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Ünnep a ’48-as forradalom emlékére
Rétságon a hagyománytól eltér´́oen döntöttek
a szervez´́ok, és a négy napos ünnep el´́otti
estére t´́uzték ki az emlékez´́o alkalmat.

A program a m´́uvel´́odési központ színház-

termében kezd´́odött, ahol a Himnusz elhang-

zása után Kelemen Ágnes köszöntötte a meg-

jelenteket, majd Szájbely Zsolt szavalata

emelte méltóságteljesebbé az alkalmat.

Mez´́ofi Zoltán polgármester mondott ün-

nepi beszédet. A polgármesteri beszéd után

városi kitüntetések átadására került sor.

Mondhatni rendhagyó módon, mert utoljára

2012-ben került sor a márciusi ünnepen elis-

merések átadására. A képvisel´́o-testület feb-

ruár 3-i ülésén a polgármester el´́oterjesztésé-

ben a helyi jogszabályt kiegészítette a „Rét-

ság Egészségügyéért Életpálya díj” kategóri-

ával. A díjjal ezennel pénzjutalom is járt. Eb-

ben az évben két kitüntetés átadására került

sor az ünnepi díszbe öltözött színpadon.

Varga Dávid Géza a Pénzügyi és Városfej-

lesztési Bizottság elnöke ismertette a testület

határozatát, majd felolvasta a díj odaítélésének

indokát, méltatta a kitüntetetteket. (A méltatá-

sok a 7. oldalon olvashatók.) Dr. Katona Ern´́o

posztumusz részesült a díjban, melyet a család

nevében a leánya vett át. Dr. Szájbely Ern´́o 50

éves fogorvosi és közéleti tevékenységével ér-

demelte ki az elismer´́o címet.

Az általános iskola és a Kerepl´́o Néptánc

Egyesület gyermekcsoportjának erre az alka-

lomra összeállított m´́usora következett. Szín-

padra állította Ivanicsné Hugyecz Mária, Sa-

liga Nikolett és Simon Katalin.

A Szózat elhangzása után a megemlékezés

a m´́uvel´́odési központ el´́ott, az 1848-49-es for-

radalom és szabadságharc rétsági mártírjainak

emléktábláinál folytatódott, koszorúzással. 
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Városházi tudósítások

A képvisel´́o-testület március 3-án tar-
totta ülését, ahol 29 téma került el´́oter-
jesztésre. A tanácskozást megel´́oz´́oen
március 1-én a Pénzügyi és Városfej-
lesztési Bizottság (PVB) is megtárgyalta
a kiadott témákat. A testületi ülésen 6
f´́o vett részt. A nyílt ülés döntései ezen-
nel minden esetben 6 egyöntet´́u szava-
zattal születtek.

Els´́oként a 2022. évi költségvetési ren-

delet megalkotásáról döntöttek a kép-

visel´́ok. PVB beszámolóban elhang-

zott, hogy egy nagyon jól összeállított,

a kötelez´́onél jóval részletesebb mel-

lékletekkel kiegészített a be-

nyújtott   dokumentum.

Hozzászólásban Heged´́us Fe-

renc megköszönte a szociális

célra tervezett összeget.

Dr. Szájbely Ern´́o ugyancsak

kiemelte a tervezet részletessé-

gét. Továbbá megállapította,

hogy a jelent´́os állami elvonás ellenére

sok olyan feladatot el tud látni az ön-

kormányzat, ami nem kötelez´́o fel-

adat. 130 millió forint körül van a szo-

lidaritási adó, amit a városnak vissza

kell fizetnie. Így is biztosítható a to-

vábbiakban is a kommunális adó át-

vállalása, a hulladékszállítási díj átvál-

lalása, civil- és sportszervezetek támo-

gatása, és az említett szociális kiadá-

sok. Sok olyan dolgot meg tud oldani

a város ebb´́ol a tervezetb´́ol, ami nem

kötelez´́o feladata a városnak. Ez nagy

szó, azt jelenti, hogy a város nyugod-

tan nézhet a 2022-es év elé. Amire még

felhívta a figyelmet, hogy a korábbi

években gondos gazdálkodással képzett

tartalék sem végtelen. Ez az összeg kb.

320 millió forint, de rengeteg olyan fel-

adat van ütemezve, ami ebb´́ol fedezen-

d´́o. Városkarbantartások, iskolai étkezde

stb. Több fejlesztés is megvalósul a vá-

rosban. Részben a folyamatban lév´́ok

befejezése várható, – Piac, Bölcs´́ode –

ezekre a fedezet biztosított.

A polgármester kiemelte, hogy a költ-

ségvetés elfogadása a képvisel´́o-testü-

let számára a legnagyobb feladat. Is-

mét megemlítette a lakosság számára

juttatott díjmentes szolgáltatásokat

(nincs kommunális adó, szemétszállí-

tási díj) ez ma már annyira természetes

az ittlakóknak, mintha mindig így lett

volna. Ezek akár 64 ezer forintot is

kitennének évente, amit az itt él´́o pol-

gároknak nem kell befizetnie. A folyó

beruházások is százmilliókat meghala-

dó összeget tartalmaznak.

A város ezen alapdokumentuma egy-

hangú szavazással került elfogadásra.

(A rendelet kivonata a 4. oldalon.)

Következ´́o téma a közbeszerzési terv

elfogadása volt. Tekintettel, hogy a vá-

ros fejlesztésében vannak olyan fel-

adatok, amelyek közbeszerzés kötele-

sek, ezért a tervet el kell fogadni és

közzétenni. Jelenleg a „bölcs´́odei esz-

közök beszerzése” szerepel a tervben,

de az újabb, pályáztatás-köteles be-

szerzésekkel év közben ki kell egészí-

teni.

A Zöld város pályázat végrehajtására

szóló Támogatási Szerz´́odést

már 7. alkalommal szükséges

módosítani. A mostani változ-

tatásra a Városi Piac építésé-

nek csúszása miatt van szük-

ség. Az új befejezési határid´́o:

2022.10.31.

Minden választási ciklusban

meg kell választani a szava-

zatszámláló bizottságok tagjait, akik 4

éven keresztül látják el a feladatukat.

A megválasztott személyek: 1-es sza-

vazókör (m´́uvel´́odési központ) Fiam

Pálné, Kelemen Ágnes, Seres Ágnes,

Vinczéné Szunyogh Judit, Putyer

Gyuláné. 2-es szavazókör (iskola) Fi-

am Pál, Rózsa Zoltánné, Hriagyelné

Kucsera Katalin, Kaba Istvánné, Lacz-

kó Mária. (A megválasztott bizottság

kiegészül a jelöltek, pártok által dele-

gáltakkal.)

A Junimed Kft. nyújtott be kérelmet, a

szerz´́odésben rögzített díj emelésére.

Ez a Kft. látja el az ügyeletes orvosi

szolgálatot. A kérelem indoka a meg-

növekedett költségek, amit a testület

elfogadott. Így a díjazás 2022. március

1. naptól 59 Ft/f´́o/hó lesz. A szolgálta-

tást igénybevev´́oket ez közvetlenül

nem érinti, viszont az ellátás nagyobb

biztonsága garantált.

Hosszabb id´́otartamú közfoglalkozta-

tás lehet´́oségére lehet pályázatot be-

nyújtani, amit a testület elfogadott.

Ennek alapján 10 f´́o közfoglalkozta-

tott kerülhet alkalmazásra 2022.03.01-

t´́ol - 2022.06.30-ig szóló id´́otartam-

ban, 100 %-os bér + járuléka állami

támogatás mellett.

Következ´́o napirendként Simon Kata-

lin intézményvezet´́o el´́oterjesztésében

szerepelt Beszámoló a Városi M´́uvel´́o-

dési Központ és Könyvtár 2021. évi

tevékenységér´́ol, valamint a 2022. évi

munka és rendezvénytervér´́ol. PVB el-

nöki összefoglalóban és hozzászólá-

sokban elhangzott, hogy részletes és

mindenre kiterjed´́o a beszámoló, a

2022. évi munkatervvel kapcsolatban

viszont az el´́ore látható programokat

jóval korábban szükséges el´́okészíteni,

a szerz´́odéseket testületi jóváhagyásra

benyújtani. El´́oz´́o év programjait még

befolyásolta a vírushelyzet. Erre az

évre a költségvetés megfelel´́o kondíci-

ókat tartalmaz a színvonalas tevékeny-

séghez. Mindkét dokumentum és mel-

lékletei elfogadásra kerültek.

Az önkormányzat minden esztend´́o-

ben külön alapot létesít a sport- és civil

szervezetek támogatására. A költség-

vetésben elfogadott keretb´́ol pályázat

útján részesülhetnek azok a szerveze-

tek, akik határid´́o betartásával igényü-

ket benyújtják. A kiírás elfogadásra ke-

rült, az megtalálható a www.retsag.hu

oldalon, illetve a felhívás lényege a 11.

oldalon.

Következ´́okben arról tárgyalt a testü-

let, hogy a F ´́OKEFE Közhasznú Non-

profit Kft. tulajdonosi hozzájárulási

kérelmet nyújtott be, hogy az általa

bérelt Templom utca 8. számú ingat-

lanban felújítási munkákat végezhes-

sen saját költségén. A testület a kérel-

met támogatja.

A rágcsálók elszaporodása komoly

gondot okoz a településen, ezért a vá-

ros minden évben megrendeli a rág-

csálók szakszer´́u irtását. Az erre vo-

natkozó vállalkozási keretszerz´́odés a

Bábolna Bio Kártev´́oirtó Szolgáltató

Kft.-vel nettó 1.400.000 Ft értékben

jóváhagyásra került. Hozzászólásban

elhangzott, hogy vannak igen kritikus

épületek, területek, ahol a tulajdonos

intézkedése is szükséges, illetve az ir-

tási munkánál erre figyelemmel kell

lenni.

A DM Concept 2020 Kft. korábbi tes-

tületi döntés alapján bérli a Tolmács

02/4 (területmegosztás után 02/14)

hrsz-en lév´́o csarnokot. Erre az épület-

re a cég vételi szándékot jelentett be,

ezért a testület els´́o körben az érték-

becslés elkészítése mellett döntött,

amelyet a testület megrendelt Balogh

Bence igazságügyi szakért´́ot´́ot´́ol.

Laktanyai ingatlanok bérbeadásának

lehet´́oségér´́ol tárgyalt következ´́okben

a testület. Igénybejelentés alapján a

laktanyai hangárok bérbeadásáról szü-

letett döntés. A részletes felhívás a 6.

oldalon olvasható. A hirdetmény sze-

rint 5 hangár együttes bérlete lehetsé-

ges a hozzátartozó területekkel együtt

653.292 Ft/hó díj ellenében. Több je-

lentkez´́o estén licittel kerül kiválasz-

tásra a bérl´́o.
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Kérelem érkezett a 356/51 terület át-

min´́osítésre és vásárlásra vonatkozó-

an. Ez a rész útként beékel´́odik a DM

Concept 2020 Kft. által korábban

megvásárolt ingatlanok közé. A kérést

indokolja, hogy jelenleg közvetlenül

az épület falánál van a határa. Els´́o

lépésként el kell készíteni a területme-

gosztás tervét, amelynek elkészítésére

elfogadta Dombai Gábor földmér´́o

mérnök 130.700 Ft-os árajánlatát.

Korábbi testületi döntés alapján az in-

tézményeknél megüresed´́o álláshelyek

betöltéséhez testületi hozzájárulás

szükséges. Vinczéné Szunyogh Judit

óvodavezet´́o nyújtott be kérelmet az

óvodai dajka álláshely feloldására,

foglalkoztatás engedélyezésére. Ezt a

testület megszavazta.

Hasonló kérelemmel fordult a testület-

hez Fodor Rita Mária, a jegyz´́o általá-

nos helyettese, a polgármesteri hiva-

talban megüresedett takarítói álláshely

bérének feloldására. A testület meg-

szavazta, hogy az álláshely a jöv´́oben

is betöltésre kerüljön 30 óra/hét id´́otar-

tamban, a bérköltség zárolását 2022.

március 20-tól feloldja.

Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezet´́o

nyújtott be el´́oterjesztést az óvoda

nyári zárva tartás jóváhagyására. A

testület hozzájárult az Óvoda nyári

zárva tartásához 2022. augusztus 01-

t´́ol augusztus 19-ig. A fenti id´́opont-

ban, a nyári takarítási szünet ideje alatt

az ügyeletet a szendehelyi Meserét

Óvoda látja el.

A két ülés között szükséges döntések

meghozatalára a Vis major bizottság

kapott felhatalmazást, azzal, hogy ha-

tározatukat a testületnek meg kell er´́o-

sítenie. Ez alkalommal is több ilyen

téma került tárgyalásra. Simon Katalin

intézményvezet´́o terjesztette el´́o a

2022. február 19-i, Déryné program

keretében megvalósuló színházi el´́oa-

dás szerz´́odését, amely utólagos jóvá-

hagyást kapott.

Ugyancsak Vis major bizottság hozott

döntéseket Jávorka János alpolgár-

mester el´́oterjesztésében. Els´́oként a

város területén található játszótereken

lév´́o játékelemeknek soron kívüli m´́u-

szaki állapot felmérésére a Woodwork

Hungary Kft. bruttó 178.000 Ft össze-

g´́u árajánlatát, és szerz´́odéstervezetét a

testület utólag jóváhagyta.

Ugyancsak utólagos jóváhagyást kapott

a Laktanya úti 356/44 és a 356/47 hrsz.-

ú ingatlanokra javasolt értékbecslésének

megrendelése. Balogh Bence igazság-

ügyi értékbecsl´́o árajánlata 1.120.000 Ft

értékben jóváhagyásra került.

A következ´́o téma a Magyar Nemzeti

Vagyonkezel´́o Zrt. által megküldött

Elhelyezési és Kártalanítási Megálla-

podásban lév´́o bruttó 281.635 Ft szol-

galmi jog ellenértékeként járó egysze-

ri, egyösszeg´́u és teljes kártalanítás. A

téma alapja, hogy az állami tulajdonba

adott Tanuszoda területér´́ol, ugyan-

csak (más helyen nyilvántartott) álla-

mi tulajdonban lév´́o terület, vízelveze-

tésre igénybevételéért kér a testülett´́ol

281.635 Ft-ot. A szolgalmi jog nem

érint önkormányzati területet. Módosí-

tó javaslat alapján úgy döntött a testü-

let, hogy ezt az összeget nem fizeti

meg, azt a két állami szerv egymás

között intézze el.

Simon Katalin intézményvezet´́o több

témában nyújtott be szerz´́odésterveze-

tet. T´́u-Cérna szakkör vezetésére Virág

Béláné szerz´́odése jóváhagyásra került

alkalmanként bruttó 11.000 Ft összeg-

ben. A díj fedezetét a részvételi díjak

nagymértékben fedezik.

A Városi M´́uvel´́odési Központ és

Könyvtár következ´́o szerz´́odéskötése

is jóváhagyásra került a Körúti Szín-

ház - Furcsa pár cím´́u el´́oadására.

A www.retsag.hu városi honlap a m´́u-

vel´́odési központ kiadói jogkörében

m´́uködik.  A webmesteri feladatokat

ellátó Évinger Boglárka kért emelést,

Simon Katalin intézményvezet´́o nyúj-

tott be kérelmet a szerz´́odésben rögzí-

tett – 10 éve nem változott – díjazásá-

nak emelésére, melyet a testület jóvá-

hagyott.

A Nemzeti M´́uvel´́odési Intézet által tá-

mogatott „Aszakkör” cím´́u program

szerz´́odését a m´́uvel´́odési központtal is

jóváhagyták a képvisel´́ok.

Zagyvai Gyuláné kérelmét már koráb-

ban tárgyalta a testület, mi szerint a

Mez´́o út 1 számú ingatlanon (benzin-

kúttal szembeni üres telek) bérelne te-

rületet sírkövek bemutatására és érté-

kesítésére. A szerz´́odéstervezet elké-

szült és jóváhagyásra került, amely

275 m2-es területre, 21 Ft/m2 bérleti

díj figyelembevételével jóváhagyja.

Egyben a képvisel´́o-testület tulajdono-

si hozzájárulást adott a bejárat lebeto-

nozásához, tuják áthelyezéséhez.

Az Art Program Kft-vel kötött szerz´́o-

dést a képvisel´́o-testület a “Zöld vá-

ros” program un. szoft elemeinek szer-

vezésére, megvalósítására. Az el´́oz´́o

ülésen megállapítást nyert, hogy a fel-

adatok jelent´́os része nem került meg-

szervezésre. A módosítás értelmében a

szerz´́odési díj 20%-a került elismerés-

re és az kifizethet´́o. A továbbiak meg-

szervezése, a helyi szervek tájékoz-

tatásával része az új megállapodásnak.

Módosításra került a teljesítési határi-

d´́o is, a projekt befejezésnek idejére.

(Ez a még hátralév´́o piac építésének

befejezése, legkés´́obb 2022.10.31.) A

módosított szerz´́odés aláírására a pol-

gármester kapott felhatalmazást.

Önkormányzati vagyon rendezésére

nyújtott be el´́oterjesztést Mez´́ofi Zol-

tán polgármester. Régi ellentmondás,

hogy a Rétság Város Önkormányzat

tulajdonát képezi a 476/2 hrsz-ú belte-

rületi Nógrádi utca. Ingatlan-vagyon-

kataszteri nyilvántartás ellen´́orzése so-

rán tapasztalták, hogy az utca teljes

területéb´́ol három helyrajzi szám ko-

rábban a telekmegosztás során magán-

személyek, majd a Penta Kft. tulajdo-

nába került. Indokolt a ma is közterü-

letként használt utcarész önkormány-

zati tulajdonba vétele. A Penta Kft.

konstruktív hozzáállása mellett a kö-

zel 700 m
2
 területet 344.000 Ft ellené-

ben átadja az önkormányzatnak. A

szerz´́odés jóváhagyására annak elké-

szülte után kerül sor.

Bakó Mónika el´́oterjesztésében szere-

pelt egy indítvány. Azt kérte, hogy a

kialakult ukrajnai helyzet miatt bajba-

jutottak részére adományok gy´́ujtésére

vehessék igénybe a m´́uvel´́odési köz-

pont külön bejárattal rendelkez´́o ter-

mét, gy´́ujt´́opont szervezéséhez. Ezt a

testület megszavazta. Az el´́oterjeszt´́o

elmondta, hogy készpénzadományt

nem gy´́ujtenek, az adományozók min-

den esetben aláírásukkal igazolják mit

adtak le, és elszállítást követ´́oen ezzel

a listával kerül átadásra a határ mellet-

ti segélyhelyeken.

Állandó napirendként szerepel beszá-

moló a testület lejárt határidej´́u határo-

zatainak végrehajtásáról és az átruhá-

zott hatáskörben hozott döntésekr´́ol,

valamint a két testületi ülés közötti

id´́oszakban az önkormányzat érdeké-

ben végzett polgármesteri munkáról

Mez´́ofi Zoltán polgármester el´́oter-

jesztésében. A iratok tartalmát a testü-

let vita nélkül tudomásul vette.

Egyebek napirendi pontban van lehe-

t´́oség közérdek´́u bejelentéseket tenni,

intézkedéseket kezdeményezni.

Jávorka János a hulladékszállítási ano-

máliákkal kapcsolatban elmondta,

hogy többszöri levélváltást követ´́oen

valamelyest sikerült normális rendbe

terelni a hulladékszállítást. Mostanra,

noha nem sz´́untek meg a panaszok,

sokkal kevesebb jogos kifogás merül

fel, amelyekr´́ol, ha tud ugyancsak ér-

tesíti a szolgáltatót.

Varga Dávid Géza és Heged´́us Ferenc
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is szólt az el´́oz´́o üléseken Jávorka János

által felvetett kezdeményezésr´́ol, misze-

rint a buszfordulóba készüljenek fedett

peronok. Ezen típusok kiválasztása több

gyártó megkeresésével folyamatban

van, a tárgyalásokat követ´́oen lehetséges

döntés szerz´́odéskötésr´́ol.

A jegyz´́o helyettese tájékoztatta a

megjelenteket és az adást a tv-n is kö-

vet´́oket, hogy a komposztálók igénylé-

sére az e-mailek torlódása miatt a ha-

tárid´́ot 1 héttel meghosszabbították.

Fodor Rita Mária elmondta, hogy vá-

rosunkban is jelentkezett igény mene-

kültek befogadására. Ismereteik sze-

rint itt dolgozó ukrán munkavállalók

hozzátartozói igényeltek átmeneti el-

helyezést. Erre a célra a kistornaterem

került kijelölésre, ahol vizesblokk van,

a tisztálkodási lehet´́oségek biztosí-

tottak és átmeneti jelleggel kb. 20 f´́o

befogadása lehetséges.

Zárt Ülés 
Zárt ülésen tárgyalt a testület a Városi

kitüntetések és elismerések adomá-

nyozására érkezett javaslatokról. A

döntés szerint a kitüntetések a március

11-én tartandó városi ünnepségen ke-

rülnek kihirdetésre és átadásra. Mélta-

tások a 7. oldalon.

Egy beadvánnyal kapcsolatban kellett

tulajdonosi döntést hozni. A zárt ülé-

sen hozott döntés nyilvános. A képvi-

sel´́o-testület álláspontja szerint az Ön-

kormányzat tulajdonában lév´́o ingat-

lanokról értékbecslési dokumentációt

csak a 2011. évi CXII törvény 27. § (3)

bekezdésére hivatkozással lehet kiadni.

Helyi rendelet
Rétság Város Önkormányzat 

Képvisel´́o-testületének
3/2022. (III.5) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi 
költségvetésér´́ol

(kivonat)

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-tes-

tülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

a) és f) pontjában meghatározott eredeti jog-

alkotói hatáskörében, az államháztartásról

szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában

meghatározott feladatkörében eljárva az ön-

kormányzat 2022. évi költségvetésér´́ol a kö-

vetkez´́o rendeletet alkotja.

I. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Rétság Város Ön-

kormányzatára, annak bizottságaira, a

Polgármesteri Hivatalra és az önkor-

mányzat felügyelete alá tartozó intéz-

ményekre terjed ki.

2.§ (1) A Képvisel´́o-testület az önállóan

m´́uköd´́o és gazdálkodó, valamint az

önállóan m´́uköd´́o költségvetési szer-

vek címrendjét a (2) bekezdés szerint

állapítja meg. 

(2) [...]

II. A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§ A Képvisel´́o-testület Rétság Város

Önkormányzatának és az irányítása

alá tartozó költségvetési szervek bevé-

teli és kiadási f´́oösszegét

2.135.575.643 Ft-ban állapítja meg.

4.§ (1) A Képvisel´́o-testület a

2.135.575.643 Ft bevételi f´́oösszegb´́ol

(Ft-ban)

a) felhalmozás célú bevételt 28 696 058

b) m´́uködési célú bevételt 1 165 214 857

c) 2021. évi pénzmaradványt 911 464 728

d)Visszatérüléseket 200 000

e) Finanszírozási bevételt 30 000 000

állapítja meg

(2) Az 2.135.575.643 Ft kiadási f´́oösszeg

megoszlását kiemelt el´́oirányzaton-

ként az alábbiak szerint állapítja meg:

(Ft-ban)

Beruházás 389 326 959

Felújítás 47 719 164

Feljesztésre átadott pénzeszköz 311 933

Fejlesztési célú kiadás 

            összesen 437 358 056

Személyi jelleg´́u juttatás 393 093 118

Munkaadót terhel´́o járulékok 55 345 036

Dologi kiadás 308 581 891

Támogatásérték´́u kiadás 1 850 000

Pénzeszköz átadás ÁHT-n 

            kívülre 19 340 000

Költségvetési szervek 

            támogatása 376 460 207

Szociális ellátás 43 530 000

M´́uködési kiadás 1 198 200 252

Tartalék 329 001 219

Befektetés 0

Finanszírozási kiadás 171 016 116

Költségvetési kiadások 

            összesen 2 135 575 643

(3) Az önkormányzat  intézményeinek

létszám keretét  a 4. számú melléklet

rész-letezése szerint 62,25 f´́oben álla-

pítja meg, melyb´́ol a közhasznú és

közcélú  foglalkoztatottak létszáma

9,0 f´́o. 

(4) Az önkormányzat (Ft-ban)

a) m´́uködési egyenlegét -32 985 395

b) fejlesztési egyenlegét -408 461 998

c) pénzmaradvány összegét 911 464 728

d) finanszírozási egyenlegét -141 016 116

e) tartalék összegét -329 001 219

állapítja meg.

5.§ (1) A Képvisel´́o-testület az önkor-

mányzati feladatok költségvetésének

bevételi és kiadási el´́oirányzatát  az

I./1-3. számú melléklet részletezése

alapján  az alábbiak  szerint állapítja

meg (Ft-ban)

Bevételi f´́oösszeg 1 743 993 536

El´́oz´́ob´́ol:

M´́uködési bevétel 58 787 585

Támogatásérték bev. 69 402 326

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0

Helyi adó 383 200 000

Átengedett adó 0

Központi támogatás 266 446 225

M´́uködési bevétel össz. 777 836 136

Fejlesztési célú bevétel 28 846 058

Pénzmaradvány 907 261 342

Visszatérülés 50 000

Finanszírozási bevétel 30 000 000

Kiadási f´́oösszeg 1 743 993 536

El´́oz´́ob´́ol

Személyi jelleg´́u kiadás 108 502 708

Járulék 15 904 880

Dologi kiadás 245 486 856

Pénzbeni ellátás 43 530 000

Támogatásérték´́u kiadás 1 850 000

ÁHT-n k. pe. Átadás 19 340 000

Intézményfinanszírozás 376 460 207

Fejlesztési kiadás 432 901 550

Tartalék 329 001 219

Finanszírozási kiadás 171 016 116

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 jegy-

z´́okönyvei, illetve a zárt ülések határozatai az

ülést követ´́o 15 napon belül elérhet´́ok a

www.retsag.hu weblapon, az

Önkormányzat fejezetben.

A március 3-i tanácsko-

zás videója a következ´́o cí-

men elérhet´́o: https://you-

tu.be/wz9YpTKdths

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. 
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Tisztségvisel´́ok fogadó órái
2022. MÁRCIUS, ÁPRILIS

Mez´́ofi Zoltán polgármester minden hónap

második hétf´́ojén 13.00-17.00 óráig.

Márciusban 21-én, áprilisban 11-én.

Jávorka János alpolgármester minden hó-

nap utolsó szerdáján 15.00-16.00. óráig.

Márciusban 30-án, áprilisban 27-én.

Fodor Rita Mária jegyz´́o helyettes: min-

den hétf´́on 14.00-17.00 óráig. Márciusban

7., 14., 21., 28., áprilisban 4., 11., 25.

Felhívjuk a figyelmet, hogy el´́ozetes telefo-
nos egyeztetés szükséges, illetve els´́osorban
telefonon, e-mailben keressék a hivatal ve-
zet´́oit.

Hirdetmény
Rétság Város Önkormányzata értékesíteni

kívánja a volt Honvédségi Laktanya terü-

letén található Rétság belterület 356/41

hrsz.-ú ingatlant (volt laktanya-parancs-

noki épület) bruttó 13.400.000 Ft áron.
Az ingatlan közm´́uvekkel nem rendel-

kezik, de a közm´́uvekre való csatlakozási

lehet´́oség biztosított. A Képvisel´́o-testület

5 éves beépítési kötelezettséget ír el´́o,

melynek nem teljesítése esetén élni kíván

a visszavásárlás jogával. A vételi szándé-

kot  elektronikus  úton: polgármester@

retsag.hu vagy jegyzo@retsag.hu e-mail

címre lehet megküldeni, 2022. március

22-én 17 óráig.

Több jelentkez´́o esetén licitálásra ke-

rül sor, melynek id´́opontjáról valamennyi

érdekl´́od´́ot értesítünk. A Képvisel´́o-testü-

let fenntartja a jogát, hogy a kiírást ered-

ménytelennek nyilvánítsa.

Rétság Város Önkormányzata

Lakossági tájékoztató 
Statisztikai felmérésr´́ol

A Rétsági Polgármesteri Hivatalhoz a
Központi Statisztikai Hivataltól az
alábbi tájékoztatás érkezett:

„Tájékoztatom, hogy a Központi Sta-

tisztikai Hivatal (KSH) Rétság települé-
sen a hivatal elnöke által 2022-re engedé-

lyezett, önkéntes adatszolgáltatáson ala-
puló lakossági adatfelvételeket hajt
végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai

Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti

nyilvántartási számai és megnevezései a

következ´́ok:

2546 Életkörülmény Adatfelvétel -
2022. áprilisától folyamatos, 

havi rendszeresség´́u

Az összeírási munkát a Központi Sta-

tisztikai Hivatal megbízásából a Statek

Statisztikai Elemz´́o Központ Kft. (Statek

Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kér-

dez´́oi végzik. A járványügyi helyzetre te-

kintettel adatszolgáltatóinknak felajánljuk

a telefonon keresztüli válaszadást, vala-

mint egyes adatgy´́ujtések esetében kérjük,

hogy a kérd´́oívek weben történ´́o önkitöl-

tési lehet´́oségét részesítsék el´́onyben.

A válaszadásra kijelölt háztartások ki-

választása véletlenszer´́u mintavétellel tör-

ténik az ország különböz´́o településein.

Az adatfelvételekb´́ol származó eredmé-

nyek nélkülözhetetlenek a társadalom jel-

lemz´́oinek feltérképezésében.

A kapott adatokat a Központi Statisz-

tikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szó-

ló 2016. évi CLV. törvény, valamint az

Európai Parlament és a Tanács (EU)

2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi

rendelet, GDPR) el´́oírásának megfelel´́oen

bizalmasan kezeli, azokat más szervek,

személyek részére nem szolgáltatja ki. Az

eredményeket név és egyedi adatok nél-

kül, összesített statisztikai táblázatokban

közöljük.

A lakosság és az önkormányzat részé-

re munkanapokon hétf´́ot´́ol csütörtökig

8:00 és 16:30 óra között, pénteken 8:00 és

14:00 óra között a +36 80 200-766-os (3-

as mellék) telefonszámon, illetve a lakin-

fo@ksh.hu email címen adunk további

felvilágosítást.

Az adatgy´́ujtés módszertanával és a

kutatási eredményekkel kapcsolatosan a

www.ksh.hu internetes oldalon található 

Adatszolgáltatóknak/Adatszolgálta
tás teljesítése/Elektronikus lakossági
adatgy´́ujtések menüpont nyújt tájékoz-

tatást.

Kérem, hogy a leírtak alapján a helyileg

szokásos módon (helyi lap, települési hon-

lap stb.) tájékoztassa a településen él´́oket a

lakossági adatgy´́ujtések fontosságáról."

Rétság, 2022. március 04.

Rétsági Polgármesteri Hivatal

Zöld zsák átvétel
Tisztelt Rétsági Polgárok!

DTkH Nonprofit Kft. által biztosított

zöldhulladék gy´́ujtésre alkalmas zsákok

kiosztása az alábbiak szerint folytatódik:

A DTkH munkatársának saját ügyfél-

fogadási idejében minden harmadik
pénteken, 10,00-16,00 óra között a Rét-
sági Polgármesteri Hivatal földszinti
tárgyalójában.

A zöldhulladék gy´́ujtésére alkalmas

zsákot, 32 db-os kiszerelésben, egyszeri

alkalommal minden hulladékszállítási

közszolgáltatási szerz´́odéssel rendelkez´́o

háztartás vehet át. A zsákokat megbízott

(szül´́o, gyermek, szomszéd stb.) is átvehe-

ti. Meghatalmazás nem szükséges, viszont

a megbízó lakcímkártyáját be kell mutatni

a DTkH munkatársainak.

A zöldzsákokat h´́uvös, sötét helyen kell

tárolni, ellenkez´́o esetben lebomlanak.

Hirdetmény
Rétság Város Önkormányzata bérbe kí-

vánja adni a Tolmács külterület 02/4 hrsz-

ú (megosztást követ´́oen 02/17 hrsz.-ú,)

természetben a volt laktanyai telephelyen

található 5 db hangárt és a hozzájuk tarto-

zó területeket. A bérbe adandó ingatlanok

er´́osen felújítandó állapotban vannak, és

közm´́uvel nincsenek ellátva.

A terület nagysága 30.660 m
2

, a rajta

található épületek összes alapterülete

5.400 m
2

. Az ingatlanok bérleti díja:

653.292 Ft/hó. Több érdekl´́od´́o esetében

licittárgyalásra kerül sor, melynek id´́o-

pontjáról minden érintett értesítést kap.

Bérlési szándékot  írásban, Rétság

Polgármesteri Hivatal (2651 Rétság, Rá-

kóczi út 20.)  vagy  elektronikusan  a

jegyzo@retsag.hu e-mail címre 2022.

március 30-ig lehet benyújtani. A követke-

z´́o szövegrészt a borítékra vagy az e-mail

tárgyában fel kell tüntetni: Bérleti szándék,

Rétság hangárok Tolmács kült. 02/4 hrsz-ú

(megosztást követ´́oen 02/17 hrsz.-ú,).

A Képvisel´́o-testület fenntartja a jogot,

hogy a hasznosítás bármely szakaszában

elálljon hasznosítási szándékától.

A hirdetményt Rétság Város hivatalos

weboldalán és a Hangadóban kell közzétenni.

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 
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Kitüntetettjeink
Rétság Város Önkormányzata új díjat
létesített, melyet a március 15-i forra-
dalom emlékére rendezett ünnepségen
adtak át. Következ´́okben ismertetjük
az elhangzott méltatásokat.

Dr. Katona Ern´́o

Rétság Város Önkormányzat 

Képvisel´́o-testületének

59/2022.(III. 03.) Kt. Határozata

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-

testülete Rétság Egészségügyéért Élet-
pálya díjban részesíti posztumusz Dr. Ka-

tona Ern´́o háziorvost több évtizedes orvo-

si munkájáért  és a város fejlesztésének

el´́oremozdításáért 

Dr. Katona Ern´́o 1957-ben, Törökbálinton

született és nevelkedett. Már gyermekko-

rában eldöntötte, hogy orvos lesz és óriási

szorgalommal, kitartással készült erre a

pályára. Gömbi volt a beceneve. Osztály-

társai, barátai még akkor is így hívták,

mikor aktív sportolóként testalkata már

egyáltalán nem erre utalt.

A gimnázium évei alatt versenyszer´́u-

en vízilabdázott és a víz iránti szerelme az

utolsó napjáig elkísérte. Rendszeresen

úszott, szinte tavasztól-´́oszig, majd ké-

s´́obb a gyermekeivel is megszerettette a

vizet. Lánya már 4 évesen átúszta a bánki

tavat az édesapjával és fia is miatta szeret-

te meg az úszást.

Az egyetemi évei idején már Budapes-

ten élt, ahol megismerte kés´́obbi feleségét,

Erzsit, akinek a támogatásával elvégezte

az orvosi egyetemet. Az iskola mellett

éveken át taxisként, majd kés´́obb ment´́os-

ként dolgozott.

Lánya, Gigi születése után a család

Rétságra költözött, és a honvédség állo-

mányában dolgozott katonaorvosként, se-

gélyhely parancsnokként és egészségügyi

szolgálatf´́onökként. Így Ern´́o,

ahogy mindig mondogatta két-

szeresen lett katona, nevében és

hivatásában is. Egész életében

jellemezte ´́Ot az elszánt kitartása.

Gigi lánya után megszületett

Andris fia is, és Ern´́o életében a

legfontosabb szerepet a további-

akban ´́Ok töltötték be.

Mindig igyekezett segíteni

másokon, lehetett szó a családjá-

ról, a távolabbi rokonokról, vagy

az ismer´́oseir´́ol, barátairól. Min-

denki életében ´́O volt a biztos

pont. ´́O volt a stabil bástya, aki

mindenkir´́ol gondoskodni vágyott, min-

denkit önzetlenül szeretett, mindenkihez

volt egy kedves szava, mosolya.

Elfoglaltságait, feladatait az utolsó na-

pig szívvel-lélekkel végezte, akkor is,

amikor ezek külön-külön is egész embert

igényeltek. Teend´́oi súlya alatt végül elfá-

radt és örök álomra hajtotta fejét. Bár hoz-

zátartozói nem kaphatták meg a lehet´́osé-

get, hogy az id´́os korát megélve, majd ´́ok

gondoskodhassanak róla, de kedves mon-

dásait, intelligens humorát, örökös élet-

szeretetét sosem fogjuk elfelejteni!

Dr. Katona Ern´́o: a honvédség rétsági

alakulatának megsz´́unését követ´́oen el´́o-

ször magánorvosként, majd a II. számú

háziorvosi körzet körzeti orvosaként dol-

gozott. A katonaévei alatt alkotta meg a

praxisát, építette fel a cégét, ami a környé-

ken él´́o emberek megsegítését szolgálta. A

több évtizedes orvosi múlt igen nagy nép-

szer´́uséget hozott számára. Kit´́un´́o diag-

noszta volt, aki a betegeivel mindig tör´́o-

dött, udvariasan beszélt. Legtöbb betegét

szinte barátjának tekintette. Háziorvosi te-

vékenységén túl olyan segítséget tudott

nyújtani kapcsolatain keresztül a csalá-

doknak, mint például mozgásképtelen,

vagy önmagát ellátni képtelen beteg, in-

tézményi elhelyezése. 

Magánalapítványt hozott létre (Kö-

lyöksziget Alapítvány). Az alapítvány

egyik legfontosabb bevétele a képvisel´́o-

ként felajánlott tiszteletdíja volt. Az ala-

pítvány támogatta például a Rétsági Óvo-

dát, az iskolai alapítványt, a Rétságon m´́u-

köd´́o civil szervezeteket, a civil szerveze-

tek rendezvényeit. 

A szociális ellátás,- valamint a gyer-

mekvédelem területén elért kimagasló

eredményei miatt 2019-ben elnyerte Nóg-

rád megye Salkaházi Sára díját.

2002. évt´́ol három cikluson keresztül

alpolgármester volt, 2014-2019-es önkor-

mányzati ciklusban képvisel´́oként tevé-

kenykedett. A város fejl´́odését el´́omozdító

beruházásokkal kapcsolatban igen sok

döntésben vett részt. Például a csatorna-

fejlesztési pályázat, óvoda, iskola aka-

dálymentesítési pályázat, Városközpont-

rehabilitációs pályázat, a Közlekedésfej-

lesztési pályázat, a Bölcs´́ode pályázat ki-

dolgozásában. Szerepe volt a Katasztrófa-

védelmi ´́Ors és a Hivatásos T´́uzoltóság

Rétságra történ´́o helyezésében is.

Kiemeljük, hogy a Járóbetegellátó

Központ el´́okészít´́o munkái során orvos-

ként és alpolgármesterként járta végig a

településeket Mez´́ofi Zoltán polgármester

kíséretében annak érdekében, hogy a kis-

térség testületei, ha már pénzel nem is tud-

nak hozzájárulni a beruházáshoz, de elvi

támogatásukat adják a megvalósuláshoz,

ne görgessenek akadályt.

Ilyen karaktert lehetetlen pótolni. Ern´́o

egy intézmény volt. Igazi életszeret´́o, tisz-

ta szív´́u emberként ismerhettük. Sajnála-

tos, hogy 2020. évben ilyen hirtelenséggel

elhunyt. A maga után hagyott ´́ur a mai

napig érezhet´́o és pótolhatatlan. Nyugod-

jon békében! 
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Dr. Szájbely Ern´́o

 Rétság Város Önkormányzat 

Képvisel´́o-testületének

58/2022.(III. 03.) Kt. határozata

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-

testülete Rétság Egészségügyéért Élet-
pálya díjban részesíti Dr. Szájbely Ern´́o

fogszakorvost, intézményvezet´́o f´́oorvost

a Rétságon 50 éven át végzett orvosi mun-

kájáért és a város fejlesztésének el´́ore-

mozdításáért.

Dr. Szájbely Ern´́o 1970. június 1-én

kezdte meg a fogorvosi tevékenységét

Rétságon. Munkáját mindig megbízható-

an, pontosan, lelkiismeretesen és a betegei

irányában tanúsított nagyfokú empátiával

végezte.

Kiemelked´́o szakmai munkáját a me-

gyei vezetés is elismerte, és a Rétsági já-

rásban ´́ot nevezték ki csoportvezet´́o f´́oor-

vosnak. Feladata volt a járásban dolgozó

fogorvosok munkájának szakmai felügye-

lete és irányítása.

1990-ben Rétság akkori vezetése úgy

döntött, hogy új intézményként létrehozza

az Egyesített Egészségügyi és Szociális

Intézményt. Az intézmény megszervezé-

sére Dr. Szájbely Ern´́ot kérték fel, és

egyúttal igazgató f´́oorvosként megbízták

annak vezetésével is.  Az igazgató f´́oorvo-

si teend´́oket - fogorvosi munkája mellett -

23 éven keresztül látta el. 

Ezen id´́oszakban a nevéhez f´́uz´́odik

többek között a gyógytorna, a fizikóterá-

pia, a laboratórium és a gyógymasszázs

szolgáltatások bevezetése Rétságon, to-

vábbá a Balassagyarmati Kórház vezeté-

sével együttm´́uködve a szemészeti, reu-

matológiai, fül-orr-gégészeti és n´́ogyó-

gyászati szakrendelések beindítása  váro-

sunkban.

Nevéhez f´́uz´́odik a Rétság Egész-

ségügyéért Alapítvány létrehozása is, me-

lyet 1991-ben alpolgármesteri tiszteletdí-

jából hozott létre, és amely alapítvány ed-

dig 14 millió forinttal járult hozzá a város

egészségügyi ellátásához, különböz´́o m´́u-

szerek, eszközök és felszerelések beszer-

zésével. 

Nógrád megye fogorvosai többször is

megválasztották a Magyar Orvosi Kamara

Fogorvosi Tagozat Nógrád Megyei Vá-

lasztókerület elnökének, így hosszú id´́o-

szakon keresztül az Országos Elnökség-

ben ´́o képviselte Nógrád megye fogorvo-

sait.

A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi

Tagozata ´́ot delegálta az Emberi Er´́oforrá-

sok Minisztériuma által létrehozott Alap-

ellátási Bizottságba, hogy képviselje az

országban dolgozó fogorvosokat.

A Nógrád Megyei Közgy´́ulésbe is

megválasztották képvisel´́onek, ahol Nyu-

gat-Nógrád településeit képviselte. Így

1992-ben, amikor az akkori Kormány ki-

helyezett ülést tartott Salgótar-

jánban, a Megyei Önkormányzat

képvisel´́ojeként  kezdeményezte

a Kormánynál, hogy kerüljön lét-

rehozásra  egy Ment´́oállomás

Rétságon. A Rétsági Ment´́oállo-

más léte az ´́o nevéhez köthet´́o,

hiszen az általa kit´́uzött célt sok-

sok utánjárással és az akkori Mi-

nisztériummal történ´́o folyama-

tos egyeztetésekkel sikerült elér-

nie.

Megszervezte továbbá a Sem-

melweis Egyetemmel nem csak

Rétságnak, hanem az összes kör-

nyékbeli településnek is a hétvégi és ün-

nepnapi fogászati ügyeleti ellátását úgy,

hogy az önkormányzatoknak nem kell

ügyeleti díjat fizetniük.

1990-t´́ol hat választási ciklusban is

tagja volt Rétság Város Önkormányzat

Képvisel´́o-testületének, ahol volt alpogár-

mester, majd  különböz´́o bizottságok ve-

zetésével bízták meg. Több cikluson át ve-

zette az Egészségügyi, M´́uvel´́odési, Okta-

tási és Sport Bizottságot, két ciklusban pe-

dig a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bi-

zottságot.

Tevékenyen vett részt annak idején a

Rétsági Ipari Park koncepciójának kidol-

gozásában, és nagy szerepe volt abban,

hogy az akkori elképzelések valósággá

váltak.

Kiemelked´́o szerepe volt a Járóbeteg-

szakellátó Központ megszervezésében,

m´́uködésének beindításában, majd kés´́obb

irányításában.

Meg kell említeni még komoly szere-

pét abban is, hogy Rétságon elhelyezést

nyert a Katasztrófavédelmi ´́Ors és a Hiva-

tásos T´́uzoltóság.

Ezen kívül még számtalan önkor-

mányzati pályázat kidolgozásában és

megvalósításában vett részt.

Pályafutása során több kitüntetésben is

részesült.

Szerteágazó és sokrét´́u szakmai és

szervez´́o munkájáért az Egészségügyi Mi-

nisztert´́ol a „Kiváló Munkáért” kitüntetést

kapta meg, míg Nógrád Megye Közgy´́u-

lése a megye legmagasabb egészségügyi

kitüntetésével, a „Perliczi János” díjjal is-

merte el kiemelked´́o tevékenységét. 

Rétság Város Önkormányzata a „Pro

Urbe” és a „Város Szolgálatáért” díjakkal

ismerte el a városért, a közösségért vég-

zett munkáját.

Dr. Szájbely Ern´́o 1970. június 1-t´́ol -

2020. május 31-ig, azaz kerek 50 éven

keresztül szolgálta eredményesen Rétság

város  egészségügyét,  emellett  több,

mint 30 éve tevékenyen vesz részt a város

közéletében. 
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Gyenes Szilárd

Gyenes Szilárd, 49 éves, három gyermek

édesapja, országos ismertségre a környe-

zetvédelemben, azon belül is a hulladék-

gazdálkodásban tett szert. Nógrád 2

OEVK ellenzéki képvisel´́ojelöltje. Ko-

moly közéleti tapasztalatokkal rendelke-

zik. Balassagyarmatiként volt Gödöll´́o

Város alpolgármestere évekig, szül´́ováro-

sában a Szövetség a Balassagyarmatiakért

Egyesület színeiben indulva, 2019-ben

komoly helyi összefogással, 106 szava-

zattal maradt le a polgármesteri tisztség-

t´́ol. Az ország egyik legtámogatottabb el-

lenzéki jelöltje, gyakorlatilag minden de-

mokratikus ellenzéki párt, az MMM és a

helyi civilek többsége is támogatta.

– Milyen az ellenzéki lét mostaná-
ban Nógrádban ?

Érezhet´́o a pozitív változás, szerintem

2018, 2019-hez képest több polgár érzi

úgy, hogy sürget´́o változásra lenne szük-

ség. Én úgy élem meg, ez a gerjesztett

szembenállás az, amit egyre többen eluta-

sítanak. Az országos és helyi propaganda

történelmi fejl´́odésr´́ol beszél, de fejl´́odni

szerintem nem azt jelenti csupán, hogy

vannak beruházások. Bármely hatalom

mellett lettek volna. Az igazi fokmér´́o va-

lójában, hogy ezek a beruházások szerves

fejl´́odést, versenyképesség növelést te-

remtenek e, és jobban érzik e magukat

t´́olük az emberek. Boldogabb, szerethe-

t´́obb lett e az ország...Ez utóbbiakat sajnos

nem tapasztalom.

– Hol helyezkedik el Nógrád Euró-
pában?

Bels´́o periféria maradtunk. Az embe-

rek, akik nem a közszférában dolgoznak,

vagy a néhány helyi, külföldi tulajdonban

lév´́o gyárban, kereskedelmi láncban, azok

ingáznak. Alig van pár olyan helyi vállal-

kozás, mely európai szinten versenyképes

és Magyar tulajdonban van. Nemrégiben

jelent meg egy európai statisztika, a fej-

lettségi mutatókat tekintve. Ha az EU át-

laga 100%, akkor Nógrád 32%-on áll. Az

elmúlt kb. egy évtizedben 2%-ot javított.

Még a hazai bérszínvonalhoz képest is

100 - eFt körüli a lemaradás. Ezzel Bul-

gária egy régiója van mögöttünk. Az úthá-

lózat 67%-ban leromlott a vasutak állapo-

ta tovább romlott. 

– Ez egész Nógrádra igaz?
Nem. Még a választókerületen belül is

drámai különbségek vannak. Míg a Buda-

pesthez, Váchoz közel es´́o terület az er´́o-

söd´́o el´́ovárosi lét miatt természetesen is

fejl´́odik, addig vannak olyan kistelepülé-

sek az Ipoly-völgyében, vagy a bels´́o

Cserhátban, ahol megállt az id´́o. Elké-

peszt´́o bels´́o mozaikosság van. Számomra

az egyik legnagyobb tanulság, hogy a fej-

lesztéspolitika nem veszi tudomásul a ter-

mészetes vonzáskörzeteket, és e mellett is

urambátyám jelleg´́u. Az országgy´́ulési

képvisel´́ok, nem önálló entitások, inkább

a hatalom szócsövei, megmondó emberei.

Az ´́O „rábólintásuk” nélkül nem igen van

nyertes pályázat. Nem csak a kistelepülé-

seken a városokban sem.

A magyar ember egymagában kreatív,

kedves, tele jó gondolatokkal, tervekkel,

de a természetesen kialakult önkormány-

zatok, vagy egymáshoz vonzódó önkor-

mányzatok szintjén nincs, vagy alig van

egymást er´́osít´́o együttm´́uködés.

– Tudnál konkrét példákat mondani?
Hogyne. Balassagyarmaton pl. lett

honvédelmi sportközpont, l´́otér, amir´́ol

országosan döntöttek, a helyi kormány-

párti „elit” meg örömmel elfogadta ezt. Ez

egy nagy fejlesztés szerintük, kb. 1 milli-

árdba került. Lesz l´́oterünk a Tesco áruház

és a buszpályaudvar mellett, miközben pl.

a szomszéd településen az egykori határ-

´́orség volt l´́oterét, mely kiváló adottságok-

kal bírt, ´́orizetlenül rabolták szét. 

Lett egy súlyos, föld alatti ipari

szennyezéssel érintett területen KRESZ-

park a gyerekeknek, több százmillióért, de

alatta a talajban  évtizedek óta úszik a

mérgez´́o tetraklór-etilén.

2012-ben megszüntették a közvetlen,

Balassagyarmat-Keleti pályaudvarra járó

motorvonatokat, ígértek jobbakat. Az volt

az indok, hogy feltartják a f´́ovonali közle-

kedést. Aszód és Budapest között, durván

túlárazva 160-km es pályasebességet is

teljesíteni képes pálya épült, innen meg a

40 éves, de legalább felújított motorvona-

tokat is elvitték. Hoztak helyette roncso-

kat, debil menetrenddel.

Aztán itt van az oktatásügy. Az egyhá-

zi iskolák preferenciája kiüresítette a vi-

déki iskolákat. A szül´́ok elhozták onnan a

gyermekeiket, jobbára a cigánygyerekek

maradtak. Aztán erre jön a fizikai közpon-

tosítás, amelynek keretében az egyik tele-

pülésen hatalmas új iskola épül, de ma

úgy fest, egy nagy szegregátum lesz bel´́o-

le. Az oktatásügy a jöv´́o záloga, ebben

látom a legnagyobb tragédiát. Hatásvizs-

gálatok nélküli, átgondolatlan, központo-

sító, elavult oktatásügy van er´́osöd´́oben.

– Ha már a cigányság kérdését em-
lítetted, egyes polgármesterek azt
mondják, ez egy id´́ozített bomba Nóg-
rádban. Te is így látod?

Szögezzünk le valamit. Ha megnézzük

a lakás építkezéseket, az utak mellett dol-

gozókat, vagy a hulladékgazdálkodásban

tevékenyked´́oket cigány emberek sokasá-

gát látjuk tisztességesen dolgozni. Sok el-

´́oadóm´́uvész is kikerült közülük. Nógrá-

dot említve pl. Radics Gigi. Az ´́O munká-

juk nélkül már most komoly bajok lenné-

nek. E mellett találhatóak meg a faluszéli

nyomortelepek is. Itt vannak drogproblé-

mák, közbiztonsági problémák is. ´́Ok sze-

rintem egy lehet´́oség! Nógrádban is, más-

hol is. Ugyanakkor célzott, sok esetben

családi szint´́u mentorálás nélkül, nagyon

sok család fog lecsúszni, generációról-ge-

nerációra termelve ki a megrekedést.

Amíg a legszegényebb rétegükre, csak a

választások el´́ott van szüksége a hatalom-

nak, addig ez a probléma még sokáig ve-

lünk marad.

– Ha teljesülnének a közéleti álmaid,
kérhetnél néhány dolgot, mik lennének
ezek? 

Ott kezdeném, hogy meg kell érteni

végre, nem arra kell megválasztani a po-

litikust, hogy a saját álmait valósítsa meg,

hanem a közösségekét. Én ezt vallom. Vi-

dékfejlesztési szakemberként arra szeret-

nék vállalkozni, hogy megértessem ezt az

itt él´́o emberekkel, hozzásegítsem ´́oket,

hogy legyenek helyi, térségi vitákon érle-

l´́od´́o közös álmok. 

Ez az alapja minden valódi, szerves

fejl´́odésnek. A másik a köznyugalom, a

Képvisel´́o-jelöltek bemutatkozása

Az április 3-án sorra kerül´́o országgy´́ulési választásokon induló képvisel´́o-jelöltek
közül mutatjuk be azokat, akik lapzártáig eljuttatták hozzánk anyagaikat. 
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békesség, egymás megbecsülése. Ha ezek

megvannak, az állam oda teszi mellé a

normális úthálózatot, a modern vasutat, a

távközlési infrastruktúrákat akkor egy vi-

dék elindul felfelé. A korrekt kormányzat

kiszámíthatóságot teremt, er´́osíti az ön-

rendelkezést. 

Valóban er´́os ország er´́os önkormány-

zatokra, civil szervezetekre, megélhetési

problémákkal nem küzd´́o családokra épül.

Kérem, gondoljatok bele, ezt nálunk

pont fordítva van. Az önkormányzatokat

kiüresítették, központosítanak ahol csak

érnek, a fejlesztések sokasága nem a kö-

zös álmok és szükségletek szerint kap tá-

mogatást. Az a közéleti álmom, hogy ezt

a folyamatot vissza tudjam fordítani. Ha

ez sikerül, ezernyi jó dolog indul meg ma-

gától. A szabadság, az együttm´́uködni tu-

dás, a józanész forradalma után, minden

pozitívra fordulhat.

– Mik erre az esélyek?
Jó esély van a változásra. Nem csak

arra, hogy leváltjuk Orbán rendszerét, ha-

nem arra is, hogy befejezzük a rend-

szerváltást. Ez sokkal több az el´́oz´́onél.

Orbán 11 éve történelmi távlatban szem-

pillantás. A most él´́oknek, a fiataloknak

f´́oleg, elképeszt´́o károkat okozott, de ne-

kem meggy´́oz´́odésem, hogy ez a rezsim,

mert joggal nevezem így, akkor sem lesz

már életképes, ha 2022-ben csalárd mó-

don, hamis hírekkel, a legszegényebbek

hátán kapaszkodva a hatalomba, még meg

tudna maradni. 

Amit felépítettek, az egyszer´́uen élet-

képtelen, Európa ellenes. Fidesz már

nincs, csak fékevesztett, kapzsi hatalom,

érdekelt klientúra, amely visszarángatta

az országot a múltba. Ezek a mestersége-

sen kiemelt emberek nem innovatívak,

nem versenyképesek. Az az érzés, hogy

valami nagyon nincs rendben, a társada-

lom szövetébe szivárgott már. Csak az

kérdés, hogy az elfárasztott, egymás ellen

fordított emberek megmozdulnak e. Ha

megmozdulnak, szakadni fognak a gátak,

nagy kijózanodás következik. Mindez,

csak id´́o kérdése.

– Egyénileg, családilag mekkora
árat kell ezért fizetni, f´́oleg három gyer-
mekkel, hogy beleállj ebbe?

Én igazán aktívan, 2018-ban találtam

magam szembe a hatalommal. 2022 az

ötödik év, hogy lépten-nyomon belém

kötnek. 14 évi szakmai munkám nagy ré-

szét semmivé tették. Feljelentettek több-

ször, a családom nézi, hallgatja, látja a

rólam szóló hamis híreket. Anyagilag is

sokat veszítettünk, de ezek ellenére sem

mondom azt, hogy nem érte meg. Megér-

te, mert én elmondhatom magamról, hogy

ami t´́olem tellett, azt megtettem, megte-

szem. Ami most folyik az országban, az

er´́ot ad inkább, mert Magyarország, figye-

lemmel a globális környezeti problémák-

ra, az emberekben szunnyadó tehetségek-

re, természeti kincsinkre, egy fantasztikus

hely, és az is lesz bel´́ole. Akkor is, ha

késleltetik. Mindenkit arra buzdítok, hogy

tegyen ezért aktívan, és ne féljen csele-

kedni. A világ összetett lett, a régi módon,

már nem uralható. 

– Utolsó kérdésként ´́oszintén kíván-
csiak vagyunk arra, hogy Te magad fél-
tél, félsz e ebben a közéleti helyzetben?

Ez változó. Van, amikor igen, de van

olyan periódus, amikor nem. Az ember

ebben a kaotikus rendszerben sokszor ül

lelki hullámvasúton. Bátornak lenni vi-

szont nem azt jelenti, hogy az ember nem

fél, hanem azt, hogy sokszor jogos félel-

mei mellett is megteszi azt, amit a jöv´́o, a

gyermekei, a barátai, a szakmája, az eskü-

je, a városa, az országa érdekében ´́oszinte

szívvel helyesnek gondol.

– Köszönjük a lehet´́oséget, kitartást
és sok sikert kívánunk.

Én köszönöm a lehet´́oséget, viszont

kívánom mindenkinek. Ránk fér...

Balla Mihály

Több alkalommal el kellett halaszta-
nunk ezt a beszélgetést, mivel sajnos az
Ukrajnában folyó háború el´́ore nem lá-
tott, plusz terhekkel jár az ön számára.

Igen, sajnos ez igaz. A szomszédunk-

ban háború dúl. Nekünk pedig most a

kampány mellett kell elvégeznünk azokat

a feladatainkat is, amelyek abban segíte-

nek, hogy Magyarország kimaradjon eb-

b´́ol a háborúból. Ez alól természetesen ki-

vétel a humanitárius segítségnyújtás.

Büszkén mondhatom el, hogy a háború

kitörésének napjaiban Nyugat-Nógrád

egy emberként mozdult meg, hogy segítse

az ide érkez´́o menekülteket. A legutóbbi

adatok szerint már közel félmillió mene-

kült lépte át a határt, s kapott segítséget a

jó szándékú magyar emberekt´́ol, valamint

Magyarország Kormányától. Ennek kap-

csán teljes szívemb´́ol köszönöm a rétsági-

aknak, hogy ´́ok is az országban az els´́ok

közt, példamutató módon segítettek a baj-

bajutottaknak; rendkívül sok adományt

gy´́ujtöttek, és még a vásárosnaményi

gy´́ujt´́oponthoz is segítettek az adományo-

kat elszállítani. Büszke vagyok rá, hogy

az országgy´́ulési képvisel´́ojük lehetek.   

Nehéz innen témát váltani. De ne fe-
ledkezzünk meg arról, hogy hamarosan
választások lesznek, és ilyenkor a vá-
lasztópolgárok arra kíváncsiak, hogy
mi történt az elmúlt id´́oszakban a tér-
ségükben és sz´́ukebb lakóhelyükön?

Azért az országos eredményekr´́ol se

feledkezzünk meg! A sokrét´́u és mindenre

kiterjed´́o családtámogatási rendszer mel-

lett visszaépítettük a 13-dik havi nyugdí-

jat, megemeltük a minimálbért és a szak-

munkás minimálbért, bevezettük a rezsi-

csökkentést, élelmiszer-és üzemanyagár-

stopot léptettünk életbe, valamint számos

ágazatban hajtottunk végre folyamatos

béremelést, bérkompenzációt. Ezek az in-

tézkedések a térségünkben lakók életét is

megkönnyítik. Folytatom Nyugat-Nóg-

ráddal. Vidékünk úgynevezett aprófalvas

térség, csupán három várossal, amelynek

Rétság az egyike. Elmondhatom, hogy te-

lepüléseink jól éltek a lehet´́oségekkel, és

jól gazdálkodtak a pályázati forrásokkal.

Hogy csak néhány adatot említsek: a Te-

rület- és Településfejlesztési Operatív

Programban ebben a ciklusban 227 ered-

ményes pályázata volt önkormányzataink-

nak. Ezek 27 700 millió, azaz 27,7 milli-

árd forint megítélt támogatás hoztak térsé-

günkbe. Az elmúlt három évben pedig a

Magyar Falu Program keretében - a falusi

civil alap és az alsóbbrend´́u utak támoga-

tása nélkül - 579 támogatott pályázat

mintegy 5,7 milliárd forintnyi támogatást

hozott Nyugat-Nógrádba. 

A fejlesztések közül mire a legbüsz-
kébb?

Minden fejlesztés fontos. Egy térség

fejl´́odését azonban jól le lehet mérni az-

zal, hogy hány bölcs´́odére van igény, tehát

hogy hány gyermek születik? 2010 el´́ott

az egész térségben egyetlen bölcs´́ode volt.

2021-re 11 új bölcs´́ode épült, többek kö-

zött Rétságon is egy. További 7 építése

van folyamatban, és egyre több települé-

sen jelzik az igényt további bölcs´́odék épí-

tésére. Hogy miért van ez? Mert a falusi

CSOK, a családtámogatások és a családi
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adókedvezmények vonzóvá tették a csa-

ládalapítást, a gyermekvállalást.  Aho-

gyan egy korábbi interjúmban elmond-

tam, a gyermekvállalás a jöv´́o kihívásaira

adott legfontosabb válasz. Társadalmunk

elöregedését vagy megállítjuk, vagy las-

san elfogyunk.  Ezt a folyamatot a gyer-

mekek születésével lehet megfordítani. A

világ teremtése óta ez az egyetlen “re-

cept”. Erre kell aztán felf´́uzni az adórend-

szert, a családtámogatási kedvezménye-

ket. És közvetlenül vagy közvetve az

összes fejlesztés azt a célt szolgálja, hogy

számban is gyarapodjunk, ugyanakkor az

életmin´́oségünk is javuljon.

Milyen módon tud javulni az életmi-
n´́oség?

Erre egy jó, és helyi, azaz rétsági példát

tudok mondani. Létrehoztuk a Szügy-Balas-

sagyarmat-Rétság ipari háromszöget. Ennek

révén közép-és nagyvállalkozások teleped-

tek meg a térségben. Ez jó és hasznos dolog,

a megye vezet´́o gazdasági erejévé váltunk,

mi adjuk Nógrád kimen´́o exportjának 65%-

át. A 2010 el´́otti munkanélküliség így 60%-

kal csökkent, 16%-ról 5-6% körülire. Csak-

hogy most már azzal is foglalkoznunk kel-

lett, hogy a kínált munkalehet´́oség min´́osé-

gét is fejlesszük.

Hogyan lehetséges ez?
Felvettük a kapcsolatot a nagyvállal-

kozókkal, a szakiskolákkal és a szakmi-

nisztériumokkal, majd megfelel´́o forrást

teremtettünk egy olyan speciális szakkép-

zésre, ami legkorszer´́ubb tudással rendel-

kez´́o szakembereket képzi majd. Ráadásul

olyanokat, akikre a nálunk m´́uköd´́o cé-

geknek szükségük van. Erre jó példa a

Szondi György Technikum és Szakképz´́o-

iskolában elindított m´́uhelyfejlesztés Ba-

lassagyarmaton. Ott hamarosan olyan, eu-

rópai szinten is versenyképes szakem-

bereket képzünk majd, akik specifikusan

a nyugat-nógrádi, akár a rétsági cégek va-

lamelyikénél is el tudnak majd helyezked-

ni, méghozzá kiemelt bérezéssel, ami még

a 260 ezer forintra emelt szakmunkás mi-

nimálbérnél is sokkal nagyobb kezd´́o fize-

tést jelent. 

Ha már Rétság, mondana néhány, a
városunkat érint´́o fejlesztést?

Az elmúlt id´́oszakban Rétságot, a járás

székhelyét érint´́o két legfontosabb vidék-

fejlesztési támogatási forma a Magyar Fa-

lu Program, valamint a Terület- és Telepü-

lésfejlesztés Operatív Program volt. Ezek-

nek köszönhet´́oen a város infrastruktúrája

megújult, az itt lakók életmin´́osége jelen-

t´́osen javult. Egyszer´́ubb, ha tételesen fel-

sorolom a nagyobb fejlesztéseket, melye-

ket Rétság kapott.

A Magyar Falu Programban:

— Eszközfejlesztésre és belterületi köz-

terület karbantartására 2019-ben: 5

911 850 Ft

— Óvodaudvar kialakítására 2019-ben: 4

894 072 Ft

— Egyházi közösségi tér kialakítására/át-

alakítására és foglalkoztatásra

2020ban: 32 074 158 Ft

— Önkormányzati járdaépítésre/felújí-

tásra, valamint anyagtámogatása

2020-ban: 4 999 998 Ft

— Temet´́oi infrastruktúra fejlesztésére

2020-ban: 3 896 438 Ft

— Egyházi közösségi terek fejlesztésére

2021-ben: 18 541 584 Ft

— Egyházi közösségszervezéshez kap-

csolódó eszközbeszerzésre és közös-

ségszervez´́o bértámogatásra 2021-

ben: 1 949 958 Ft

A Településfejlesztés Operatív Programban:

— Rétság város közlekedésfejlesztési beru-

házására a környezeti fenntarthatóság

érdekében 2017-ben: 109 497 335 Ft

— Városi közterületek környezettudatos,

család- és klímabarát megújítására

Rétságon 2017-ben: 468 102 000 Ft

— Bölcs´́ode kialakítására Rétság városá-

ban 2019-ben: 220 117 541 Ft

Közben pedig épül a város tanuszodája,

illetve elindult az M2-es  gyorsforgalmi út

rétsági elkerül´́ojének kiviteli tervezése. Ez

kiemelt feladat, hogy a várost miel´́obb te-

hermentesítsük a jelenlegi átmen´́o forga-

lomtól. 2026-ra pedig az addigra már el-

készült elkerül´́ohöz fog rácsatlakozni a

Budapestt´́ol Vácon és Rétságon keresztül

egészen Parassapusztáig tartó gyorsfor-

galmi út. 

Budapest agglomerációja már ezek

nélkül a fejlesztések nélkül is elérte Rét-

ságot. Ez számos más el´́ony mellett abban

nyilvánul meg a legjobban, hogy a városi

ingatlanok az utóbbi id´́oszakban rendkí-

vüli módon felértékel´́odtek. Így megnöve-

kedett a rétsági családok legnagyobb va-

gyontárgyának számító családi házuk ér-

téke, s így saját hozzáadott anyagi érték,

befektetés nélkül is gyarapítani tudták va-

gyonukat. Miután pedig ezek a beruházá-

sok megépülnek, s az ipari park is újabb

cégekkel b´́ovül, Rétság a térség új ékkö-

vévé válik, ami még vonzóbb befektetési,

letelepedési és turisztikai célponttá teszi a

várost. 

Ön Érsekvadkerten él. Mi a szemé-
lyes benyomása rólunk, rétságiakról?

A rétsági emberek jöv´́obe vetett hite,

munkabírása és kitartása példaérték´́u.

Amikor a város f´́o bevételi forrásának szá-

mító laktanya a kiszolgáló intézményeivel

együtt megsz´́unt, az itteniek pillanatnyi

elkeseredését csakhamar felváltotta a ten-

ni akarás érzése, a fejl´́odés iránti vágy.

Azért pedig, hogy ez így legyen, meg is

dolgoztak. A település önkormányzata és

civil szervezetei ugyancsak kivették a ré-

szüket a városépít´́o, városszépít´́o feladat-

ból, hiszen sorra adták be és nyerték el a

legkülönfélébb pályázatokat, melyeket

aztán a közösség javára használtak fel.

Rétság pedig gazdaságban, és létszámban

egy olyan folyamatosan gyarapodó pályá-

ra állt, amelynek folyamatos növelését a

2010 óta kormányzó Fidesz-KDNP párt-

szövetség a szívügyének tekinti.

Ezért kiemelten fontos, hogy április 3-

án a fejl´́odést garantáló Fidesz-KDNP-re

szavazzunk.
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Pályázatok civil szervezetek támogatására 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 
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!

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 készenléttel

megegyez´́o.

Civil szervezetek
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-

testülete 2022. évben is támogatni kívánja

a településen m´́uköd´́o civil szervezeteket

és közösségeket, ezért az Önkormányzat

2022. évi költségvetésébe tervezett támo-

gatási keretösszeg terhére, az alább meg-

határozott feltételekkel, pályázatot ír ki

közösségi élet szervezése céljára.

Pályázati feltételek:
— adatlap hiánytalan kitöltése,

— azon szervezetek, közösségek pályáz-

hatnak, melyek alapokmányuknak

megfelel´́o tevékenységüket ténylege-

sen folytatják, illetve programjaik

megvalósításával a város kulturális és

közösségi életét segítik el´́o,

— a 2021. évben igénybe vett támogatás-

sal elszámoltak, vagy a pályázat be-

nyújtásával egy id´́oben elszámolnak,

— rétsági székhellyel rendelkeznek, és

tevékenységüket itt végzik.

A pályázatok benyújtásának határideje:

2022. március 31.

Nyugdíjas klubok

Rétság Város Önkormányzat  Képvisel´́o-

testülete 2022. évben is támogatni kívánja

a helyi nyugdíjas klubok m´́uködését. 

A 2022. évi m´́uködés támogatásához

benyújtott kérelemnek (Adatlapnak) az

alábbiakat kell tartalmaznia:

A nyugdíjas klub

— képvisel´́ojének nevét,

— létszámát,

— ebb´́ol rétsági lakosok számát,

— 2021. évi beszámolót,

— az önkormányzattól kért támogatás

felhasználási jogcímenként részlete-

zett összegét, felhasználás jogcímen-

kénti tervét,

— 2021. évi támogatási keret felhaszná-

lásáról szóló elszámolást,

— 2022. évi munkatervet,

— igényelt összeget (Ft), a felhasználás

céljának megjelölésével.

A támogatási igények benyújtásának hatá-

rideje: 2022. március 31.

Pályázati felhívás 
sporttámogatásra

A Képvisel´́o-testület 2022. évi költségve-

tésébe tervezett sporttámogatási keret-

összeg terhére  az alább meghatározott

feltételekkel pályázatot ír ki a rétsági

sportszervezetek támogatására.

Pályázati feltételek:

— adatlap hiánytalan kitöltése,

— azon sportegyesületek pályázhatnak,

melyeket az illetékes bíróság legké-

s´́obb a tárgyévet megel´́oz´́o évben be-

jegyzett, nyilvántartásba vett és alap-

szabályuknak, illetve alapító okiratuk-

nak megfelel´́o tevékenységüket tény-

legesen folytatják,

— bejegyzett rétsági székhellyel rendel-

keznek,

— nonprofit szervezetnek min´́osülnek,

— egy egyesület csak egy pályázatot

nyújthat be.

A támogatási igények benyújtásának hatá-

rideje: 2022. március 31.

A pályázatok részletes kiírása, a pá-
lyázati feltételek és a kitöltend´́o adat-
lapok elérhet´́ok a 
www.retsag.hu honlapon.

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!

Elhalálozás
Kovács Imre        2022.03.02. 

´́Oszinte részvétünk! Nyugodjon békében!

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.
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Csomagolási hulladékgy´́ujtésr´́ol

Mi kerülhet a csomagolási hulladék-
gy´́ujt´́o edényzetbe, átlátszó zsákba.

Társaságunk a

csomagolási hulla-

dékot bármilyen át-

látszó zsákból és

szabványos szelek-

tív hulladékgy´́ujt´́o

edényb´́ol is elszál-

lítja.

A csomagolási

hulladékgy´́ujt´́o

edény kereskedelmi

forgalomban besze-

rezhet´́o sárga vagy

kék szín´́u szabvány gy´́ujt´́oedény.

— papír (tisztán, laposra hajtogatva): kar-

tondoboz, hullámpapír, élelmiszerek

és kozmetikai cikkek papírdobozai,

színes és fekete-fehér újság, szórólap,

prospektus, irodai papír, füzet.

— m´́uanyag (kiöblítve, laposra taposva):

színes- és víztiszta PET palack, kupak

(üdít´́os, ásványvizes), kozmetikai és

tisztítószerek flakonjai (pl: samponos,

öblít´́os, mosogatószeres), reklámsza-

tyor, nylonzacskó, csomagolófólia, fó-

lia (zsugor és strech), joghurtos, tejfö-

lös és margarinos dobozok, 

— fém- és italos kartondoboz (kiöblítve,

laposra taposva): fém italos doboz (pl:

üdít´́os, sörös, energiaitalos), tartós tej

és üdít´́ok dobozai (TetraPack), kon-

zervdoboz

Lapítsd, taposd,
tömörítsd!

A gy´́ujtés egyik

FONTOS momen-

tuma, hogy lehet´́o-

ség szerint az

edényzetbe, zsákba

a lehet´́o legkisebb

térfogattal helyezd

el a m´́uanyag pa-

lackokat, flakono-

kat, dobozokat! Lapítsd ki az italos karto-

nokat, a palackokat is. A m´́uanyag kupa-

kokat nem szükséges visszacsavarni!

Mindezek el´́osegítik, hogy több csomago-

lóanyag férjen az edényzetbe, ezáltal a

gy´́ujt´́ojárm´́uvekbe is!

Hidd el, jól megférnek egymás mel-

lett!

Ne botránkozz meg azon, hogy a sze-

lektíven gy´́ujtött hulladékokat összeönt-

jük! Az összegy´́ujtött csomagolási hulla-

dékokat válogatóm´́uveinkbe szállítjuk,

ahol megtörténik a frakciók utólagos kü-

lön válogatása. A frakciók együttes gy´́uj-

tésének egyrészt gazdaságossági okai

vannak, illetve a korábban a gy´́ujt´́oszige-

teken alkalmazott frakciónkénti külön-

gy´́ujtés csekély mértékben valósult meg,

ezért minden esetben így is szükséges volt

az utólagos válogatás!

Kiöblítve?! IGEN!
Egyes flakonokat, ételes dobozokat és

olajos palackokat elvileg el kellene moso-

gatni, miel´́ott az edényzetbe kerülnek. So-

kakban megfogalmazódik, hogy a moso-

gatással azonban vizet pocsékolunk, és

ezzel többet ártunk a környezetünknek.

Vagy mégsem? Nem azt várjuk el, hogy

patyolat tiszta legyen, csupán azt, hogy

makacs szennyez´́odések ne legyenek ben-

ne/rajta. Elég, ha például a mosogatás vé-

gén a mosogatóvízben átöblítjük, vagy

szükség szerint szivaccsal eltávolítjuk a

szennyez´́odéseket!

Különösen fontos mozzanata ez a

gy´́ujtésnek, mivel ugyanabba az edény-

zetbe, zsákba kell rakni az összes szelek-

tíven gy´́ujtött hulladékot (vagyis a m´́u-

anyag, a papír és a fém együtt) és ha más

anyagokkal szennyez´́odnek, sajnos nem

hasznosíthatóak újra! 

Az sem elhanyagolható szempont,

hogy otthon sem büdösödnek az edény-

zetben az elszállítás id´́opontjáig.

Most beszéljünk arról is, mit ne tegyél
az edényzetbe, zsákba!

NE tegyél a csomagolási hulladék-

gy´́ujt´́o edényzetbe, zsákba üveget, hasz-

nált papír zsebkend´́ot, szalvétákat, felvá-

gottak csomagolását, hungarocellt, CD-le-

mezt, magnó- és videokazettát, egyéb m´́u-

anyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharis-

nya), ezek a kommunális edénybe kell,

hogy kerüljenek!

A színes és színtelen öblös üveg (italos

üveg) elhelyezésére keresd a településen

kihelyezett üveggy´́ujt´́o konténereket! Kö-

szönjük!

Segítsd munkánkat, csak az újrahasz-

nosításra alkalmas hulladékokat gy´́ujtsd

szelektíven!

Ne aggódj, hamarosan rutinná válik!
A szelektív hulladékgy´́ujtés id´́opont-

jairól a www.dtkh.hu oldalon tájékozód-

hatsz. További kérdések esetén Ügyfél-

szolgálataink elérhet´́oségein állunk szíves

rendelkezésedre!

Itt a lehet´́oség, valóban otthon kezd´́o-

dik a környezet megóvása!

Gy´́ujtsünk együtt!

DTkH Nonprofit Kft.

Vigéc a színpadon
A Déryné Program keretében már több
alkalommal volt városunkban színházi
el´́oadás. Most a Térszínház társulata
hozta el hozzánk Páskándi Géza m´́uvé-
b´́ol, Bucz Hunor által rendezett el´́oa-
dást, „A vigéc” címmel.

Az el´́oadás el´́ott, még a néz´́otéri fé-

nyek elhomályosodása el´́ott a társulat ve-

zet´́o színm´́uvésze, Szamosvári Gyöngy-

vér bevezet´́o gondolatait osztotta meg a

közönséggel. Els´́osorban a darab íróját

Páskándi Gézát méltatta, ismertetve az

életút fontosabb állomásait.

A m´́ufaji meghatározás a plakáton

„zord bohózat”-ként jelölte a kétfelvoná-

sos darabot. Bohózatként indult, és szám-

talan részletben végig meg´́orizte a vidám-

nak beállított játék minden elemét. Hanem

a mondanivaló egyre zordabbá vált. Úgy

lehet fogalmazni, hogy a kemény valóság-

gá. A történelem több id´́oszakában vet fel

feszít´́o kérdéseket, de a ma emberének, a

ma társadalmában is komoly üzenete van.

Pedig a szerz´́o – viszonylag fiatalon –

1995-ben elhunyt, a m´́u ma talán sokkal

aktuálisabb, mint keletkezésekor.

A darab központjában egy család áll,

egy értelmiségi – író – akkori albérl´́ovel

élték a dolgos hétköznapokat. Majd beké-

rezkedett egy vándorkeresked´́o, a vigéc,

aki el´́obb csak apróbb ajándékkal lopta be

a család szívébe magát, majd a olyan ta-

lálmányokkal rukkol el´́o, amelyek kivál-

tották az emberi munkát, nagyobb jólétet

teremtve a családnak. Egy-egy kérése

volt, hogy felejtsenek el szavakat, majd

történelmi eseményeket, irodalmi alkotó-

kat, m´́uveket. Éljenek az általa kínált jólét

„áldásával” de ne tudjanak, ne gondolkoz-

zanak a világ dolgairól. Az elvárások egy-

re parancsolóbbak, mígnem a dráma ki-

bontakozásakor a családf´́o meg is jegyzi,

hogy maga egy diktátor. Mondta ´́o, nem,

csak egy ördög. Hát ördögi volt az biztos.
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A tél eseményei 
a Rétsági Általános Iskolában

Minden gyermek izgatottan várja a telet,
mert a tél magában hozza a szánkózás
ígéretét, a havazás varázslatát, a Mikulás
és a Karácsony ajándékait. A tél a csodái
mellett magába foglalja a nyolcadikos
diákok számára a központi írásbeli felvé-
telin való megmérettetést is. 

A Rétsági Általános iskola és az iskolát

támogató Alapítvány munkatársai, valamint

a segít´́o szül´́ok mint minden évben most is

lehet´́ové tették, hogy a Mikulás ellátogasson

az iskolába kedves kis édességcsomaggal

kedveskedve a gyerekeknek. 

Karácsonyi iskolai ünnepségünk a ha-

gyomány jegyében telt. Két gyönyör´́u fe-

ny´́ofával lepte meg az iskolát Varga Zol-

tán, amit a gyerekkezek által készített

díszekkel varázsoltunk karácsonyfává.

Több éves hagyomány immár az iskolá-

ban a Rétsági Általános Iskola Gyermek-

eiért Alapítvány által szervezett Adventi

Adománynap, ahol a tanulók és a szül´́ok

által készített ajándékokat tudják a kedves

látogatók és diákok örökbe fogadni. Az

ezen a napon összegy´́ult adomány össze-

gét mint minden évben, az Alapítvány a

napközis munkaközösség részére ajánlot-

ta fel. Köszönjük minden Kedves Szül´́o-

nek az adományokat és segítséget!

Januárban az iskolában elkezd´́odött az

úszásoktatás, amin a hatodikos diákok ve-

hetnek részt. A gyerekeket különbusz

szállítja Balassagyarmatra, reméljük,

hogy a következ´́o tanévt´́ol már az új, rét-

sági tanuszodában tölthetik hasznos test-

mozgással az utazásra használt id´́ot is.

A január hónap a nyolcadikos diákja-

ink számára a felvételire való felkészülés

jegyében telt, de felüdülésként ellátogat-

tak a Lázár Ervin Program keretében a

Pesti Magyar Színházba, ahol Eperjes Ká-

roly f´́oszereplésében megtekintették a Le-

gyetek jók, ha tudtok cím´́u el´́oadást.

Diákjaink folyamatosan indulnak kü-

lönböz´́o országos, megyei vagy helyi meg-

mérettetéseken. Januárban a DMRV által

meghirdetett Téli alkotói pályázatról hoztak

alsós tanulóink dobogós díjakat. Molnár Al-

ma els´́o, Zagyvai Loren második helyzést

ért el, Jamrik Lairon és Kir Attila alkotása

pedig szintén bekerült az els´́o tíz közé. Na-

gyon büszkék vagyunk rájuk!

Januárban zártuk a 2021/22 tanév els´́o

félévét, és 22-én írták a nyolcadikos diák-

jaink a központi írásbeli felvételit is ma-

gyar és matematika tárgyból. Ugyanakkor

meg kellett hozniuk azt a nagyon fontos

és nem könny´́u döntést, hogy melyik kö-

zépiskolában szeretnék folytatni tanul-

mányaikat. 

Februárban nyilvánosságra került az or-

szágos felvételi átlag, és minden tanuló

szembesült a saját eredményével. Nagyon

nagy örömünkre szolgált, hogy tanulóink

mindkét tárgyból az országos átlag felett tel-

jesítettek! Ezt az eredményt tanulóink nehéz

és kitartó munkával érték el, amihez a szü-

l´́ok és a felkészít´́o pedagógusok háttérmun-

kája is hozzájárult. Gratulálunk nekik! 

Február a farsang hónapja. A járvány-

helyzet és a sorozatos karantén-intézkedé-

sek miatt osztályszinten rendeztünk far-

sangi mulatságokat. Nagyon várjuk már,

amikor visszatérhetünk a nagyszabású is-

kolai rendezvényekhez, de addig is kiak-

názzuk az osztálybulik adta lehet´́osége-

ket. A gyerekek vidám jelmezekben jelen-

tek meg reggel az iskolában, és nagy meg-

lepetésükre a pedagógusok jelent´́os része

szintén jelmezben tartott órát. A délután

pedig vidám mulatságnak adott teret az

osztálytermekben. 

Február elején a diákok segít´́o közrem´́u-

ködésével lebonyolítottuk a körzeti fiú majd

leány kézilabda bajnokságot két vendégis-

kola csapata között. Ez remek lehet´́oséget

biztosított diákjaink számára a szerevezési

kompetenciák meger´́osítésére.

Sajnos a tél folyamán több osztályunk is

karanténba került, így a rendezvények lehe-

t´́osége er´́osen korlátozva volt. Mindezek el-

lenére, ahogy a Kedves Olvasó is láthatja,

megtettünk mindent, hogy az iskola tanulói

számára színessé tegyük az iskolai életet.

Köszönjük minden kedves szül´́onek, aki eb-

ben a törekvésünkben támogatta iskolánkat,

vagy az iskolai alapítványt!
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Adományok menekülteknek
Tisztelt Rétsági Polgárok! 

Rétság is csatlakozott a kialakult
ukrajnai helyzet miatt bajbajutottak
részére történ´́o adománygy´́ujtéshez,
reflektálva Balla Mihály, térségünk or-
szággy´́ulési képvisel´́oje által Nyugat-
Nógrád településvezet´́oi felé intézett fel-
hívására, melyben arra kérte ´́oket, ve-
gyenek részt az adománygy´́ujtésben, se-
gítsék a térségi akciócsoport munkáját.

Már korábban is megfogalmazódott

bennem, hogy nekünk is segítenünk kell,

ezért február 28-án el´́oterjesztést nyújtot-

tam be, melyet Rétság Város Képvisel´́o-

testülete egyhangúlag támogatott. Ado-

mánygy´́ujt´́o pontot jelöltünk ki a Városi

M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár utcáról

nyíló zöld ajtós termében, ahol 2022. már-

cius 1. napjától várjuk a felajánlásokat. 

Köszönöm Képvisel´́otársaim támoga-

tását, valamint Simon Katalin intézmény-

vezet´́o asszonynak és munkatársainak az

együttm´́uködést!

Az adománypont koordinációjával és

az önkéntes segít´́ok szervezésével Édesa-

nyámat, Bakóné Megyeri Erzsébetet bíz-

tam meg. Szeretném megköszönni az ön-

kéntes segít´́ok munkáját is, akik szabadi-

dejüket feláldozva vállalták, hogy az ado-

mánygy´́ujt´́o ponton átveszik, szortíroz-

zák, el´́okészítik a csomagokat a szállí-

tásra!

Az adományokat a gy´́ujt´́opontokról

eddig három alkalommal szállították el a

határra Balla Mihály képvisel´́o úr által ve-

zetett konvojjal. 

A szállításban segítségünkre volt Haj-

nis Ferenc, Tolmács község polgármestere

a település kisbuszával, és Heged´́us Fe-

renc képvisel´́otársunk, aki a legutóbbi al-

kalommal, március 11-én egyedül felelt a

nyugat-nógrádi adományok összegy´́ujté-

séért és eljuttatásáért az ukrán-magyar ha-

tárra. Köszönöm a segítséget!

Az adományokat a Vásárosnamény-

ban és az Aranyosapátiban található ado-

mányraktárakba juttattuk el, ahonnan civil

szervezetek önkéntesei, valamint a Ma-

gyar Vöröskereszt munkatársai juttatják el

a rászorulókhoz.

A Facebookon felhívást tettem közzé

március 3-án, mivel több megkeresés ér-

kezett hozzám, miszerint Rétságon van,

aki a háborús helyzetet kihasználva id´́os

emberekt´́ol pénzt kér azért, hogy a mene-

kültek részére adományt vásároljon, majd

azt az adománygy´́ujt´́o pontra eljuttatja.

Tájékoztatni szeretnék Mindenkit,

hogy Rétságon hivatalosan senki nem
gy´́ujt pénzt adományra, sem pénzado-
mányt! Aki ilyet tesz, anélkül, hogy fel-
hatalmazása lenne rá, azt a törvény
bünteti! Kérem, ha valakinek informáci-

ója van ilyen esetr´́ol, jelezze a rend´́orség

felé!

Kérem, csak kijelölt, hivatalos ado-

mánygy´́ujt´́o pontokon adjanak le ado-

mányt, vagy ha valaki anyagi támogatást

szeretne küldeni valamely szervezeten ke-

resztül, akkor érdekl´́odjön, tájékozódjon,

ne váljon CSALÓK áldozatává!

Az adománygy´́ujtés folytatódik, amíg

szükséges! Rétságon az adománypont nyit-

vatartása:hétf´́ot´́ol péntekig 9 és 17 óra kö-

zött (az ett´́ol eltér´́o nyitvatartási id´́opontok-

ról az interneten tájékozódhatnak, valamint

a helyszínen kifüggesztésre kerül)

Adománygy´́ujt´́o pont helye: Városi

M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár utcáról

nyíló zöld ajtós terme.

Adományozható mindenféle tartós

élelmiszer (ásványvíz, konzervek, tej,

édesség, stb.) tiszta, használható ruhane-

m´́u, bébiétel, tisztálkodási és tisztítósze-

rek, fert´́otlenít´́o szerek, babatörl´́okend´́o,

törölköz´́o, párna, takaró, hálózsák, kisállat

eledel, stb.! Gyerekeknek játék, pelenka,

stb.) vény nélküli gyógyszerek, vitami-

nok. 

Minden segítség, felajánlás számít! 

Mindenkinek hálás vagyok és köszö-

nöm, aki március 1. napjától adományával

támogatta és a jöv´́oben is támogatja akci-

ónkat!

Pénzadományt továbbra sem gy´́uj-
tünk! 

RÉTSÁG IS SEGÍT! 
Tisztelettel:

Bakó Mónika képvisel´́o

Honlap a Karitásznak

A Rétsági Katolikus Karitász Csoport
már a weben is!

Szeretettel mutatjuk be katolikus karitász

csoportunk új honlapját, amelyen megta-

lálható minden szolgálatunkról szóló fon-

tos és közérdek´́u információ, beszámoló:

retsagikaritasz.hu 

 Fogadják szeretettel! 

Gálné Szabó Györgyi, csoportvezet´́o
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Farsang a Kerepl´́ovel
El´́oz´́o évben nem lehettek nagyobb ren-
dezvények, így aztán a farsangi télijesz-
tés is csak egy utcakiállítást engedett
meg. Mostanra az emberek szabad-
ságvágya és a kellemes id´́o is utcára szó-
lított kicsiket, nagyokat, hogy együtt
tölthessenek el egy színes, szórakoztató
délutánt. Szerencsére a járvány jelent´́o-
sen enyhült, szabadtérben már nem
okozott gondot, a színházteremben pe-
dig mindenki alkalmazkodott az el´́oírá-
sokhoz.

Az el´́okészületek már napokkal el´́obb

elkezd´́odtek a m´́uvel´́odési központ aulájá-

ban. A kerepl´́os gyerekek álarcokat készí-

tettek, amit aztán a felvonulásban és a

színpadi nyitóképben is felhasználtak. 

Szombaton 14 óra el´́ott már jelent´́os

tömeg gyülekezett a MOL kúttal szembe-

ni területen. Felvonulók viseletben, néze-

l´́od´́ok, és a közönség soraiban is többen

valamilyen álarccal, maszkkal kapcsolód-

tak a tömeghez. Majd elindult a felvonu-

lás egészen a Nagyparkoló térig. A szer-

vez´́o Kerepl´́o Néptánc Egyesület minden

évben okoz valami kellemes meglepetést

új elemek felsorakoztatásával. Idén a két

óriásbáb volt az egyik újdonság, akikkel a

Folt együttes muzsikusai hangos zenés ki-

séretével hívták fel a tél rossz szellemei-

nek figyelmét, hogy ideje eliszkolni Rét-

ságtól.

A parkolóba érve a tömeg körbeállva

várta, mi történik. A Gólyalábas és Óriás-

bábos Társulat tagjai adtak m´́usort, népi

játékok, farsangi népszokások felelevení-

tésével, a gyermekek aktív bevonásával. A

m´́usor f´́o témája a télijesztés, a gonosz, a

rossz el´́uzése, és nem maradtak ki a tréfás

er´́opróbák, viccel´́odések sem.

A Kerepl´́o vendégszeretete most is

megmutatkozott, a résztvev´́oket ebben az

évben is zsíroskenyér, pogácsa, forró tea

várta. A programnak ezt a részét a Csillag-

virág együttes tagjai készítették el´́o, és

szolgálták fel.

A program a színházteremben folyta-

tódott. A „nyítányt” a Folt Zenekartól hal-

lottuk. A nyitóképben a legkisebbek cso-

portja sorakozott fel a maszkokkal, majd

táncra perdültek. A telt házas néz´́otérr´́ol

érkez´́o tapsok után Simon Katalin üdvö-

zölte a megjelenteket és elmondta, hogy a

Kerepl´́o Néptánc Egyesület több korosz-

tályi csoportjai mellett a Zúgófa és az If-

júsági csoport is színpadra lép. Kiemelte,

hogy a rendezvény a Csoóri Sándor Alap

támogatásával valósult meg. (Rétság Vá-

ros Önkormányzata egész évben támogat-

ja az egyesületi munkát.) A táncok között

citera és énekszóval felléptek Vartik Esz-

ter és Vartik Zsófia akik az énekversenyen

is sikerrel mutatkoztak be, ´́ok Balassa-

gyarmatról érkeztek.

Miután minden csoport bemutatta erre

az alkalomra választott programját, a szín-

padi produkciók befejez´́odtek. Más alka-

lommal az aulában táncházzal folytatódott

a rendezvény, ez a még érvényben lév´́o –

zenés táncos programok tilalma – rende-

letek okán elmaradt, a m´́usort az ovis cso-

portok közös tánca zárta, melyet a közön-

ség vastapssal koronázott meg.
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Rétsági kalauz

Programajánló
Március 1-t´́ol

a m´́uvel´́odési központ tárgyalójában

Adománygy´́ujt´́o-pont
a kárpátaljai menekültek megsegítésére

Március 7. hétf´́o, 9.00 órától

a m´́uvel´́odési központ színháztermében

a Lázár Ervin program keretében
a Soproni Pet´́ofi Színház bemutatja

Az eltáncolt cipell´́ok
cím´́u mesejátékot

Március 11. péntek, 10.00 órától

a m´́uvel´́odési központ színháztermében

az Általános Iskola megemlékezése
az 1848-49-es szabadságharcról

Március 11. péntek, 18.00 órától

a m´́uvel´́odési központ színháztermében

Városi megemlékezés
nemzeti ünnepünk alkalmából

— Ünnepi köszönt´́ot mond Mez´́ofi Zol-

tán polgármester

— Elismer´́o címek adományozása

— Megemlékez´́o m´́usor, melyben közre-

m´́uködnek az általános iskola tanulói,

Kerepl´́o Néptánc Együttes, Szájbely

Zsolt (vers)

— Koszorúzás

Március 12. szombat

a m´́uvel´́odési központban

a Hunyadi Nyugdíjas Klub
zártkör´́u n´́onapi összejövetele

Március 19. szombat, 18.00 órától

a m´́uvel´́odési központ el´́oadótermében

Választási fórum - Gyenes Szilárd

Március 22. kedd, 9.30 órától

a m´́uvel´́odési központ színháztermében

Utazás a szempillám mögött
a Zichy Szín-m´́uhely 
gyermekszínházi el´́oadása
általános iskolások részére 

a Lázár Ervin Program keretében

Március 22. kedd, 17.00 órától

a könyvtár olvasó részlegében

Mit olvasol Te? 
Ady Endre élete és munkássága

Március 23. szerda, 18.00 órától

a m´́uvel´́odési központ színháztermében

Választási fórum - Balla Mihály

Március 30. szerda, 19.00 órától

a m´́uvel´́odési központ színháztermében

a Körúti Színház bemutatja
Furcsa pár
cím´́u darabját

„Forró nyári éjszaka. Oscar Madison
(jókép´́u, elvált, 43 éves) nyolcszobás
lakásában vagyunk, a New York-i Ri-
verside Drive-en. Jó hangulatú póker-
parti zajlik, de a játszmát megszakítja
Félix (ideges, vibráló, 44 éves) kés´́oi
érkezése, akit felesége el´́oz´́o este kirú-
gott otthonról.” – Ez az els´́o szerz´́oi
utasítás Neil Simon legendás vígjáté-
kában.
Oscar befogadja szomorú barátját,
akit el´́oz´́o este kirúgott a felesége. De
vajon  hogyan  bírják  majd  az
együttélést, ha Oscar az életet véglete-
kig szeret´́o férfi, Félix pedig neuroti-
kus   és  hihetetlenül  rendmániás?
Oscar három hét együttélés után az
idegösszeroppanás  szélére  kerül,
Félix pedig talán még sosem volt ilyen
jól.
Neil Simon megcsinálta! Tökéletes ko-
médiát alkotott, amiben lehet´́oséget ad
két remek színésznek, hogy a f´́oszerep-
ben életük egyik legnagyobb alakítá-
sát hozzák. Pörg´́os, vidám és életigen-
l´́o színdarab, ami felvidítja és helyre-
billenti a néz´́ot, ha éppen rossz passz-
ban van. Recept nélkül kiváltható,
rossz hangulat ellen (is) kötelez´́oen
ajánlott darab. 
Félix Unger Janklovics Péter
Oscar Madison Oroszi Tamás
Murray Pecsenyiczki Balázs
Speed Faragó Ádám
Vinnie Nagy Dániel
Gwendoline O’Pigeon Karaivanov Lilla
Cecily, a n´́ovére Malik Édua
Rendezte Galambos Zoltán
Belép´́odíj: 3.500 Ft

El´́ozetes

Április 3. vasárnap 6.00 órától 19.00 óráig

a m´́uvel´́odési központban és

az általános iskolában

Országgy´́ulési választás 
és országos népszavazás

Április 6. szerda, 9.30 órától

a m´́uvel´́odési központ színháztermében

a Lázár Ervin program keretében

Bihari Együttes: 
Fordulj egyet el´́ottem! 
cím´́u m´́usora gyermekeknek

Április 9. szombat, 15.00 órától

a m´́uvel´́odési központ galériájában

Pusztai Ferenc (gyökérszobrok) és 

Vigyinszki Attila (festmények)

kiállításának megnyitója

A tárlatot megnyitja: Sztancsik József

Közrem´́uködik: Rétsági Férfi Kórus és

Szájbely Zsolt - vers

Megtekinthet´́o: 2022. május 7-ig.

Április 11. hétf´́o, 17.00 órától

a könyvtár olvasó részlegében

A Költészet Napja
Az Üzenetek, vallomások, strófák cí-

m´́u antológia bemutatása, Spangár-dí-

jak átadása

Április 11. hétf´́o, 18.00 órától

a m´́uvel´́odési központ színháztermében

a Költészet Napja alkalmából
a Zanotta Art Egyesület el´́oadása:

Káin és Ábel
„Süt´́o András szerint, a klasszikus bib-
liai történetet feldolgozó darab ját-
szódhat a történelem el´́otti, vagy a tör-
ténelem utáni id´́okben is.
Az el´́oadás a történelem utáni id´́okre
teszi a darab játékidejét. Lecsupaszí-
tott szakrális tér, melyben az indulatok
mindegyre összecsapnak. A kérdés
mindig ugyan az, a paradicsomból ki-
vetve, halhatatlanságunkat elvesztve,
gyötrelmek és b´́untudat terhével, sze-
relemt´́ol megbabonázottan, milyen
életet szán nekünk az isten."
Alkotók:

Éva - Zanotta Veronika

Ádám - Benedek Gyula

Káin - Siko Koppány

Ábel - Pál Péter

Arabella - Kovács Panka

Látvány - Kiss Beatrix

Zene - Fehérváry Lilla

Koreográfia - Katona Gábor

Rendez´́o: Árkosi Árpád (Jászai - Díjas)

Belépés díjtalan! 
Az el´́oadás a Déryné Program hoz-
zájárulásával valósul meg.

Április 13. szerda, 17.00 órától

A m´́uvel´́odési központ aulájában 

és el´́oadótermében

Kerepl´́os Húsvétváró

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

kicsinyítéssel, nagyítással.
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Naponta 24 órában képújság, 
hirdetésekkel, aktuális információkkal. 

2022  - MÁRCIUS -ÁPRILIS
M ´́USOR

Március 24. csütörtök

18:00 Híradó

18:10 Kultszoba

19:00 KonkRétság

Ismétlések: március 25. 18:00 órától,

március 26. 10:00 és 16 órától, 

március 27. 10:00 órától.

Április 14. csütörtök

18:00 Tanulószoba 15/16

18:07 A doktor 43/52

18:14 A doktor 44/52

18:20 A doktor 45/52

Ismétlések: április 15. 18:00 órától,

április 16. 10:00 és 16 órától, 

április 17. 10:00 órától.

A Hiradó régebbi adásai megtalálhatók a

www.youtube.com/rétsági televízió csatornáján.

Nézze a Rétsági Televízió adását az RKSZ

Digitális sávjában. 

Vételi paraméterek: Frekvencia: 212,5

Mhz, Symbol rate: 5175 SR, Moduláció:

256 QAM 

Beiratkozás a könyvtárba

Könyvtárunk 2022-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.

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban 

és a könyvtárban
Hétf´́o:
Vessz´́ofonás. (Magyarország Kormányá-

nak támogatásával, 

az NMI koordinációjában)

17.00-19.00; Vezeti: Simon Katalin.

Hip-hop dance 

16.00-18.00; Vezeti: Kugli Szabina Kitti.

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; Vezeti: Bagyinszki Anikó.

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

16.30-18.00. Vezeti: Simon Katalin.

Rétsági Férfi Kórus 18.30-19.45-ig.

Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport.

15.00-16.00; Vezeti: Putyer Gyuláné.

Hip-hop dance

16.30-18.30; Vezeti: Kugli Szabina Kitti.

T´́u-Cérna szakkör 

17.00-19.00-ig vezeti: Koczúr Judit.

T´́uzzománc Kör. 17.00-19.00-ig.

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 betartá-

sával látogatható! facebo-

ok.com/VarosiMuvelodesi

KozpontesKonyvtarRetsag

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

Minden páciensnél lázmérés kötelez´́o!

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

nítsék kezeiket! Megértésüket köszönjük!

A gyermekorvosi rendel´́o
 tájékoztatója

A járványügyi készültség meghosszab-
bítása miatt a háziorvosi praxisok ellá-
tásrendjének kialakítása:
— a váróhelyiségben a páciensek között

min. 1 m távolságtartás!

— (a váróban max. 3 gyermek + 1-1 kí-

sér´́o tartózkodhat egyidej´́uleg!)

— a gyermeknek és kísér´́ojének kötelez´́o

a maszk!

— érkezéskor és távozáskor kézfert´́otle-

nítés szükséges

— rendelési id´́oben el´́ojegyzési rend sze-

rint kell fogadni a betegeket telefonos

id´́opontkérés után (kivétel a sürg´́ossé-

gi esetek!) Telefon: 06-35-350-188

— légúti panaszok és/vagy lázas beteg

személyes megjelenése helyett els´́o-

ként telefonos konzultáció szükséges,

amely során tisztázandó, felmerül-e

covidfert´́ozés gyanúja

— a személyes megjelenést nem igényl´́o

tevékenységek ellátása (receptírás,

egyéb adminisztrációs tevékenység,

enyhe panaszokat okozó megbetege-

dések) telemedicinális úton történjen

(telefon, e-mail, stb.)

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

Bejárat a gyermekorvosi  rendelésre a vé-

d´́on´́oi tanácsadó fel´́ol! 

Apróhirdetés

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

szám: 06-35-350-282, 06-20-4282-480

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 - márciusban 18-án és
április 22. pénteki napon lehetséges sz´́u-

rés 12.00-15.00-ig. 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. 

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

    HANGADÓ        2022. MÁRCIUS    

17    



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!
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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. március 3., 17. csütörtök
2022. április 7., 21. csütörtök

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.dtkh.hu  oldalon

Zöld hírek

Házhozmen´́o lomtalanítás 

Figyelem! Változás a lomtalanítás igénylésének menetében! 

A DTKH Nonprofit Kft. a lomtalanítást

évente ingatlanonként térítésmentesen

EGY alkalommal 2 m
3

 mennyiségben

házhoz men´́o rendszerben végzi, amit a

lakosság 2022-es évt´́ol egész évben igény-

be vehet. 

Igénylést kizárólag a közszolgáltatás-

ban nyilvántartott és szerz´́odött, aktív (a

szolgáltatást nem szüneteltet´́o), közüzemi

díjhátralékkal nem rendelkez´́o ingat-

lanhasználók nyújthatnak be. 

Jelentkezni telefonos ügyfélfogadási

id´́oben a 06 28 561 200 telefonszámon

lehetséges a 4-es menüpont kiválasztásá-

val.  A lomtalanítás NEM konténerben

történik. 

Lomtalanítás körébe tartozó hulladék

típusok: 

— bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy,

komód stb.)

— egyéb, fából készült tárgyak, amelyek

a méretük miatt nem férnek el a ha-

gyományos gy´́ujt´́oedényben, 

— sz´́onyegek, padlósz´́onyegek,

— matracok, 

— ágynem´́uk, 

— textilek, ruhanem´́uk, 

— m´́uanyagok (linóleumok): padlók, ker-

ti bútorok, m´́uanyag medencék, m´́u-

anyag játékok, 

— személygépkocsi-, kerékpár- és motor-

kerékpár-gumiabroncsok (ezekb´́ol ház-

tartásonként max. 4 db helyezhet´́o ki) 

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így

nem kerülnek elszállításra: 

— zöldhulladék: gally, salak, trágya, szal-

ma, egyéb növényi és állati hulladék 

— építési hulladék, egyéb ipari hulladék,

üveget tartalmazó nyílászáró; 

— veszélyes elektromos, elektronikai ké-

szülékek (pl. TV-készülék, h´́ut´́ogép...);

— autó - és gépalkatrészek 

— veszélyes hulladékok, (pl.: akkumulá-

tor, festékes dobozok, kátrány szárma-

zékok, használt süt´́oolaj, zsiradék,

gépjárm´́uolaj) 

— állati tetem, fert´́oz´́o és undort kelt´́o

anyag 

— heti hulladékszállítás körébe tartozó

háztartási, valamint gazdálkodói tevé-

kenységb´́ol származó hulladék 

A kihelyezett lom elszállítása az el´́ore

egyeztetett napon történik, mely a meg-

adott napon reggel 6 óráig az ingatlan ut-

cafronti részére helyezhet´́o ki! Kérjük,

hogy a nagydarabos lom (pl. bútor) kivé-

telével a kisebb méret´́u anyagok a hatéko-

nyabb elszállítás és szétszóródás megaka-

dályozása érdekében bezsákolva, kötegel-

ve kerüljenek kihelyezésre. A lomhulladé-

kot minden esetben úgy kell elhelyezni,

hogy az a járm´́u- és a gyalogos forgalmat

ne akadályozza, a zöldterületeket és a nö-

vényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon

baleset vagy károkozás veszélyének el´́oi-

dézésével. 

Igénylés menete: 

1. lépés: Önnek csak annyit kell tennie,

hogy felhívja Társaságunk ügyfélszol-

gálatát az 06 28 561 200 (4. menü-

pont) telefonszámon (ügyfélfogadási

id´́oben). 

2. lépés: Munkatársunk azonosítja Önt, el-

len´́orzi, hogy Társaságunk szerz´́odés-

sel rendelkez´́o aktív ügyfele, majd

hogy a szolgáltatás egyenlege elmara-

dást nem mutat. Ezt követ´́oen közösen

egyeztetik a lomtalanítás napját és

részleteit (lakcím, elérhet´́oség, kihe-

lyezhet´́o mennyiség stb.) 

3. lépés: Az egyeztetett napon reggel 6:00

óráig ki kell helyeznie az ingatlana elé

a lom hulladékot. 

4. lépés: Társaságunk gépjárm´́uve elszál-

lítja a kihelyezett lom hulladékot. 

FONTOS: A házhoz men´́o lomtalaní-
tást kizárólag szerz´́odéssel rendelkez´́o
lakossági ügyfeleink vehetik igénybe,
amennyiben nincs díjhátralékuk! 

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 követke-

z´́o id´́opontok: 2022. március 18., április 22.

Az ügyfélkapcsolati ponton lehet´́osé-

gük van a teljeskör´́u ügyintézésre a hulla-

dékszállítással kapcsolatosan (adás-vétel,

haláleset miatti átírás, gy´́ujt´́oedény mére-

tének változtatása, egyenlegegyeztetés,

zsákátvétel, zsákvásárlás, stb) Felhívjuk a

figyelmet, hogy a fert´́ozés elleni védeke-

zés érdekében, az ügyfélszolgálati irodák-

ban történ´́o ügyintézés során kötelez´́o az

arcvéd´́o maszk használata ügyeljen a biz-

tonságos – 1,5 méter – távolságra az ügy-

féltérben egyszerre egy ügyfél tartózkodjon.

         DTKH Ügyfélszolgálat

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.

Tájékoztató változásról
A hulladékszállítási szolgáltatást átvette a

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási

Nonprofit Kft. A szolgáltatásban több vál-

tozás történt január 1-jét´́ol. Err´́ol részlete-

sen a decemberi Hangadó 16 oldalán ol-

vashatnak, illetve aktuális információkat a

www.dtkh.hu  honlapon  találhatnak.




