte a dolgozó alkalma-
zását. Ennek költségvetési fedezete
2021-re 1.001.632 Ft járulékokkal
együtt, melynek költségvetési biztosí-
tását a VMM javasolta.

— A város ún. Catering pályázat kereté-
ben nyert 6.000.000 forintot, melyet
rendezvények szervezése során lehet
felhasználni. Árajánlatok bekérése
után a megvalósításra a ZsZs System
Kft (Nagyoroszi) adta a legkedvez´́obb
ajánlatot, a VMM támogatja a szerz´́o-
dés megkötését. A támogatás a szüreti
rendezvény, a Mindszenty-Pallavicini
Emléknap és a Mindenki karácsonya
finanszírozására lesz felhasználva.

— Tanuszoda vízleengedés kérdésében
újabb megkeresés érkezett a beruházó-
tól, mert korábbi képvisel´́o-testületi
döntés szerint a város nem járul hozzá
a nagymennyiség´́u víz patakmederbe
történ´́o ürítéséhez. (Csapadékvíz elve-
zetéséhez az engedélyt megkapták.)
Az újabb megkeresésre a képvisel´́o-
testület tagjaival konzultálva a VMM
úgy döntött, hogy a következ´́o feltéte-
lekkel járul hozzá az uszodavíz patak-
mederbe vezetéséhez: 

a) a kétszeri ürítés tavasszal és ´́osszel az
önkormányzattal el´́ore egyeztetett id´́o-
pontban, minimum 48 órás leürítési
id´́ovel történhet.

b) megfelel´́o m´́utárgyak kiépítése: a nyílt
patakmeder és a zárt áteresz találkozá-
sánál a kimosódás elleni védelmet ki-
építeni. Csatorna el´́ofej és kb. 5 m me-
derburkolat kiépítésével.

c) a zárt, fedett patakmeder és a nyílt me-
der találkozásánál (Piactér bejáró, Pa-
pírbolt) is szükséges a meder elemek
helyreállítása, meder kotrása.

d) az uszodából a patakmederbe befolyó
víz mennyiségét megfelel´́o m´́uszaki
megoldással szabályozni kell és a be-
fogadást, megfelel´́o meder kialakítás-
sal és burkolással kell megoldani.
A VMM ezekkel a feltételekkel támo-

gatja az uszoda vizének az önkor-
mányzat tulajdonát képez´́o patakme-
derbe történ´́o leeresztését. (A kivitele-
z´́o részér´́ol a feltételek elfogadásáról
lapzártáig nem érkezett válasz.)

— A bölcs´́ode kivitelezésével kapcsola-
tos pályázat keretében m´́uszaki ellen´́or
alkalmazása szükséges. A VMM java-
solja Koczka László megbízását, aki
már más feladatokban is dolgozott
Rétságnak.
A képvisel´́o-testület a VMM javaslata-
it elfogadta, így ezek testületi határo-
zatként kaptak meger´́osítést.
A benzinkúttal szemben létesült busz-
megálló tényleges üzembe helyezésé-
vel kapcsolatban már eddig is több
akadály merült fel. Jelen esetben arról
kellett dönteni, hogy azokon a terüle-
teken, ahol el´́ozetes egyeztetés nélkül
az önkormányzat területét meghaladó-
an idegen tulajdonon történt építés, a
tulajdonjog rendezésre kerüljön. En-
nek módja, hogy az önkormányzat tu-
lajdonába kerüljenek az érintett ingat-
lanok. Dombai Gábor földmér´́o mér-
nök elkészítette a változási vázrajzot,
ennek alapján a vitás területet Rétság
Város Önkormányzat tulajdonba kí-
vánja venni. Felhatalmazza Mez´́ofi
Zoltán polgármestert, hogy a tulajdon-
viszonyok rendezéséhez szükséges
dokumentumokat a Magyar Állam ne-
vében eljáró hatóságokkal aláírja.
Jávorka János keresett megoldást a vá-
ros területén lév´́o (ládás és kiültetett)
növények öntözésére. Ehhez egy ki-
sebb „lajtkocsit” egy traktorhoz csat-
lakoztatható tartályra kért árajánlatot,
amely szivattyúval is rendelkezik a
feltöltéshez és az öntözéshez, de út,
járda tisztításra is alkalmas. Az áraján-
lattal benyújtotta el´́oterjesztését, me-
lyet a testület elfogadott. A Képvisel´́o-
testület a 2021. évi költségvetés álta-
lános tartalék terhére biztosítja az esz-
köz megvásárlására 538.000 Ft + ÁFA
összeget. és felhatalmazta Mez´́ofi Zol-
tán polgármestert szerz´́odés-tervezet
bekérésére.
Gáspár Csaba rétsági lakos fordult ké-
relemmel az önkormányzathoz, hogy a
jelenleg tulajdonát képez´́o ingatlan
melletti területet megvásárolná. A
356/63 hrsz. 1204 m2 terület a jelenle-
gi ment´́oállomás céljára kijelölt rész
mögött van, önállóan forgalomképte-
len. Megközelítése csak az ´́O ingat-
lanán keresztül lehetséges. A testület a
kérelemnek helyt adott, és hozzájárult a
terület kérelmez´́o általi megvásárlásá-
hoz, adó- és értékbizonyítványban meg-
állapított  áron,  963.200 Ft  összegért.

A szerz´́odés aláírására a polgármester
kapott felhatalmazást.
A VABI Hungária Kft. vételi ajánlatot
nyújtott a laktanyai 356/41 hrsz., volt
parancsnoki épületre. A testület az ér-
tékesítéssel egyetértett, de a vételár
megállapítására értékbecslést kell
megrendelni, az OTP Jelzálogbank
Zrt-t´́ol. Az értékbecslés megérkezése
után lehet a további lépésekr´́ol dönte-
ni.
Kossuth u. 10. szám alatti ingatlan ér-
tékesítésére kiírt pályázat sikertelenül
zárult. Ezért a képvisel´́o-testület az is-
mételt meghirdetés mellett döntött, az
OTP Jelzálogbank Zrt által megállapí-
tott 5,9 millió forint induló árral. A
részletes felhívás a 13. oldalon olvas-
ható.
Varga Dávid Géza nyújtott be el´́oter-
jesztést, mert az épül´́o tanuszoda elne-
vezésére a beruházó az önkormányzat-
tól kért javaslatot. Az iratban megfo-
galmazódott egy konkrét név, azonban
PVB ülésen több képvisel´́o azt java-
solta, hogy ebben az ügyben a város-
vezetés kérje ki a lakosság vélemé-
nyét. Végül ez a határozat került elfo-
gadásra. A vonatkozó felhívás a 6. ol-
dalon olvasható.
A Kossuth utca végén lév´́o 791 hrsz.-ú
hulladékudvar területe önkormányzati
tulajdonban van, amelyet díjmentesen
biztosít a hulladékkezel´́o cégnek. Te-
kintettel arra, hogy a Zöld Híd szolgál-
tatásait összevonás következtében a
DTKH Kft látja el, a név módosítását
kérték a szerz´́odésben. A módosítás el-
fogadásra került. Ez nem érinti a szol-
gáltatást, az a korábbiaknak megfelel´́o
id´́opontokban és tartalommal folya-
matos.
Az el´́oz´́o ülésekr´́ol szóló összefoglaló-
ban volt szó a Templom utca 8. szám
alatti ingatlan f´́utéskorszer´́usítésére.
Id´́oközben megérkeztek az árajánla-
tok, illetve a szerz´́odés tervezete, ami
elfogadásra került. A kazánok már be-
szerzésre kerültek, a beépítés és a
rendszer további korszer´́usítésének dí-
ja 2.353.543 Ft, a szerz´́odéskötésre a
legjobb ajánlatot adó Medgyesi Péter
vállalkozóval felhatalmazást kapott a
polgármester.
A fogorvos adott be kérelmet, hogy a
rendel´́oben m´́uköd´́o fogászati kezel´́o-
egység (fogorvosi szék) kárpitozása
sok helyen sérült, a kijavítása szüksé-
ges. A képvisel´́o-testület 698.000 Ft
értékben megszavazta a javítást, azzal
a céggel (GlobDent Kft.), akik a be-
rendezés folyamatos karbantartását is
végzik.
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Nyárfa utca 9. számú épületben van
egy önkormányzati tulajdonú szolgá-
lati lakás, amelyre a rend´́orségnek bér-
l´́okijelölési joga van. A lakás korábbi
testületi döntés alapján teljes felújítást
kapott. A bérleti díj a piaci ártól mér-
sékeltebb összegben havi 56.000 Ft-
ban lett megállapítva. Err´́ol szóló szer-
z´́odés aláírására a polgármester kapott
felhatalmazást.
Rétság város pályázatot nyújtott be
szociális t´́uzifa juttatására. A pályázat
sikeres volt 137 erdei m3 kapott támo-
gatást. A tüzel´́o szállítására az Ipoly
Erd´́o Zrt.-vel a szerz´́odést jóváhagyta
a testület, rétsági telephelyre szállítva
összesen:  2.466.000 Ft +  ÁFA ösz-
szegben. Az önkormányzati önrész:
bruttó 173.990 Ft. A t´́uzifa depózására
és  majd  az igényl´́ok lakásához ki-
szállításra Misik Imre vállalkozótól
kell árajánlatot és szerz´́odéstervezetet
kérni.
A megüresedett temet´́ogondnoki állás-
ra nem volt jelentkez´́o, ezért a képvi-
sel´́o-testület új pályázatot hirdet. Ezen
már vállalkozók is jelentkezhetnek a
feladat ellátására. A részletes pályázat
az 5. oldalon olvasható.
Rétsági Önkéntes T´́uzoltó Egyesület
(ÖTE) több el´́oterjesztésben is fordult a
testülethez. Benyújtották a 2020. évi be-
számolójukat, amit a testület elfogadott.
Ugyancsak az ÖTE kéri a 2020. évi
támogatás felhasználására kötött meg-
állapodás módosítását, amit a testület
elfogadott. A támogatási összegen be-
lül egyes tételek kiadásai változtak.
Az ÖTE a 2021. évi támogatási kérel-
mét is benyújtotta, a tervezett felada-
tok részletezésével. A kért összeg az
el´́oz´́o évivel azonos,  1.300.000 Ft. A
testület megszavazta a támogatást és
elfogadta a mellékelt megállapodás
tervezetet, melynek aláírására a pol-
gármester kapott felhatalmazást.
A Rétsági Polgár´́or Egyesület is be-
nyújtotta kérelmét a 2021. évi támoga-
tásra. Az el´́oterjesztésben tételesen
szerepel a felhasználási cél. Közöttük
kiemelten a kamerarendszer karban-
tartása, üzemeltetése, illetve napele-
mes világítótestek telepítése ahol a
közbiztonság megkívánja. A testület
600.000 forintot biztosított, és a mel-
lékelt szerz´́odés aláírására felhatal-
mazta a polgármestert.
A Rétsági Napközi Otthonos Óvoda 3
dokumentumot nyújtott be, Vinczéné
Szunyogh Judit el´́oterjesztésében. El-
s´́oként a Szervezeti és M´́uködési Sza-
bályzatának jóváhagyását kérték, ami
a korábbihoz  képest  a jogszabályi

változások átvezetését jelentette. Az új
dokumentum elfogadásra került.
Az óvodában jogszabályi el´́oírás alap-
ján biztosítani kell a sajátos nevelési
igény´́u (SNI) gyermek ellátását. A tes-
tület elfogadta a heti 2 órában megfe-
lel´́o szakképesítéssel rendelkez´́o
gyógypedagógus alkalmazását és hoz-
zájárult a szerz´́odés megkötéséhez.
Az Óvodánkban Szakmai Munkakö-
zösség m´́uködik, mely 2021/2022. ne-
velési évben is a Bels´́o Önértékelési
Csoport m´́uködtetését szeretné ki-
emelt feladatként tovább folytatni. (A
szakmai munkaközösség évek óta
eredményesen m´́uködik.) Az el´́oter-
jesztés a munkaközösség vezet´́o tisz-
teletdíját tartalmazza, amelyet erre az
évre a testület engedélyezett, a követ-
kez´́o nevelési évre pedig a költségve-
tésben ütemezni kell.
A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár (VMKK) vezet´́oje, Simon
Katalin is több el´́oterjesztést nyújtott
be, amelyek programok szerz´́odései-
nek megkötéséhez kérték a testület jó-
váhagyását. Els´́oként a Hargita Nem-
zeti Székely Népi Együttes fellépésé-
nek megállapodásával egyetértett a
testület.
A következ´́o megállapodás az október
23-i ünnepségen fellép´́o Európai Ha-
rang és Csengetty´́uegyüttesek Szövet-
ségének m´́usoráról szólt, ami elfoga-
dásra került. Az együttes az „Újra
színpadon” program keretében tartha-
tott kedvezményes, színvonalas és kü-
lönleges zenei el´́oadást a forradalom
évfordulójára emlékez´́o ünnepségen.
A Körúti Színház ebben az évadban
egy el´́oadást tartott a színházteremben.
A „Minden lében három kanál” cím´́u
bohózat megállapodása ugyancsak jó-
váhagyást kapott.
A Magyar Dráma Napja alkalmából
kerültek átadásra a Spangár-díjak, és
elkészült az idei antológia. A felkért
zsüritagok tiszteletdíjáról szóló szer-
z´́odéseket a testület jóváhagyta.
Simon Katalin intézményvezet´́o kérel-
met nyújtott be, hogy a munkáltatói
jogokat gyakorló képvisel´́o-testület
engedélyezze számára, hogy munka-
feladatainak ellátása mellett heti 6 órá-
ban rendes munkaidejében óraadóként
munkát vállaljon. A testület a mellék-
állások gyakorlásához hozzájárult, kü-
lönös tekintettel arra, hogy az intéz-
ményi munkaid´́ot nem csökkentik
ezek a feladatok, hiszen több esti és
hétvégi elfoglaltságból tev´́odik össze
az intézményvezet´́oi feladat, amit így
maradéktalanul lehet teljesíteni.

Jávorka János nyújtott be el´́oterjesz-
tést a Duna-Ipoly Sportegyesület
(Székhelye N´́otincs) támogatási kérel-
mével. Az egyesület el´́oz´́o évben is
kért és kapott támogatást, tekintettel,
hogy rétsági gyermekeknek tartanak
edzéseket és ismertetik meg ´́oket a ka-
jak-kenu sporttal. A kérelemben
1.430.400 Ft támogatást kérnek a rét-
sági önkormányzattól. Ezt a támoga-
tást a PVB is javasolta. Ebben a témá-
ban hosszabb vita alakult ki. 
Dr. Szájbely Ern´́o elmondta, hogy
rendkívüli aránytalanságot lát a sport-
támogatásokban. Nem ezzel a kére-
lemmel van gond, hanem a Rétság Vá-
rosi Sportegyesület (RVSE) ebben az
évben mindössze 400.000 Ft támoga-
tást kapott. Az RVSE ha nevezett meg
kell jelenniük a mérk´́ozéseken, sokféle
költségük van. Nem a kajakos fiatalok
támogatását tartja indokolatlannak,
hanem itt olyan aránytalanság van,
ami elfogadhatatlan. 
Jávorka János azt tette szóvá, hogy a
rétsági általános iskolásoktól az isko-
lai tornaterem délutáni edzéseire bér-
leti díjat kérnek, összesen 416.000 fo-
rintot. Az iskola ezt a tankerületi köz-
pontra hivatkozva számolja fel.
Ugyanakkor sokféle segítséget az ön-
kormányzattól várnak. Legutóbb pél-
dául a város költött több mint 5 millió
forintot a lépcs´́ok javítására, holott az
iskola teljes egészében – tulajdonosi
jogok és kötelezettségek gyakorlásá-
ban – a KLIK feladatkörében van. Ez
az eljárás méltánytalan és igazságta-
lan. Javasolta a támogatási összeget
1.000.000 Ft-ban megállapítani, és az
egyesület – vagy a polgármester, a
PVB elnök – folytasson tárgyalásokat
a tornatermi bérleti díj elengedésér´́ol.
Varga Dávid Géza viszontválaszban
elmondta, hogy a tornaterem bérletr´́ol
tárgyalást érdemes folytatni a tankerü-
lettel, de a támogatást nem javasolja
csökkenteni. Az RVSE támogatásra
azt mondta, hogy az egyesület korábbi
években kapott 4 milliót, más évben
3,5 milliót, de az elszámolásuk nem
átlátható. Jelenleg fiatalokkal nem
foglalkoznak, most sem tartja indo-
koltnak az RVSE-nek magasabb ösz-
szeg megállapítását, de amennyiben
jobb eredményeket érnek el, akkor a
jöv´́oben lehet emelni a támogatást is.
Heged´́us Ferenc is elmondta, több szü-
l´́o sérelmezte, hogy a gyerekek más
településre  járnak focizni.
Jávorka János módosító indítványát 3
igen, 4 nem szavazattal nem támogatta
a testület, a teljes kért támogatás pedig
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4 képvisel´́o igen szavazatával 3 tartóz-
kodás mellett megszavazásra került.
Varga Dávid Géza kérelmet nyújtott
be, hogy az általa autósoktatásra bérelt
önkormányzati területen (Laktanyai
nagybeton) lejt´́on elindulási feladat
gyakorlásához egy emelked´́ot saját
költségén kiépíthessen. A kérelmez´́o
bejelentette érintettségét és nem sza-
vazott, így a kérelem 6 igen szava-
zattal 1 tartózkodással engedélyezésre
került.
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
(TKB) m´́uködési szabályzatának né-
hány tételben módosított változatát
nyújtotta be, ami elfogadásra került.
Változások vannak a kulturális progra-
mok támogatását igényl´́ok körében, a
benyújtási határid´́okben és abban,
hogy a jöv´́oben egy esztend´́o alatt egy
szervezet a korábbi 3, majd 4 alkalom
helyett már 5 alkalommal kérhet ön-
kormányzati támogatást turisztikai és
kulturális programokhoz. Az új sza-
bályzatot elfogadta a testület.
A következ´́o napirendben a TKB-hez
érkezett kérelmek elbírálásáról döntött
a testület, amelyeket a TKB megvizs-
gált és támogatásra alkalmasnak talált.
A döntés alapján a Rétsági Általános
Iskola Gyermekeiért Alapítvány pál-
házi erdei gyalogtúra utazási költségét
150.000 Ft, a Duna-Ipoly SE olaszor-
szági nemzetközi versenyen való rész-
vétel költségéb´́ol utazásra és belép´́o-
jegy költségére összesen 150.000 Ft, a
Rétsági Városi Nyugdíjas Klub októ-
ber 1-i színházlátogatását 130.900 Ft,
a Rétsági Városi Nyugdíjas Klub agár-
di fürd´́ozési költségére utazásra és be-
lép´́ojegyre összesen 150.000 Ft,  a
Rétsági Városi Nyugdíjas Klub mez´́o-
kövesdi fürd´́ozési költségét utazásra és
belép´́ojegyre összesen 150.000 Ft tá-
mogatásban részesítette.
Beszámoló a testület lejárt határidej´́u
határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott dönté-
sekr´́ol, valamint a két testületi ülés kö-
zötti id´́oszakban az önkormányzat ér-
dekében végzett munkáról cím´́u tájé-
koztató ügyében vita nem alakult ki, a
benyújtott el´́oterjesztéseket a testület
tudomásul vette.
Egyebekben Jávorka János szólt a ren-
dezési terv módosításának fontosságá-
ról, hiszen a szabályok szerint annak
végs´́o hatályba lépésére akár két évre is
szükség lehet. PVB ülésen jelen volt a
terv készítésére felkért szakember, itt
felvet´́odött, hogy kiemelt önkormányza-
ti beruházások esetében – amennyiben
az iratok el´́okészítése megvalósul –,

december 31-ig lehet´́oség van kivéte-
les eljárásban a jóváhagyásra. Ilyen
például a 32 ha-os terület terve ami a
továbblépéshez szükséges. A hozzá-
szólók több javaslatot is felvetettek, de
Jávorka János meger´́osítette, hogy ez
a kivételes eljárás nem lehet magán-
személyek egyedi kérelmeinek tervez-
tetésére, csak és kizárólag az önkor-
mányzat kiemelt beruházásai kerülhet-
nek szóba. Pontosan meg kell határoz-
ni ezeket a feladatokat, mert a munká-
ra árajánlatot kell kérni, szerz´́odést
kötni és még az idén úgy lehet elvé-
gezni a módosítást. Január 1-t´́ol már
csak a teljes rendezési terv részeként
lehet megfogalmazni igényeket.
Jelezte, hogy pályázaton megnyert
összegb´́ol a temet´́oi urnafal építése
megkezd´́odött, amennyiben komoly
akadály nem merül fel, halottak napjá-
ra kérték az új urnafal elemek átadását.
Ugyancsak elkezd´́odött a tornaterem
és óvoda melletti területen az állami
beruházásként létesül´́o gyermekját-
szótér, „kisfocipálya” építése.

Több napirend nem lévén a polgármester
az ülést bezárta.

Képvisel´́o-testületi ülés

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkaterv szerinti KÖZ-
MEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖ-
TÖTT  következ´́o   ülését  november
30-án, kedd 16.00 órakor tartja. Bizott-
sági ülés id´́opontja: november 23. kedd
16.00  óra.  El´́oterjesztések  benyújtásá-
nak határideje: november 12. péntek
12.00 óra.

Tervezett napirendek:  1) Az Önkor-
mányzat 2021. évi költségvetésének mó-
dosítása - el´́oterjeszt´́o: Mez´́ofi Zoltán pol-
gármester. 2) Beszámoló az Önkormány-
zat 2021. évi költségvetése id´́oarányos tel-
jesítésér´́ol - el´́oterjeszt´́o: polgármester. 3)
A helyi adók mértékének megállapítása -
el´́oterjeszt´́o: Jámbor Lajos jegyz´́o. 4) Tá-
jékoztató Bursa Hungarica ösztöndíj pá-
lyázat elbírálásának eredményér´́ol - el´́o-
terjeszt´́o: jegyz´́o. 5) 2021. évi földhaszon-
bér megállapítása - el´́oterjeszt´́o: polgár-
mester.  6) Beszámoló helyi adók és
egyéb követelések állományáról, behajtá-
suk helyzetér´́ol - el´́oterjeszt´́o: polgármes-
ter. 7) Beszámoló a testület lejárt határide-
j´́u határozatainak végrehajtásáról és az át-
ruházott hatáskörben hozott döntésekr´́ol
valamint a két testületi ülés közötti id´́o-
szakban az önkormányzat érdekében vég-
zett munkáról - el´́oterjeszt´́o: Mez´́ofi Zol-
tán polgármester.

Rendeletek, jegyz´́okönyvek
Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvi-
sel´́o-testület által alkotott rendeletek tel-
jes szövege és mellékletei, a www.ret-
sag.hu oldalon az Önkormányzat feje-
zetben érhet´́ok el. Ugyanígy a helyi jog-
szabályok egységes szerkezetbe szerkesz-
tett szövege. A képvisel´́o-testület nyílt
üléseinek jegyz´́okönyvei, illetve a zárt
ülések határozatai az ülést követ´́o 15 na-
pon belül elérhet´́ok a www.retsag.hu web-
lapon, az Önkormányzat fejezetben.

A rendkívüli jogrend idején, a képvise-
l´́o-testület nevében hozott polgármesteri ha-
tározatok elérhet´́ok a www.retsag.hu honla-
pon az Önkormányzat rovatban, a polgár-
mesteri döntések menüpont
alatt.

Az október 21-i tanács-
kozás videója a következ´́o
címen elérhet´́o: 
https://youtu.be/ckK3O6KlexU

Tisztségvisel´́ok fogadó órái
2021. NOVEMBER DECEMBER

Mez´́ofi Zoltán polgármester minden hó-
nap második hétf´́ojén 13.00-17.00 óráig.
Novemberben 8-án, decemberben 13-án.

Jávorka János alpolgármester minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00. óráig.
Novemberben 24-én, decemberben 22-én

Jámbor Lajos jegyz´́o: minden hétf´́on
14.00-17.00 óráig. Novemberben 8., 15.,
22., 29. decemberben 6., 13., 20.

Felhívjuk a figyelmet, hogy koronavírus in-
tézkedések miatt el´́ozetes telefonos egyezte-
tés szükséges, illetve els´́osorban telefonon,
e-mailben keressék a hivatal vezet´́oit.

Buszmegálló
Tisztelt Rétsági Polgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy az el´́oze-
tes, feltételes tájékoztatás véglegessé vált,
2021. november 1-t´́ol a buszfordulóból
induló buszok és a gyorsjáratok (M2-es
úton közleked´́o buszok) kivételével vala-
mennyi menetrend szerint közleked´́o járat
megáll a MOL kútnál. Részletes információ
a http://menetrendek.hu oldalon található.

A buszmegálló neve: Rétság, Jászte-
lekpuszta lesz, jelenleg a Rétság, benzin-
kútként szerepel a menetrendben. 

Javasolom az érintetteknek, hogy a
bérletigazolványaikban az adatokat mó-
dosítani szíveskedjenek. 

Az új buszmegállóban megálló buszok
helyi járatként is használhatók a buszfor-
dulóig.  A helyi menetjegy ára jelenleg
250 Ft.

Mez´́ofi Zoltán polgármester
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Tájékoztató a vírushelyzetr´́ol
Tisztelt Rétsági Polgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy váro-
sunkban súlyosbodik a koronavírus
járványhelyzet. 

Háziorvosi szol-
gálataink tájékoz-
tatása alapján jelen-
leg 13 igazolt pozitív
fert´́ozött lakosunk
van. Teszteredményt
24 f´́o esetében vár-
nak. Sajnos a fert´́o-
zött betegek közül
van olyan személy,

aki kórházban ápolásra szorul. A betegek-
nek miel´́obbi gyógyulást kívánok!

A betegek között vannak oltottak is.
Kérek mindenkit, lehet´́oségéhez mérten
vegye fel a harmadik oltást. 

Gulyás Gergely miniszterelnökséget
vezet´́o miniszter tájékoztatása szerint: „A
koronavírus elleni védekezésben a legfon-
tosabb az oltás, bárki hordhat maszkot, de
ilyen kötelez´́o döntést a kormány nem ho-
zott.” 

Tisztelettel kérek mindenkit, hogy sa-
ját és mások egészségének megóvása ér-
dekében tartsa be az egészségügyi szabá-
lyokat! Vegyük komolyan a járványt!!!

Csak kérni tudom, hogy zárt terekben
mindenki viseljen maszkot, tartson leg-
alább 1,5 m-es távolságot. Továbbra is na-
gyon fontos az alapos kézmosás és kézfer-
t´́otlenítés. 

Háziorvosi szolgálataink a romló jár-
ványügyi helyzet miatt a sürg´́os esetek ki-
vételével telefonos el´́ojegyzés alapján
várják betegeiket. A tumultus kerülhet´́o el
az id´́opontfoglalással. Kérjük, hogy CO-
VID tünetekkel ne keressék fel személye-
sen a rendel´́oket. 

Kérem Önöket, hogy nem internete-
z´́o ismer´́oseik körében a vírushelyzet-
r´́ol, az orvosi rendelésr´́ol szóló tájékoz-
tatást továbbítani szíveskedjenek.
Tisztelt Rétságiak, Kedves Barátaim!

Közeledik Mindenszentek ünnepe. El-
kerülhetetlen, hogy ne találkozzunk csa-
ládtagjainkkal, barátainkkal. Próbáljunk e
találkozások alkalmával is vigyázni egy-
másra.

Emlékezzünk meg azokról is, akik a
járvány miatt már nem lehetnek velünk.
13 rétsági lakosról tudunk. Kérem, emlé-
kükre gyújtsunk egy gyertyát!   

Vigyázzunk egymásra!
Rétság, 2021. október 27.

Mez´́ofi Zoltán polgármester

Indulnak a városkarbantartási munkák
Tisztelt Rétsági Polgárok!

 Október utolsó szerdáján útjainkon
felújítási, karbantartási munkák kezd´́od-
nek az alábbi feladatok elvégzésével:

Rózsavölgy út javítása körforgalom
kialakítása, szegélyezés, 
Mez´́o utca útpadka feltöltése, szegé-
lyezés, csapadékvíz-elvezet´́o árok
karbantartása, 
Temet´́o útszélesítés, aszfaltréteg, ke-
rítés, csapadékvíz elvezetés, 
Hunyadi sor csapadékvíz elvezetés, 
Nyárfa utca parkoló b´́ovítése a Rá-
kóczi útig k´́oszórással, szegélykiépí-

téssel,
A város teljes területén kátyúzás, 
Rákóczi út József Attila útkeresztez´́o-
dés javítása, 
Napközi konyha udvarán parkolók
kialakítása, 
Radnóti utca Járóbetegellátó Köz-
pont közötti járda kialakítása.
Az útfelújítások, javítások ideje alatt
félpályás útlezárásokra kell számíta-
ni. 

Kérjük szíves türelmüket!
Rétság, 2021. 10. 25. 

Mez´́ofi Zoltán polgármester

Felhívás
A Képvisel´́o-testület a lakosság vélemé-
nyét kívánja kikérni a Tanuszoda nevé-
re.

Rétság Város Önkormányzata felkéri a
város lakóit, hogy tegyenek javaslatot a
Tanuszoda elnevezésére. 

A Tanuszoda nevének kiválasztásához
a Képvisel´́o-testület  várja a településen
él´́ok, 2-3 mondattal indokolt, a javaslatte-
v´́o nevének és lakcímének feltüntetésével
ellátott kezdeményezéseit.

A  javaslatokat  a  jegyzo@retsag.hu
e-mail címre várjuk 2021. november 20.
szombat 24 óráig. A javaslatok zárt borí-
tékban is leadhatók a Rétsági Polgármes-
teri Hivatal földszintjén elhelyezett posta-
ládába 2021. november 19-én 12,00 óráig.

A Képvisel´́o-testület  ezt követ´́oen ha-
tároz a Tanuszoda nevér´́ol, döntésér´́ol ér-
tesíti a BMSK-t, aki jóváhagyásra továb-
bítja az EMMI felé a testület által válasz-
tott elnevezést.

Háziorvosok rendelése
I-es körzet:

Rendel: Dr. Kramlik Annamária
Hétf´́o 8.00–12.00
Kedd 8.00–12.00
Szerda 8.00–12.00
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:  06-35-350-687

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 metróál-
lomástól 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 készenléttel
megegyez´́o.

Fogorvosi szolgálat 
Rendelési id´́o 2020. november 2-t´́ol

Rendel: Dr. Bed´́o Gyöngyi fogszakorvos
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!
— A váróteremben egyszerre 6 beteg tar-

tózkodhat!
— A váróteremben a szájmaszk viselése

kötelez´́o!
— Belépéskor kézfert´́otlenít´́o használata

kötelez´́o!
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Tájékoztató 
a laktanyai ingatlanok árverésér´́ol

Tisztelt Olvasók!
Mint ahogyan korábban írtam, a DM

Concept 2020. Kft. vételi szándékot jelen-
tett be az önkormányzatnál a Rétság
356/49, 356/50, 356/52 és a 356/53 hrsz.-
ú ingatlanokra. A 356/49 hrsz.-ú ingatlan
területe 1802 m2, amelyen van egy volt
legénységi épület, az épület alapterülete
2372 m2,  a 356/50 hrsz.-ú ingatlan területe
1524 m2, ezen van a volt tantermi épület,
amelynek területe 1675 m2 hasznos lakás-
célra beépíthet´́o alapterülettel rendelkezik.
A 356/52 hrsz.-ú kivett belterület 1311 m2,
a 356/53 hrsz.-ú kivett belterület 1925 m2

alapterülettel rendelkezik.
Az ingatlanok értékbecslését 2021. ja-

nuár hónapban az önkormányzat az OTP
Ingatlan Zrt.-vel elvégeztette, ennek kö-
vetkeztében   az  értékbecsült  árak  a
következ´́ok: 356/49 hrsz. 59.400.000 Ft,
356/50 hrsz. 44.600.000 Ft, 356/52 hrsz.
1.300.000 Ft, 356/53 hrsz. 200.000 Ft ér-
téket képviselt. Összesen: 105.400.000 Ft.

Egyéni önkormányzati képvisel´́oi ja-
vaslatra 2021. március hónapban kérés fo-
galmazódott meg a 356/49 és a 356/50
hrsz.-ú ingatlanok ismételt értékbecslésé-
re, egy önálló értékbecsl´́ovel. Indoklás-
ként elhangzott, hogy túl drága az érték-
becslés és sokat kell ráfordítani a leend´́o
vev´́onek. A  javaslattev´́o az értékbecsl´́o
személyét is megnevezte, a képvisel´́oi ja-
vaslatot az ismételt eljárásra a nevezett
értékbecsl´́o személyével együtt a Képvi-
sel´́o-testület elfogadta. 

A nevezett értékbecsl´́o, Rátkai Béla
ingatlan értékbecsl´́o elvégezte az újabb
értékbecslést és megküldte annak ered-
ményét a hivatalnak. Az értékbecslés
által a 356/49 hrsz.-ú ingatlan értéke
15.000.000 Ft, a 356/50 hrsz.-ú ingatlan
értéke 10.900.000 Ft összeget képviselt.
Összesen: 25.900.000 Ft.

Úgy t´́unik, hogy az utóbbi értékbecs-
lés eredményét túl alacsonynak tartották,
ezért 2021. május hónapban ismét önkor-
mányzati képvisel´́oi javaslatra, igazság-
ügyi értékbecsl´́o szakért´́o bevonására
volt javaslat. Az igazságügyi szakért´́o
megnevezésével elfogadásra került a két
értékbecslés vizsgálatára szóló felkérés.

A szakért´́oi feladatot Dr. Balogh
Bence igazságügyi ingatlan szakért´́o el-
végezte, az igazságügyi szakért´́o véle-
ménye szerint a 356/49 hrsz.-ú ingatlan
értéke 18.200.000 Ft, a 356/50 hrsz.-ú
ingatlan értéke 13.400.000 Ft összeget
képviselt. Összesen: 31.600.000 Ft.

A 356/52-53 hrsz.-ú ingatlanokra nem

kértek ismételt értékbecslési eljárást.
Ez alapján az önkormányzat a négy

ingatlanra összesen: 33.100.000 Ft ösz-
szegben tett közzé “HIRDETMÉNYT”.

A „HIRDETMÉNYRE” nyolc vételi
ajánlat érkezett a megadott határid´́oig. Az
önkormányzat vagyonrendelete alapján,
mivel több vételi ajánlat érkezett, ezért a
vételi ajánlatot beküld´́ok tekintetében az
önkormányzat árverésre bocsájtotta az ér-
tékbecslésre meghirdetett ingatlanokat.

Az árverésre 2021. október 12-én 13
órakor került sor.

A jelentkezett vev´́okb´́ol kett´́o vállal-
kozás visszamondta a részvételt, egy vev´́o
jelezte, hogy nem kíván megjelenni, kett´́o
vételi szándékot benyújtó vállalkozás nem
jelent meg az árverésen. A kötelez´́oen be-
fizetend´́o 3.310.000 Ft összeg´́u foglalót
három vállalkozás fizette be:
1. Rét-Ing Ingatlanforgalmazó és Fej-

leszt´́o Kft.
2. DM Concept 2020. Kft.
3. DAM-TEAM Kft.

A licit induló összege 33.100.000 Ft
volt. A legmagasabb végs´́o árajánlat
összege: 78.100.000 Ft volt.

Ennek következtében a DM Concept
Kft vásárolta meg a négy darab önálló
hrsz.-ú ingatlant.

Az adás-vételi szerz´́odés megkötésé-
re 30 nap áll rendelkezésre.

A 356/49-50 hrsz.-ú ingatlanokon ki-
zárólag lakások alakíthatóak ki. A 356/52
hrsz.-ú ingatlanon kizárólag a 356/49-50
hrsz-on jöv´́oben létrejöv´́o lakásokhoz
kapcsolódó parkolóhelyek, míg a 356/53
hrsz.-ú ingatlanon csak zöld terület, park,
esetleg játszótér alakítható ki.

Az új tulajdonos a saját költségén kö-
teles a közm´́uveket kiépíteni és az ingat-
lanokba bevezetni.

A Képvisel´́o-testület az ingatlanokat
érint´́oen 2 éves beépítési kötelezettséget
írt el´́o, melynek biztosítására visszavásár-
lási jogot határozott meg. Ezen feltétele-
ket az adás-vételi megállapodásban is rög-
zíteni kell.

Bízzunk benne, hogy az új tulajdonos
eleget tesz az elvárásoknak és megfelel´́o
alapterület´́u, változatos lehet´́oség´́u, kor-
szer´́u lakásokat biztosít az érdekl´́od´́ok ré-
szére.

Az én véleményem szerint az érték-
becslési eljárások számadatai elégé érde-
kes és egymástól eltér´́o  képet mutatnak.
Figyelembe véve az eredményt, a
78.100.000 Ft végösszeget, a számokat
összehasonlítva, nekem az a véleményem,

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötött
2021. október 9-én

Majer Petra és Varga Gyula
Sok boldogságot!

Elhunyt

2021. október 2-án
Gy´́ori László

Nyugodjék békében!

Felhívás
Tisztelt Rétsági Lakosok!
Hasábjainkon szeretnénk Önöket anya-
könyvi hírekr´́ol (születés, házasságkötés,
elhalálozás) is tájékoztatni.

A hozzátartozóknak, érintetteknek az
anyakönyvvezet´́onél vagy a szociális ügy-
intéz´́onél nyilatkozniuk 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 letölthet´́ok a
www.retsag.hu weboldalról is.

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.

Legközelebb - novemberben 19-én
és decemberben 17-én pénteki napon le-
hetséges sz´́urés 12.00-15.00-ig. Id´́opontot
szükséges egyeztetni a recepción szemé-
lyesen, vagy a 35-550-570 telefonon. Élje-
nek a lehet´́oséggel! A sz´́urés a rétsági la-
kosok számára ingyenes. 

hogy az OTP Ingatlan Zrt. számadatai áll-
nak közelebb a piaci értékekhez.

Úgy t´́unik, hogy elindult valami fej-
lesztési lehet´́oség a volt laktanya terüle-
tén. Sajnos a volt tiszti étkezde-n´́otlen
szálló bérleti szerz´́odéssel m´́uköd´́o vállal-
kozás, megtorpanni látszik, mivel konkrét
lépések nem történtek az elmúlt évben az
érvényes megállapodás alapján.

Pozitívum, hogy vételi szándékot je-
lentett be egy vállalkozás a volt parancs-
noki épület hasznosítására vonatkozóan.

Tisztelettel: 
Jávorka János alpolgármester
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Nyári események a Rétsági Általános Iskolában
A diákok számára a nyár az aktív pihenés
id´́oszaka. Szerencsés, ha a családjukkal
van módjuk feltölt´́odni ezekben a hetek-
ben, de tudjuk, hogy munka mellett a szü-
l´́oknek sokszor nehéz megszervezni gyer-
mekeik számára a tartalmas id´́otöltést. Eb-
ben is rendszeres segítséget nyújtanak az
iskolai dolgozók, napközis és bentlakásos
táborok szervezésével. Idén nyáron több
lehet´́oség közül is választhattak a Rétsági
Általános Iskola diákjai. 

A „Csodaszarvas Iskolai közösségi
program” keretében 3 bentlakásos tábort
vezettünk Balatonlellén 75 diák számára,
akik környezettudatos életmóddal kapcso-
latos interaktív programokon keresztül is-
merkedhettek a környezetvédelem problé-
máival és megoldási lehet´́oségeivel. A ta-
nulságos foglalkozások közé számos él-
ménydús programot is be tudtak pedagó-
gusaink iktatni, a gyerekek sokáig fognak
emlékezni a vidám strandolásokra, az óri-
áscsúszda, vízibicikli, kirándulások és ha-
sonló programok nyújtotta közösségi él-
ményekre. Mindeközben az iskola épüle-
tében 5 darab napközis tábor lebonyolítá-
sára is sor került, ahol a táborvezet´́o taná-
raink különböz´́o tematikus tartalmak köré
szerveztek foglalkozásokat, programokat,
buszos kirándulásokat. Keszegi telephe-
lyünkön Deák Ervin intézményvezet´́o úr
irányításával két turnus Erzsébet-tábor
megszervezése is megtörtént. 

Nagy hagyománya van iskolánkban az
erdei gyalogos vándortábornak. Idén ötö-

dik éve, hogy Magyarország különböz´́o
tájegységeit látogatjuk meg, alkalmanként
30-40 diákkal. A táborokhoz a jól kiépített
hátteret az Országos Erdészeti Egyesület
biztosítja. A program sikerének tudjuk be,
hogy idén két tábort is tudtunk indítani,
egyet a Bakonyba és egyet a Zempléni-
hegységbe. Kicsit beárnyékolta a lelkes
készül´́odést a bérelt buszok megugrott
költsége, amire önzetlen támogatók nél-
kül nehezen tudtunk volna megoldást ta-
lálni. Itt szeretnénk megköszönni Tolmács
Község Önkormányzatának, Bánk Köz-
ség Önkormányzatának az összesen
70 000 Ft érték´́u adományt, Nagy Julian-
na rétsági lakosnak és névtelenséget kér´́o
adományozónknak a Rétsági Általános Is-
kola Gyermekeiért Alapítvány számlájára
eljuttatott pénzadományokat, amivel a
buszköltséget jelent´́osen le tudtuk szoríta-
ni. Köszönettel várjuk továbbá Rétság Vá-
ros Önkormányzatának az augusztusban
megítélt és októberi folyósítással ígért tá-
mogatást. Nagy Juliannától a táborba induló
gyerekek kézzel festett gyönyör´́u szerencse-
követ is kaptak nagy örömünkre.

Az iskola épületének karbantartása,
részleges renoválása általában a nyári id´́o-
szakra esik. Nem volt másképp idén sem,
így megtörtént az iskola termeinek tiszta-
sági festése, a tolmácsi épület mellékhe-
lyiségeinek burkolása. Nagy munka volt a
Tolmácson az iskolaépület tet´́ocseréje,
amit  Tolmács  Község Önkormányzata
finanszírozott.  Javításra került a rétsági

iskolaépület el´́otti balesetveszélyes lép-
cs´́osor is, erre a Balassagyarmati Tankerü-
leti Központ, mint az iskola fenntartója és
Rétság Város Önkormányzata, mint az
épület tulajdonosa összefogásával kerül-
hetett sor.

Reméljük, hogy a nyári programoknak
köszönhet´́oen kipihenve, feltölt´́odve ér-
keztek a diákok az új tanév megkezdésére
szeptember elsején.

Pap Anna

Szeptemberi események a Rétsági Általános Iskolában 
Szeptember 1-jén kipihenve érkeztek
diákjaink az iskolába, kíváncsian és
nyitottan az új tanév eseményeire. Re-
méljük, hogy várakozásaik teljesültek,
hiszen nem volt eseményekben szegény
iskolánk élete az ´́osz els´́o hónapjában.

Az iskolakezdéshez jelentett nagy se-
gítséget a Rétság Város Szlovák Nemze-
tiségi Önkormányzata által felajánlott
50.000 Ft támogatás, melyb´́ol a minden-
napi oktatáshoz szükséges informatikai

eszközök kerültek beszerzésre. Heged´́us
Ferenc képvisel´́o úrtól kapott támogatás-
ból aszfaltfestéket vásároltunk, mellyel a
küls´́o kézilabdapálya vonalazását újítot-
tuk fel. Köszönjük a támogatóknak!

Diákjaink a Kajak Start Program kere-
tében ismerkedtek meg immár két éve a
kajak-kenu sportág lehet´́oségeivel Hídvé-
gi Vince edz´́o segítségével. Jelenleg a Du-
na-Ipoly Sportegyesület sportolóiként már
nemzetközi versenyeken is érnek el ered-

ményeket. Szeptember 11-én Szlovéniá-
ban rendezett Adria Kupán Hodur Danka
MK-1 U12 200 méteren I. helyezést, MK-
2 U11-12 200 méteren I. helyezést, Maka-
ra Zorka MK-1 U10-U8 200 m II. helye-
zést, Csósza Áron MK-1 U10-U8 200 mé-
teren II. helyezést, MK-2 U10-U8 200
méteren II. helyezést, Hodur Zalán MK-2
U10-U8 200 méteren II. helyezést ért el. 

Hasonló sikereket értek el a szeptem-
ber 18-án megrendezett Budapest Kupán,
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ahol Hodur Zalán és Csósza Áron MK-2
2000 méteren 2. helyen, Csósza Áron
MK-1 2000 méteren 5. helyen, Hodur Za-
lán 8. helyen, Hodur Danka MK-2 2000
méteren 5. helyen, MK-1 2000 méteren 7.
helyen végzett. Gratulálunk a versenyz´́ok-
nek és felkészít´́ojüknek, Hídvégi Vincének!

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet az
egészséges életmódra való nevelésre,
örömmel várjuk minden évben azokat az
eseményeket, ahol diákjaink a testnevelés
órákon túl is kiélhetik aktív mozgás iránti
igényüket. Szeptemberben több ilyen ese-
ményen is részt vehettünk. 

Szeptember 23-án rendezték meg Sal-
gótarjánban a Megyei Diákolimpia Ügyes-
ségi és Váltófutó Csapatbajnokságot. Mind-
két csapatunk második helyen végzett a ba-
lassagyarmati Dózsa és a Kiss Árpád Iskola
el´́ott. Kislabdahajító csapatunkban Kalocsai
Korina, Göde Boglárka, Kiszely Lilla, Ke-
lemen Barbara és Pajor Szófia, közülük a
megye legnagyobb dobását Kalocsai Korina
érte el. Távolugró csapatunk tagjai: Kir An-
na, Kiszely Lilla, Antal Gerda, Gál Dorottya
Györgyi, Jankó Dorottya, közülük szintén a
megye legnagyobb ugrásával Kir Anna zár-
ta a versenyt. 

A Magyar Diáksport Szövetség idén is
meghirdette az Európai Diáksport Napját,
melyhez a mi iskolánk is csatlakozott,
szeptember 24-én. A másfél évig tartó,
sajnos rendkívül mozgásszegény id´́osza-
kot követ´́oen minél több gyermek, újra
megtapasztalta a közösségi sportolás örö-
mét a mi iskolánkban is. A KRESZ Park
nagyon jó lehet´́oség volt, hogy minden
tanulónk lefutotta a kötelez´́o 2021 m-t. Az
esemény idei fókusztémája kifejezetten a
kreatív mozgásterek kialakítására hívta fel
a figyelmet. Az MDSZ céljaként szerepelt
idén, hogy rámutasson: a mozgás lehet´́o-
sége az iskolákban és azok környezetében
mind térben, mind id´́oben jóval b´́ovebb
annál, mint az, ahogy kihasználjuk. Ná-
lunk újszer´́u elemként jelent meg a futás,
a játszótéri és a kispályás programok mel-
lett, a kerékpározás és az új kondi park
kihasználása. Az id´́ojárás is támogatott
minket a szabadtéri programok megrende-
zésében és remek hangulatot adott a kö-
zösségi sportoláshoz. 

Szeptember 25-én iskolánk képviseleté-
ben 13 tanuló vett részt Szobon az els´́o al-
kalommal megrendezésre kerül´́o Játékos
Sportnapon Hidvégi Vince kajak-kenuedz´́o
felkérésére, támogatva ezzel a diáksport
népszer´́usítését és új sportolási lehet´́osége-
ket. Az utazást és a sportnapon való részvé-
tel teljes költségét is biztosította számunkra.
A Sportnap különleges ügyességi feladatok-
ból, futóversenyb´́ol és kispályás labdarúgás-
ból tev´́odött össze. Csapatunk er´́ossége volt,
az együttm´́uködés és az elszántság, egymás
lelkesítése, a másikban való bizalom. 7
helyszínr´́ol érkeztek csapatok. A rendez´́o
csapat, azaz Szob csapata után, az ügyességi
feladatokban a második, a kispályás labda-
rúgásban a harmadik helyen zártuk az ese-
ményt. Különdíjban részesült Majer Botond
Krisztián 8. osztályos tanuló, aki a labdarú-
gó torna gólkirálya lett. Tanulóink névsora:
Kir Anna, Hriagyel Linetta, Majer Blanka,
aki a fiúk között is megállta a helyét, reme-
kül védett a kapuban, Bergman Tamara,
Dobsonyi Orsolya, Bene Huba, Majer Bo-
tond Krisztián, Gáspár Benedek, Hodur
Danka Dóra, Hajzsel Antónia Eszter, Men-
czel Milán, Harsányi Ferenc Zoltán, Kiss
Máté István. A sportnap remek zárása volt a
sárkányhajózási lehet´́oség a Dunán, melyet
szintén Hidvégi Vince biztosított számunk-
ra. Mindhárom sportesemény szervez´́oje is-
kolánk testnevel´́otanára, Maglódiné Sági
Gabriella volt. Gratulálunk tanulóinknak a
szép eredményekért!

De nem csak a sportesemények színe-
sítik iskolánk életét. Szeptember 24-én és
27-én Természettudományos-pályaorien-
tációs napot tartottunk. Az iskola dolgozói
ínycsiklandozó bográcsos paprikáskrump-
lit f´́oztek az iskola udvarán, melyhez alap-
anyagot a központi konyha nyújtott. Ezzel
párhuzamosan zajlottak a tudományos
programok. Minden osztály részt vehetett
a Duna-Ipoly Nemzeti Park Dunavirág Vi-
zibuszának interaktív foglalkozásán, meg-
tekinthettek a gyerekek egy érdekfeszít´́o
kémiai bemutatót Dr. Murányi Zoltán el-
´́oadásában, betekintést nyerhettek az erdé-
szeti szakma szépségeibe Varga Zoltán er-
dészeti vezet´́o úr jóvoltából, illetve az ér-
dekl´́od´́o diákok Lego-robotokat építhettek
és programozhattak. A tartalmas temati-

kus programot a Henkel Magyarország
Kft., Dr. Murányi Zoltán f´́oiskolai tanár,
Varga Zoltán erdészvezet´́o, valamint a
Rétsági Általános Iskola Gyermekeiért
Alapítvány támogatásával tudta az iskola
megtartani. A programokat Nagyháziné
Bacsa Mónika intézményvezet´́o és Pap
Anna tanárn´́o szervezték, a helyszínt a
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár
biztosította.

Szintén a Henkel Magyarország Kft.
támogatásával indítottuk el az angol-ter-
mészettudományos kétfordulós verse-
nyünket, melynek els´́o fordulóját osztály-
szinten tartottuk meg, míg játékos csapat-
verseny formájában a második fordulójára
november hónapban kerül sor Korcok
Miklós tanár úr irányításával.

Új szakkör indításáról is beszámolha-
tunk, a hetedik-nyolcadik évfolyamos ta-
nulók között nagy sikere van Korcok Mik-
lós tanár úr csütörtöki online angol foglal-
kozásának. 

Osztályszint´́u programra is volt példa
az ´́osz els´́o hónapjában, Prajda Ágnes ta-
nárn´́o a 4.b. osztályt vitte a szül´́ok segít-
ségével az Almáskertbe egy napsütéses al-
maszüretre. 

Ezúton is szeretnénk minden támoga-
tónknak, aki anyagiakban vagy önkéntes
munkájával segíti az iskola tanulóit, meg-
köszönni önzetlenségét!

Fontosnak tarjuk, hogy a tanulás mellett,
a lehet´́oségeinkhez képest minél több színes
eseményen vegyenek részt diákjaink, hogy
el´́ohozhassák rejtett, vagy meger´́osítsék már
megnyilvánult tehetségüket. Ehhez azon-
ban az Önök támogatására is szükségünk
van! Kérjük, hogy amennyiben módjuk-
ban áll, támogassák a Rétsági Általános
Iskola Gyermekeiért Alapítványt!

Maglódiné Sági Gabriella és Pap Anna
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Spangár-díjak és könyvbemutató
Szeptember 21-e a Magyar Dráma Nap-
ja. A járványügyi kényszerbezárás miatt
idén kivételesen a szokásos április 11-i
Költészet Napja helyett ehhez a jeles al-
kalomhoz kapcsolódott a Városi M´́uvel´́o-
dési Központ és Könyvtár rendezvénye:
az Üzenetek, vallomások, strófák cím´́u
irodalmi antológia bemutatása.

A tizennyolcadszorra kiadott váloga-
tást a kiírt pályázatra beérkezett versek-
b´́ol, novellákból állította össze a szakért´́o
zs´́uri. Idén Sztranyovszky Béla író, Hatala
Csenge író-szerkeszt´́o és Majer Szilvia
magyar irodalom és nyelvtanár vállalta a
nemes feladatot. A beérkezett majd fél-
száz írásból 16 jelent meg a gy´́ujtemény-

ben. A kiadványt Katonáné Sirkó Irén,
Mez´́ofi Zsófia, Tekn´́os Lili, Vargáné Fidel
Ágota, Girasek Károly és Szájbely Zsolt
fotói díszítik.

A könyvbemutatón az ünnepi köszön-
t´́ok elhangzása után a pályam´́uvekb´́ol
Szájbely Zsolt, Varga Nándorné és Nagy-
Velki Anita olvasott fel. A bíráló bizottság
vers kategóriában Rába Ildikó Mariann
Napló cím´́u költeményét, próza kategóri-
ában Bereczk Imola Gyakorlás cím´́u el-
beszélését tüntette ki a legjobbnak járó
elismeréssel. ´́Ok vehették át a Rétsági
T´́uzzománc Kör míves alkotásait, a 2021.
évi Spangár plaketteket. Gratulálunk!

nÁg

Nótaest Gy´́ori Szabó József emlékére
Az ´́oszi estében a m´́uvel´́odési központ fé-
nyei csalogatóan várják a közönséget egy
szórakoztató emlékez´́o estre. A közismert
és sokak által szeretett énekes – Gy´́ori
Szabó József – rokoni szálakkal köt´́odik
Rétsághoz, és végakarata szerint városunk
temet´́ojében nyugszik a családi sírboltban.
Éppen 10 esztendeje hogy itt hagyta a nó-
tát szeret´́o közönséget.

Amikor csak lehetett Buváry Lívia
minden évben szervezett koncertet az em-
lékez´́oknek. Tavaly nem lehetett, így még
nagyobb várakozás el´́ozte meg ezt a 10-es
évfordulót. 

Buváry Lívia köszöntötte a közönsé-
get, bemutatta a zenekart, akiket Csóka
Gyula prímás vezetett. Majd egy videó
került lejátszásra, amit tulajdonképpen
privát emlékként ´́oriztek meg Józsi bácsi
– mindenki így tisztelte – egyik utolsó
Balaton parti fellépésér´́ol. Majd következ-
tek a közösen ismert, sokszor egymástól
tanult nóták, és sok-sok emlékezés. 

Buváry Lívia mellett Erd´́os Melinda,
Sebestyén Tamás és Fej´́os Jen´́o énekelt a két
részes est folyamán számos ismert, szeretett
dalt. Az igazán gazdag program méltó meg-
emlékezés volt Gy´́ori Szabó Józsefr´́ol.

Gorbacsov titkai
Az Ünnepi Könyvhét korábban mindig ta-
vasz végén nyár elején került megrende-
zésre. Az idei, 92. könyvhetet az országos
programokat szervez´́ok szeptember 2-ától
5-éig hirdették az ország több helyszínén
tartott programokkal, könyvbemutatókkal.

A Rétságon bemutatásra kerül´́o m´́u
Gorbacsov titkai címmel jelent meg. Az
els´́o kiadás alcíme talán legtöbbet mond el
a bemutatott személyiségr´́ol: „Az ember,
aki megváltoztatta a világot”. Kétségtelen
tény, hogy Mihail Gorbacsov a történelem
kiemelked´́o, és meghatározó személyisé-
ge. Sokat tett kelet és nyugat együttm´́ukö-
déséért, véget vetett a hidegháborúnak,
konstruktív együttm´́uködést alakított ki a
nagyhatalmakkal, miközben ´́o maga is a
világ legnagyobb birodalmának vezet´́oje
volt. Az ´́o nevéhez f´́uz´́odik a Szovjetúnió
tagállamainak önállósodása, ahogy több
helyen mondják a Szovjetúnió megsz´́uné-
se. Az ismert fogalmak a peresztrojka (a
gazdaság átstruktúrálása, és gyorsítása) és
a glasznoszty (új gondolkodás, demokra-
tizmus, nagyobb nyilvánosság) sokaknak
ismer´́osnek t´́unnek. Igen, mindezek hoz-
zájárultak a Szovjetúnió és a világ jelent´́os
változásához.

Jeles történelmi személyiségekr´́ol ál-
talában úgy születnek könyvek, hogy tör-
ténészek felkutatják a könyvtárak, levéltá-
rak anyagait és azokból állítják össze egy
személyiség életútját. A másik, ha maga
az ember írja meg emlékiratait. De a har-
madik sokkal izgalmasabb. Egy több mint
20 éve barát ír könyvet az együttlétek,
utazások, diplomáciai események alkal-
mával tapasztaltakról, aminek közvetlen
részese volt. Zolcer János ezt tette. A tör-
ténet maga is regényes, hiszen mint sike-
res médiavállalkozó keresett kapcsolatot
Gorbacsovval, és az els´́o találkozás hosz-
szantartó együttm´́uködésr´́ol, barátsággá ala-
kult, közös munkává változott, így mód
volt az objektív igazságot feldolgozni.

A könyvbemutatón minderr´́ol beszélt
röviden a szerz´́o.  Zolcer János nem
mondta magáról hogy szépíró lenne, a kö-
tet mégis mell´́ozi a száraz „levéltári elem-
z´́o stílust”. Belelapozva látható, hogy
igenis jól olvasható, élményszer´́u, mese-
szer´́u feldolgozása a valóságnak.

    2021. NOVEMBER     HANGADÓ    

    10   



Két kiállító a galériában
A m´́uvel´́odési központ kiállítótermében
egyid´́oben láthatók Bardócz Lajos grafi-
kusm´́uvész és Óvári János fest´́om´́uvész
munkái. Igazán jól megférnek együtt, s´́ot
a stílusbeli, alkotói, módszerbeli eltérések
ellenére.

Simon Katalin az intézmény igazgató-
ja köszöntötte a megjelenteket, bemutatta
a kiállító m´́uvészeket, majd felkérte ifj.
Majnik Lászlót, aki zenei közrem´́uködé-
sével tette ünnepélyessé  az alkalmat.
Óvári János mondott köszönt´́ot, bemutatta
az itt el´́oször kiállító m´́uvésztársat, majd
néhány mondatban kitért az általa hozott
alkotásokra is. 

Megemlékezés 
az aradi mártírokról

1849. október 6-án végezték ki Aradon a
magyar szabadságharc 13 honvédtáborno-
kát. A magyar kormány 2001-ben nemzeti
gyásznappá nyilvánította október 6-át.
Rétságon minden évben megemlékeznek
a szabadságharc mártírjairól.

A m´́uvel´́odési központ aulájában ke-
rült sor a megrendezésre. Mez´́ofi Zoltán
polgármester tartott emlékez´́o beszédet,
majd az általános iskolások el´́oadásában
hangzottak el irodalmi, történelmi emlé-
kek október 6. mártírjairól. Szájbely Zsolt
szavalata után Simon Katalin énekelt. A
Szózat hangjai után a méltóságteljes meg-
emlékezés az intézmény el´́ott, a 1848-49-
es h´́osök emléktáblájánál koszurúzással
folytatódott. 

Népviselet-bemutató táncházzal
Mozgalmas napot szervezett a Kerepl´́o
Néptánc Egyesület szeptember utolsó
péntekjére. Több programlehet´́oséget kí-
náltak délután négy órától egészen zárórá-
ig. Ezen a napon is a Csoóri Sándor Alap
támogatásából valósulhatott meg az él´́o-
zenével kísért többszálú m´́usor.

Délután a m´́uvel´́odési központ aulájá-
ban egy hatalmas asztalnál kézm´́uves és
kreatív lehet´́oségek várták az érdekl´́od´́oket.

Az el´́oadóterembe az egyik oldalon egy
kisebb kiállításnak is tekinthet´́o sorozatát
láthattuk a különféle népviseleteknek. 

A bemutatón a magyar nyelvterület
több tájegységér´́ol láthattuk a népviselet
gazdagságát. A n´́oi, férfi és gyermek öltö-
zékek bemutatása mellett el´́oadást hallhat-
tunk a ruhák viselésér´́ol, szokásokról, a
népviseletek készítésr´́ol. Kovács Kriszti-
án a megye egyik jellegzetes viseletének
darabjait tárta elénk, a rimóci öltözetet és
kiegészít´́oket.

Lélegzetvételnyi szünet után folytató-
dott a táncház a Folt zenekar muzsikájára,
Kovács Krisztián és Simon Katalin veze-
tésével.

Ékes Gyergyó
A Hargita Nemzeti Székely Népi Együt-
tes már több alkalommal vendégszere-
pelt városunkban. Idén 7. alkalommal
gördült be a társulat turnébusza az in-
tézmény m´́uvészbejárójához.

Szokás szerint nagy érdekl´́odés kísérte
az el´́oadást, és a visszajáró lelkes résztve-
v´́ok majdnem telt házzal fogadták az Ékes
Gyergyó cím´́u produkciót.

A csíkszeredai együttes, 1990 óta, mint
hivatásos intézmény, a hagyományok szol-
gálatába igyekszik állítani színpadi munká-
ját, hétköznapi tevékenységét és ünnepeit. A
magyar népi kultúra feltárása, hiteles bemu-
tatása, népszer´́usítése és átörökítése. Arról
ismerszik meg a Hargita Együttes hivatása,
hogy e célt nem téveszti szem el´́ol.

Amint elcsendesedett a közönség, el-

sötétedett a néz´́otér, kigyúltak a rivalda
fényei, egy különleges, mozdulatlan él´́o-
képpel vette kezdetét az el´́oadás. Mintha
egy festményt látnánk, meg szobrokat.
Aztán sorra elevenednek meg a kép alak-
jai, el´́obb egy pár kezdett táncba, majd
egyre többen kapcsolódnak be abba a m´́u-
sorfolyamba, amely végig megtartotta
lendületét. Az egyes jelenetrészek egy-
másra épültek, egymásból alakultak át,
miként a kiváló tervez´́oi elképzeléssel
megvalósított színpadátrendezés, díszlet-
váltás. Mindezt jól segítette és izgalmassá
tette a fények gyönyör´́u alkalmazása, fo-
lyamatos átváltása. 

A fináléban a többszöri vastaps köze-
pette Simon Katalin igazgató meghatott
szavakkal köszönte meg a vendégjátékot.
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Emlékezések 1956-ra
Éppen 65 esztendeje, hogy a háborúból
alig kilábaló Magyarországon fegyve-
res konfliktus alakult ki. Az tény, hogy
sorsfordító események tanúja volt a f´́ová-
ros 1956 októberében. Éppen ezért fontos
az emlékezés, és az, hogy valóban pontos
képet kapjon mindenki a véres esemé-
nyekr´́ol a következményeir´́ol, és a kon-
szolidáció lassú létrejöttér´́ol.
Az általános iskola ünnepi m´́usora

Pénteken délel´́ott az általános iskolá-
sok tartottak ünnepséget a m´́uvel´́odési
központ színháztermében. Történelemidé-
z´́o irodalmi, verses, zenés összeállítást
mutattak be a 6. osztály tanulói. A jól szer-
kesztett el´́oadást Saligáné Kovács Niko-

letta és Ivanicsné Hugyecz Mária pedagó-
gusok állították színpadra.
Városi megemlékezés

Október 23-án a m´́uvel´́odési központ
is piros-fehér-zöld díszkivilágítással hívta
fel a figyelmet a különleges napra. Az in-
tézmény aulájában Sz´́ucs Béla Albert  sa-
ját gy´́ujteményéb´́ol összeállított doku-
mentumkiállítása látható.

Mez´́ofi Zoltán polgármester mondott
köszönt´́ot, majd egy egészen különleges
zenei élménynek lehettek részesei az est
résztvev´́oi. A Szironta Együttes adott kon-
certet harangokkal. A m´́usorösszeállítást
Vigyinszki Attila és Szájbely Zsolt szava-
lata zárta.

Minden lében három kanál
A Körúti Színház Rétságon már jól ismert
kiváló m´́uvészei ezennel a Minden lében
három kanál cím´́u bohózattal fokozták
igazi szórakoztató estté az el´́oadást.

A darab m´́ufaja eredetileg szalonvígjá-
ték, amit a mostani társulat bohózatként
kínált a közönségnek. A történet egy csa-
lád boldogságáról szólt (volna). Mivel
nem született gyermekük, örökbe akartak
fogadni, ehhez várták az illetékes hivatal
munkatársát. Nem is lett volna gond a
nagy várakozás közepette, ha nem történ-
nek váratlan váratlanságok, nagy sorozat-
ban. Történtek bizony, mert voltak akik

besegítettek mindenben, amire nem kér-
ték, és a következményekkel nem számol-
tak. Mert volt itt minden. Végül örökbe-
fogadás nélkül is megoldódott a család
várakozása.

A Körúti Színház társulata ismert a helyi
publikum el´́ott. Ezért is fogadta telt ház az
el´́oadást. Minden m´́uvész aki az est folya-
mán a deszkákra lépett jól ismert vendég
nálunk. Szinte kiemelni sem lehet senkit,
mindenki kiválóan hozta a szerepét. Mégis
külön szólnék a f´́oszerepl´́or´́ol, Beleznay
Endrér´́ol, aki ebben a darabban elemében
érezte magát és végig sziporkázott.

Országos Könyvtári Napok
Október 4-10-ig szervezik magyarhonban
az Orságos Könyvtári Napokat. A rétsági
könyvtár minden esztend´́oben saját prog-
ramokkal is kapcsolódott a hazai közös
eseménysorhoz. Három rendezvényt szer-
veztek.

Rajzokkal az egészséges életmódért
Október 4-én a könyvtár olvasótermében
munkára alkalmas asztalok mellett foglal-
tak helyet a résztvev´́ok.
Vigyinszki Attilát jól ismerik az iskolai
tanulók, hiszen nem olyan régen rajzta-
nárként is oktatott a rétsági iskolában. Vi-
gyinszki Attila ismertette a feladatot, rajz-
lapok és rajzeszközök mindenki számára
rendelkezésre álltak. 

Torma Zsófia az els´́o n´́oi régész
Szabó Klára „Magyar Nagyasszonyok a
történelem tükrében” el´́oadássorozatában
ez alkalommal Torma Zsófiát mutatta be.
´́O az els´́o n´́o, aki a 19. században régész-
ként képzelte el és valósította meg karri-
erjét, nem csak Magyarországon, hanem
az egész világon.  Ezennel is elhangzottak
él´́oszóval ilusztrációk.

Iró-olvasó találkozó Sás Károllyal
Október 8-án Sás Károly pedagógus, író,
zeneszerz´́o, dalszövegíró, el´́oadó, több
gyermekkönyv megalkotója látogatott el
városunkba. F´́oként iskolás korosztályba
tartozó érdekl´́od´́ok nagy száma miatt ez a
program a m´́uvel´́odési központ színház-
termébe került megrendezésre. Tulajdon-
képpen nem egy hagyományos író-olvasó
találkozó részesei lehettünk, hanem egy
érdekes, zenés, bábos el´́oadásnak, amely
természetesen a könyvekben fellelhet´́o
szerepl´́oket – állatokat – jelenítette meg. 
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Sikeres véradás
Kedvelem a rétsági embereket, a várost.
Bár nem itt születtem, a családom, a mun-
kám  révén  ezer szállal köt´́odöm az itt
él´́okhöz. Néhány évtizede elhatároztam,
hogy a Vöröskereszt helyi szervezete tag-
jaként, majd vezet´́ojeként, mindent meg-
teszek a városért, minden er´́ommel azon
leszek, hogy segítsem jobbá tenni az itt
él´́o emberek életét. Meg voltam gy´́oz´́od-
ve, mi teszünk jót kis csapatunkkal, - s
számtalan eredmény, elismerés igazolta is
ezt, – de ez az érzés október 21-én, a vér-
adó napon megváltozott. A véradás el´́oké-
szítése, szervezéseként az önkéntesekkel
eljuttattuk a meghívókat, szórólapokat,
bekopogtattunk a véradókhoz, s izgalom-
mal vártuk vajon jönnek e a véradók. Az-
tán megtörtént a csoda! Nem akartunk
hinni a szemünknek, a véradók csak jöt-

tek, jöttek. Az irányított véradás miatt töb-
ben érkeztek más településekr´́ol. 106 f´́o
jelent meg a véradó napon. Hosszú sor
alakult ki, de mindenki nagyon türelme-
sen várt. A hangulat, mint mindig, reme-
kül alakult. Az önkéntesek tették a dolgu-
kat, h´́omér´́oztek, segítettek az adatlapok
kitöltésénél, készítették a közkedvelt zsí-
ros kenyeret. Megköszöntük a sokszoros,
jubiláló véradók önzetlenségét, oklevéllel,
szerény ajándékkal, 80 szoros véradásá-
ért Sábler Ágnes vett át elismerést.

Az est folyamán kavarogtak bennem a
gondolatok. Bebizonyosodott, jó cél érde-
kében az emberek a legnehezebb körül-
mények között is készek segítséget nyúj-
tani. A véradás az egyik legönzetlenebb
megnyilvánulása az életmentésnek. S a
legfontosabb gondolatom, amit mondani

szeretnék a véradóknak, támogatóknak,
önkénteseknek: ´́ok tettek jót velem, mind-
annyiunkkal! Példamutatásukkal meger´́o-
sítették abbéli reményemet és hitemet,
hogy az emberek eredend´́oen jók, ezt az
érzést ´́orizni, olykor el´́ohívni nem is olyan
nehéz.

Hálás vagyok mindenkinek aki, hoz-
zájárult a véradás sikeréhez. Köszönöm
ezt a napot, melyen nemcsak szeretetet
éreztem, kimondhatatlanul büszke és bol-
dog voltam. Elmondhatatlanul jó érzés itt
élni, egy olyan közösséghez tartozni, ahol
személy szerint is, sok társammal együtt
vöröskeresztesként is, számíthatunk az
emberek támogatására.

Tisztelettel, köszönettel üdvözöllek
Benneteket!

Eszter (Szlezák Istvánné)

´́Orök a strázsán
(Bronzba öntött emlékezet)

Két alak áll egymással szemben. Az egyik
tiszteletteljes vigyázzállásban vár, a másik
gyors léptekkel, el´́ore d´́olve érkezik fog-
ságából, és lépi át a laktanya stilizált szár-
nyas oltárra emlékeztet´́o kapuját. Ezt a
pillanatot ábrázolja a Babusa János szob-
rászm´́uvész alkotta emlékm´́u Rétságon,
melyet forradalmunk hatvanadik évfordu-
lójára állíttattunk és szenteltettünk fel. 

A két bronz alak áll és vár, immáron
öt éve. Várja az oda látogatókat, az emlé-
kez´́oket, a nem felejt´́oket. Várja és üzen.
Várja és gondolatokat ébreszt, várja, és
jellemeket formál, viszi tovább az eszmét,
a lángot azokban, akik erre fogékonyak.
Összeköti a múltat a jelennel és utat mutat
a jöv´́onek. Mert kellenek a h´́osök! Kelle-
nek, akikb´́ol az utódok er´́ot meríthetnek!
Kellenek a példaképek!

A XIX. század példaképei a 48-as h´́o-
sök voltak, a XX. századé az 56-osok.
Mindszenty bíboros-hercegprímás a tiszta
erkölcs, egyenes gerinc, amely a meg nem
alkuvás, az igazság és becsület, a népe,
vallása melletti elkötelezettség példaképe,
akit nem tudtak megtörni a napi kínzások-
kal, a gyötrelmes börtönévekkel sem. 

Az 56-os forradalom másik nagy alak-
ja (Pálinkás) Pallavicini Antal posztumusz
ezredes, aki a forradalom napjaiban tudta,
hogy hol a helye. A magyar nép mellé állt,
ezzel nagy kockázatot vállalva katona-
tisztként. A megtorlás nem is maradt el, 35
évesen, két apró gyermekét és feleségét
hátrahagyva, az életével fizetett.

A szabadságnak ára van! Minden kor-
ban! Ma is! 

Ma is vannak h´́oseink, csak még nem
neveztük meg ´́oket, mert a szabad-
ságharcot nem csak fegyverrel lehet meg-
vívni, és az országon sebet ütni sem csu-
pán ágyúval lehet. Nézzünk csak körül
ma, 65 évvel a forradalmunk után! Hány
árulónk van, hány hamis ideológia, me-
lyeknek célja a teljes erkölcsi és kulturális
pusztítás, a családok szétzüllesztése, a lel-
kek tönkretétele, az Isten pénzzel való fel-
cserélése, a káosz! Ilyenkor eszembe jut-
nak Kölcsey szavai: 

Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!

Nem hagyhatjuk, hogy „hamvveder” le-
gyünk!

A Rétságon szobrot kapott h´́osök pél-
dája figyelmeztessen az állandó veszélyre,
mely minden id´́oben fenyeget! Álljunk ´́ort
a strázsán! Ne hagyjuk az ezredévek alatt
felgyülemlett értékeinket elveszni! 

Talpra magyar, 2022-ben!
Pfaff Lászlóné

Fényképek: Pfaff László

Koszorú az égiekt´́ol egy ködös hajnalon

A szentelés óta folyamatosan látogat-
ják az emlékm´́uvet az ország minden
pontjáról, és helyezik el mécseseiket, vi-
rágaikat

Az emlékm´́u Budapest fel´́ol érkezve a
2-es f´́oút bal oldalán látható, a MOL-kút
után. A legnagyobb Mindszenty szobor az
országban. (5/4-es méretarányú.)
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Rétsági kalauz
Visszatekint´́o

Október 1. péntek, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Körúti Színház bemutatja:
Ray & Michael Cooney:
Minden lében három kanál
komédia 2 felvonásban
Belép´́odíj: 3.400 Ft

Október 2. szombat, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Bardócz Lajos grafikusm´́uvész és
Óvári János fest´́om´́uvész
közös kiállításának megnyitója
Megtekinthet´́o: 2021. október 31-ig

Október 4. hétf´́o, 8.00 órától
az Országos Könyvtári Napok keretében
a könyvtár olvasórészlegében
Rajzokkal az egészséges életmódért
Kreatív foglalkozás Vigyinszki Attilával

Október 6. szerda, 10.00 órától
a m´́uvel´́odési központ el´́otti emléktáblánál
Megemlékezés aradi vértanúkról
Köszönt´́ot mond: Mez´́ofi Zoltán pol-
gármester
Közrem´́uködnek: Szájbely Zsolt és a
rétsági általános iskola tanulói

Október 6. szerda, 17.00 órától
az Országos Könyvtári Napok keretében
a könyvtár olvasórészlegében
Magyar nagyasszonyok a történelem
tükrében:
Torma Zsófia, a világ els´́o n´́oi régésze
Szabó Klára el´́oadása

Október 7. csütörtök, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Hargita Nemzeti Székely Népi
Együttes el´́oadása:
Ékes Gyergyó
“Úgy igaz, ahogy hiszitek!”
Belép´́odíj: 2.600Ft

Október 8. péntek, 14.00 órától
az Országos Könyvtári Napok keretében
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Író-olvasó találkozó Sás Károllyal
(író, zeneszerz´́o, dalszövegíró, a Csil-
laghúr zenekar tagja)

Október 9. szombat
Szüreti fesztivál
12.45 Terményáldás
13.00 Felvonulás (Rimóci Rezesbanda)
15.00 Folklórm´́usor - Kerepl´́o Nép-
tánc Együttes - ´́Oszirózsa Néptánccso-
port - Zúgófa Néptánc Együttes - Csil-
lagvirág Néptáncegyüttes - Lenmamik
Budakalász - Herencsény - Nógrád -
Kétbodony
17.00  Polgármesteri köszönt´́o
17.15  Reng´́o Rikardó
18.00  Irigy Hónaljmirigy
19.00  Tombola
20.00 Music Jam Band
A projekt az Identitás er´́osítés a Bör-
zsöny és Cserhát lankái között pályá-
zat keretében, az Európai Szociális
Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásában valósult meg.

Október 19. kedd
a m´́uvel´́odési központ aulájában
’56-ra emlékezünk!
Kiállítás Sz´́ucs Béla Albert
Magyar Arany Érdemkereszttel kitün-
tetett, Pet´́ofi-díjas író, újságíró
dokumentumaiból

Október 21. csütörtök, 9.00 és 10.30 órától
a könyvtár olvasórészlegében
a Digitális Jólét Program keretében
Utazó digitális élményközpont
3D nyomtatás, Lego robot szenzorok,
drón, VR szemüveg kirpóbálás

Október 21. csütörtök, 14.30 órától
a könyvtár olvasórészlegében
Könyvtári óra
a romhányi Kiskönyvmolyok Klubjával

Október 21. csütörtök, 14.30 órától
a m´́uvel´́odési központ el´́oadótermében
Véradás
Önzetlen? Szeret adni? Egészséges? -
Nyújtsa a karját!

Október 22. péntek, 8.30 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
az általános iskola megemlékezése
nemzeti ünnepünk alkalmából

Október 23. szombat, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Városi megemlékezés
az ’56-os forradalom és szabadság-
harc 65. évfordulója alkalmából
Ünnepi beszédet mond: 
Mez´́ofi Zoltán polgármester
Közrem´́uködnek: Szironta Együttes
(harangjáték), Szájbely Zsolt és Vi-
gyinszki Attila (vers)

Október 27. szerda 13.00 órától
a Rákóczi út – Pet´́ofi utcai parkban
Ültessük el az élet fáját!
A Nógrád megyei Rend´́or-f´́okapitány-
ság által indított program

Október 29. péntek, 16.00-19.00 óráig
a m´́uvel´́odési központ el´́oadótermében
Kreatív délután:
Tökfaragás - mécseskészítés
Részvétel ingyenes.

Október 30. szombat, 15.00-19.00 óráig
a m´́uvel´́odési központban
Te jó ég, hisz én festek!
Élményfestés
Nem fogod megbánni, hisz te is tudsz
festeni! Mi minden kelléket hozunk,
hogy te jól érezd magad instruktoraink
segítségével! https://www.facebo-
ok.com/tejoeghiszenfestek/
Foglalkozást vezeti: Lengyel László

Október 31. vasárnap
Mindszenty-Pallavicini Emléknap
Fels´́opetényben:
10.00 Szentmise a Munkás Szent Jó-
zsef templomban F´́ocelebráns: Varga
Lajos váci segédpüspök
11.00 Megemlékezés és koszorúzás
Rétságon:
13.00 Néma f´́ohajtással tiszteletadás,
virágok elhelyezése a Börzsönyi úti
Mindszenty-Pallavicini Emlékm´́unél
14.00 Ünnepélyes megemlékezés és
koszorúzás a volt laktanyai Emlék-
parkban a Mindszenty emlékm´́unél és
a Pallavicini kopjafánál
Köszönt´́ot mond: Mez´́ofi Zoltán pol-
gármester
15.30 Szeretet vendégség a Rétság Vá-
rosi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár
aulájában

Programajánló
November 3. szerda, 13.00 órától

Virágültetés
a rétsági nyugdíjas klubok 
akcióprogramja a „Zöld város”
pályázati programhoz kapcsolódva

November 4. csütörtök, 10.00 órától
a m´́uvel´́odési központban és a könyvtárban
HM honvédelmi államtitkár
zártkör´́u rendezvénye

November 20. szombat, 16.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Mindszentiné Mandula
fest´́om´́uvész kiállítása
A tárlatot megnyitja: Pekáry László
Közrem´́uködik: 
Katona Pál és Vavra Zoltán
Megtekinthet´́o: 2021. december 21-ig

Tájékoztató

A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár programkínálata a vírushely-
zet alakulása szerint változhat. A friss
információkat Facebook oldalunkon
tesszük közzé. facebook.com/VarosiMu-
velodesiKozpontesKonyvtarRetsag
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November 20. szombat, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Pesti M´́uvész Színház bemutatja:
Csárdáskirályn´́o
operett két felvonásban
A történet egy reménytelennek látszó
szerelemr´́ol szól. Edvin herceg rajong
Szilviáért, a pesti orfeumcsillagért, de
arisztokrata családja ellenzi ezt a rangon
aluli kapcsolatot. A szül´́ok mindent elkö-
vetnek, hogy fiukat visszacsalják Bécsbe,
hogy ott a neki megfelel´́o leányzót, Stázit
válassza élettársául...
Videoajánló: https://youtu.be/4CppcG11TeI
Belép´́odíj: 3.400 Ft

November 24. szerda, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Kerepl´́os Csalogány Népdalénekl´́o
Verseny

November 27. szombat, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központban
Mulassunk még egyet Szent András
havában!

November 28. vasárnap
Advent 1. - Hit
16.00 Karácsonyi és adventi népdalok
- közös éneklés, daltanulás
Közrem´́uködik: Keresztes Nagy Ár-
pád - kobzos énekmondó és Ladányi
Ferenc - népzenész
17.00 Az els´́o adventi gyertya meg-
gyújtása

El´́ozetes

December 4. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Városi Nyugdíjas Klub évzáró
összejövetele

December 5. vasárnap
Advent 2. - Remény

December 6. hétf´́o, 16.00 órától
a RFR Egyesület
Mikulásjárata

December 11. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Hunyadi Nyugdíjas Klub évzáró
összejövetele

Beiratkozás a könyvtárba

Könyvtárunk 2021-ben is sok új könyvvel
várja olvasóit. A beiratkozás díja idén sem
változott: 16 év alatti és 70 év feletti láto-
gatóink, illetve érvényes pedagógus iga-
zolvánnyal rendelkez´́ok díjmentesen, ér-
vényes diákigazolvánnyal rendelkez´́ok
400 forintért, feln´́ottek 1000 forintért le-
hetnek könyvtárunk tagjai.
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár

2651 Rétság, Rákóczi út 26., Pf. 24.

December 12. vasárnap
Advent 3. - Öröm

December 18. szombat
a m´́uvel´́odési központban
Mindenki Karácsonya
Advent 4. - Szeretet

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

és a könyvtárban

Hétf´́o:
Jóga. 18.00-19.00; Vezeti: Kalhammer Dóra.
Kedd:
Kerepl´́o Néptánc Együttes (4-5-6.o.)

16.30-18.00; Vezeti: Simon Katalin.
Csillagvirág Néptánc Együttes. 18.00-

19.00; Vezeti: Simon Katalin.
Alakformáló n´́oi torna. 18.40-19.40; Ve-

zeti: Bagyinszki Anikó.
Szerda:
Kerepl´́o Néptánc Együttes (1-2-3.o.)

16.30-18.00. Vezeti: Simon Katalin.
Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport. 15.00-16.00; Ve-

zeti: Putyer Gyuláné.
T´́uzzománc Kör. 17.00-19.00.
Zumba. 18.30-19.30; Vezeti: Kokovai Luca.
Péntek:
Kerepl´́o Néptánc Együttes (7-8.o.+ifi).

17.30-19.00. Vezeti: Simon Katalin.
Zúgófa Néptánc Együttes. 19.00-20.00;

Vezeti: Simon Katalin.

Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét,
hogy a Városi M´́uvel´́odési
Központ és Könyvtár a ha-
tályos jogszabályok betar-
tásával látogatható!
facebook.com/VarosiMuve
lodesiKozpontesKonyvtarRetsag 

Naponta 24 órában képújság, 
hirdetésekkel, aktuális információkkal. 

2021. NOVEMBERI M ´́USOR

November 11. csütörtök
18.00 Tanulószoba 10/16
18.07 A doktor 28/52
18.14 A doktor 29/52
18.20 A doktor 30/52
Ismétlések: November 12. 18.00 óra,
November 13. 10.00 és 16.00 óra, No-
vember 14. 10:00 óra

November 25. csütörtök
18.00 Híradó
18.10 Kultszoba
Ismétlések: November 26. 18.00 óra,
November 27. 10.00 és 16.00 óra, No-
vember 28. 10.00 óra

November 30. kedd 15.55
Él´́o közvetítés a képvisel´́o-testület
közeghallgatásal egybekötött
ülésér´́ol

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

Járóbeteg-szakellátó

A Rétsági Járóbeteg-szakellátó a központi
rendelkezések szerint indította újra szakren-
deléseit. 2021. június 16-tól a legtöbb szak-
rendel´́o látogatható. El´́ojegyzést a 06-35-
550-570 vagy a 06-35-550-585 telefonszá-
mokon kérhetnek naponta 9-15 óra között.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egészség-
ügyi intézményekre még érvényes védeke-
zési el´́oírások miatt a rendel´́o épületébe
kizárólag id´́opontra érkez´́o betegeket
engedünk be. A rendel´́obe csak az orrot és
szájat eltakaró maszkban léphetnek be. To-
vábbi információ: www.retsagrendelo.hu

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.

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.
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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: Simon Katalin igazgató.     Felel´́os szerkeszt´́o: Simon Katalin.
Nem kért kéziratokat nem ´́orzünk meg és nem küldünk vissza! Programajánlóban a m´́usorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A lap levélcíme: 2651 Rétság, Pf.: 24.  Készült Rétságon a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. nyomdájában. 
 Felel´́os vezet´́o: Pál György. Lapterv és tipográfia Girasek Károly munkája. ISSN 1216–2914. 
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Szelektív hulladékgy´́ujtés
Szelektív hulladékgy´́ujtésre háztól elszál-
lítással kerül sor. A tiszta állapotú papír,
m´́uanyag és fém italos dobozok az erre a
célra rendszeresített, díjmentes zsákokban
helyezhet´́ok el kéthetente a hulladékgy´́uj-
t´́o edények (kukák) helyein. Zsákot a Zöld
Híd szakemberei osztanak ki, kihelyezett
telt zsákok helyett újat hagynak a helyszí-
nen, illetve díjmentesen beszerezhet´́o Rét-
ságon a Paletta Trade (Sipos bolt) üzlet-
ben. Az elszállításra kéthetente kerül sor,
az alábbi id´́opontokban:

2021. november 11., 25. csütörtök
2021. december 9., 23. csütörtök

Hulladékudvar
Rétságon kiegészített nyitvatartási nappal
üzemel a hulladékudvar. Hétf´́o - 10:00-
18:00, Kedd - 8:00-12:00.  Részletes  ismer-
tetés   a  www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/
hulladekudvarok.

Zöld hulladék elszállítás

Tisztelt Rétsági Lakosok!
A Zöld Híd Nkft. a zöldhulladék gy´́ujtését
tavasztól kezd´́od´́oen indította újra. 

Az elszállítás módja változott. Részletes
ismertetés a Hangadó áprilisi számának 6.
oldalán olvasható. A közlemény lényege,
hogy a szabályos kévébe kötött nyesedéket
továbbra is elszállítja a cég. A zsákos zöld
hulladékból díjmentesen 2 zsákot visz el,
további zsákokért fizetni kell. Szállítási na-
pok november hónapban: 

November  4.,  18. csütörtök
(Ezt követ´́oen csak tavasszal idul újra.)

Zöld hírek

Figyelem!
A szelektív hulladékgy´́ujt´́o szigetekb´́ol
a jöv´́oben csak a József Attila utca (nap-
közi konyha udvar), illetve a Tölgyfa
utcai üzemel! Csak üvegpalackok elhe-
lyezése lehetséges! További információk
a www.zoldhid.hu  oldalon

Hirdetmény
Temet´́ogondnoki feladatok ellátására

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete a temet´́ogondnoki feladatok
ellátását az alábbi munkarészekre ki-
terjed´́oen kéri:
— a temet´́oi zöldfelületek gondozása,
— síkosságmentesítés, hóeltakarítás 
— ravatalozó takarítása, 
— kapcsolattartás a hozzátartozókkal és a

temetkezési vállalkozókkal, a Polgár-
mesteri Hivatal ügyintéz´́oivel, 

— temetéshez szükséges dokumentumok
begy´́ujtése, átadása a Polgármesteri
Hivatal ügyintéz´́ojének, 

— sírhelyek kijelölése, 
— évente egy-két alkalommal lejárt sír-

helyek feltárása, jelzése a Polgármes-
teri Hivatal munkatársának.

Feladatellátás helyszínei:
— 934 hrsz-ú kivett lezárt temet´́o (Pusz-

taszántó) – ahol csak a zöldfelületek
gondozása a feladat

— 05/7  kivett temet´́o (Zrínyi u. vége)
A temet´́ogondnok munkavégzése során az
alábbi jogszabályokat köteles figyelembe
venni:
— Rétság Város Önkormányzat Képvise-

l´́o-testületének 18/2011. (IX.30.) ren-
delete A temet´́okr´́ol és a temetkezés
rendjér´́ol

— a temet´́okr´́ol és temetkezésr´́ol szóló
1999. évi XLIII. törvény el´́oírásai, va-
lamint

— a temet´́okr´́ol és a temetkezésr´́ol szóló
1999. évi XLIII. törvény végrehajtásá-
ról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. ren-
delet

A pályázat részeként benyújtandó:
— a pályázó árajánlata
— vállalkozási szerz´́odés-tervezet
A pályázatokat 2021. november 15. na-
pig lehet benyújtani a jegyzo@retsag.hu
e-mail címre.

Ügyfélszolgálati iroda
Zöld Híd B.I.G.G. 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 10:00-18:00 (Rétság, Rá-
kóczi út 20., földszinti díszterem) A kö-
vetkez´́o id´́opontok: 2021. szeptember 18.,
október 15. november 19.

Az ügyfélkapcsolati ponton lehet´́oségük
van a teljeskör´́u ügyintézésre a hulladék-

szállítással kapcsolatosan (adás-vétel, halál-
eset miatti átírás, gy´́ujt´́oedény méretének vál-
toztatása, egyenlegegyeztetés, zsákátvétel,
zsákvásárlás, stb) Felhívjuk a figyelmet, hogy
a fert´́ozés elleni védekezés érdekében, az
ügyfélszolgálati irodákban történ´́o ügyintézés
során kötelez´́o az arcvéd´́o maszk használata
ügyeljen a biztonságos – 1,5 méter – távol-
ságra az ügyféltérben egyszerre egy ügyfél
tartózkodjon.          DTKH Ügyfélszolgálat

Hirdetmény
Rétság Város Önkormányzata értékesíteni
kívánja a Rétság 200 hrsz.-ú természetben
Rétság Kossuth utca 10. szám alatti köz-
m´́uvesített, felújítandó lakóházas ingat-
lanát kereskedelmi vendéglátóegység és
kerthelyiség kialakítása céljára.

A telek nagysága 491 m2 és a rajta
található épület összes nettó alapterülete
80 m2

Az épület helyiségei: pince, üzlethe-
lyiség / szoba, el´́otér / közleked´́o, fürd´́o,
szoba, tornác

Az ingatlan ára: 5 900 000 Ft
Vételi szándékot:

— írásban, Rétság Polgármesteri Hivatal
(2651 Rétság, Rákóczi út 20.)
vagy

— elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-
mail címre

2021. november 10. napig lehet benyúj-
tani. A következ´́o szövegrészt a borítékra
vagy az e-mail tárgyában fel kell tüntetni:
vételi szándék, Rétság Kossuth u.10.

A Képvisel´́o-testület az értékesítés so-
rán részletfizetést nem biztosít. A Képvi-
sel´́o-testület fenntartja a jogot, hogy az
értékesítés bármely szakaszában elálljon
értékesítési szándékától.

Hirdessen a Hangadóban!
Lakossági apróhirdetések közzététele 100
bet´́uig 300 Ft. Ugyanebben a díjban szere-
pel, hogy a Hangadó digitális változata
megjelenik a városi honlapokon is. 


