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A költészet ünnepén
Április 11-e nagy költ´ónk – József Attila –
születésnapja. 1964 óta ez a nap a Magyar
Költészet Napja, melyhez országszerte kapcsolódnak rendezvények. Rétságon 2004 óta ezen a napon kerülnek átadásra a Spangár András irodalmi díjak, és kerül bemutatásra a
pályázatra érkezett m´úvekb´ól szerkesztett antológia.
Az esemény a könyvtár olvasótermében került megrendezésre. A
megjelenteket Varga Nándorné a
könyvtár munkatársa köszöntötte
és röviden ismertette a pályázat
el´ózményeit. Kitért arra, hogy el´óz´ó évben a vírushelyzet miatt halasztani kellett az eseményt, de ´ósszel egy másik irodalmi ünnepen megjelent a gy´újteményes kötet,
és átadásra kerültek a díjak.

A m´úveket négytagú – Majer Szilvia, Heged´úsné Jusztin Gizella, Sztancsik József,
Szávai Attila – bírálta, és egyöntet´úen javasolták díjazásra a nyertes írásokat.
A díjat próza kategóriában Makkai
Balázs nyerte, vers kategóriában
Siska Péter lett a díjazott. Az ezévi
pályázatra igen sok pályam´ú érkezett. Ebb´ól válogatott közlésre a
zs´úri 35 szerz´ót´ól irodalmi alkotásokat. Ebben az évben fotóval is
lehetett pályázni, a beküldöttekb´ól
9 fotós munkája díszíti a kötet lapjait.
Az ünnepélyes hangulatú pillanatok után minden szerz´ó, aki bekerült az antológiába, átvehetett egy-egy páldányt, illetve
aki vásárolni akart, megtehette. Az antológia
megvásárolható a könyvtárban.
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Városházi tudósítások
A képvisel´ó-testület március 30-án
12.00 órától - a 9.00 órakor kezd´ódött
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
(PVB) ülését követ´óen - tanácskozott.
Az ülésen 6 f´ó képvisel´ó vett részt. 20
napirend került megtárgyalásra, amelyekben minden esetben egyhangú, 6
igen döntés született.
Els´óként a 132/36 és 132/37 ingatlanok közötti határ rendezésér´ól döntött a testület. Mindkét terület a tornaterem mellett van. A módosításra a tervezett iskolai étterem létesítése miatt
van szükség, hogy az egyértelm´ú telekviszonyok mellett, egy telken valósulhasson meg. A képvisel´ó-testület a Geo-Koord
Kft. (Balassagyarmat, Deák F.
u. 24.) által készített 55/2021.
számú változási vázrajzot jóváhagyta, felhatalmazta Mez´ófi
Zoltán polgármestert a földhivatali eljárás lebonyolítására.
A hulladékszállítási tevékenységet
végz´ó DTkH nyújtott be szerz´ódésmódosítási kérelmet, melyet a testület elfogadott. A módosítás lényege a korábban közzétett változások (csomagolási hulladékgy´újtés, zöldhulladék
zsákos elszállítása, lomtalanítás változása) kerültek átvezetésre.
A képvisel´ó-testület korábban is fontosnak tartotta, hogy a Zöld város
program keretében létesült új parkok
szakszer´úen gondozottak, öntözöttek
legyenek. Ezért árajánlatot kértek be a
munkát korábban is végz´ó szakembert´ól, Béke Viktória tájépítész mérnökt´ól. Az ajánlat 15 alkalommal
240.000, - Ft összegben, alkalmi locsolásoknál 30.000, - Ft összegben elfogadásra került, és felhatalmazást kapott Fodor Rita Mária jegyz´óhelyettes
a szerz´ódés aláírására. (A város egyéb
parkjainak, zöld felületeinek gondozása továbbra is a Városüzemeltetési
csoport feladata, saját munkatársak és
közmunkások bevonásával.)
A képvisel´ó-testület a Tolmács 02/4
hrsz.-ú (megosztást követ´óen Rétság,
02/14 hrsz.-ú) 4.122 m2 terület és a
rajta lev´ó 1.231 m2 csarnok forgalmi
érték meghatározására értékbecslést
rendelt meg, tekintettel arra, hogy az
ingatlanra vételi ajánlat érkezett. Ez a
létesítmény a laktanya telephelyen található gépjárm´újavító épülete és a
hozzá tartozó telek. Az értékbecslésre
Balogh Bence igazságügyi szakért´ó
200.000, - Ft+Áfa árajánlatát a testület
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elfogadta. További döntések az elkészült értékelési dokumentáció megérkezése után várhatók.
Többször érkezett vételi ajánlat az ipari park szomszédságában lév´ó 4 hektáros tartalék iparterületre. Ezzel kapcsolatban született egy határozat is
9/2021 számon, amely a terület m´úvelési ágból való kivonását döntötte el.
A Földhivatal tájékoztatása szerint ez
a konkrét cél megjelölése, és a megvalósulás reménye nélkül nem bejegyezhet´ó. Az ingatlan beruházási célterületté nyilvánításához az Innovációs és
Technológiai Minisztériumnál
kell elindítani az ügyet. Erre a
polgármester felhatalmazást
kapott, egyben a korábbi döntés - okafogyottá válása miatt hatályon kívül lett helyezve.
Korábbi testületi döntés alapján árajánlatok kerültek bekérésre a komposztáló edények beszerzéséhez. A képvisel´ó-testület a GARDINO Magyarország Kft. árajánlatát
fogadta el. A vállalkozástól szerz´ódéstervezetet kell kérni, melynek jóváhagyására felkéri a Vis major Munkacsoportot. Ugyancsak döntés született az
igényl´ó háztartások számára ingyenesen juttatott edények költségeinek a
költségvetésben való módosítására,
amely 6 772 974 forintot tesz ki. További része a határozatnak, hogy a
Napközi Otthonos Óvoda és a Rétsági
Általános Iskola részére 2-2 db 1.200
literes komposztáló edényzet kerüljön
beszerzésre.
A létesül´ó bölcs´óde eszközbeszerzésére külön közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, amelyre a testület a Márkus
Mérnöki Kft. 1.400.000, - Ft + áfa
összeg´ú árajánlatát fogadta el, a határozat mellékletét képez´ó szerz´ódést
jóváhagyta.
Varga Dávid Géza nyújtott be el´óterjesztést, hogy a laktanya területén, a
Laktanya úton, a volt telephelyi sorompó helyett új, más rendszer´ú kapu
kerüljön kiépítésre. A tervezett új
rendszer regisztrált mobiltelefonról rácsöngetéssel nyitható. Ilyen módon elkerülhet´ó, hogy illegális kulcsmásolással arra nem jogosultak a kapu mögötti útszakaszt használják, a telephely
(részben bérelt) közterületeire bejussanak. A képvisel´ó-testület a benyújtott szerz´ódés-tervezetet elfogadta,
mely szerint a munkát a ZeemPlusz
Kft. összesen bruttó 803.910, - Ft-os

áron elvégezze, egyben felhatalmazta
a polgármestert a szerz´ódés aláírására.
A napközi és szociális étkezést (közétkeztetést) biztosító központi konyha
üzemeltetésére a korábban elnyert vállalkozói pályázatban el´óírt 5 év eltelt,
a szerz´ódés 2022. június 30-án lejár. A
közétkeztetés biztosítására új pályázatot kell kiírni, amelyet közbeszerzési
szakért´ónek kell lebonyolítania. A jelen képvisel´ó-testületi döntés ennek a
folyamatnak az elindításáról szól, felkértek 3 céget ajánlattételre a közbeszerzés lefolytatásához. Ezek: Perfekt´´
Tender Kft. 2162 Orbottyán,
Topil
Szolgáltató és Tanácsadó Bt. 8226 Alsóörs, Márkus Mérnöki Iroda 3100
Salgótarján. Következ´ó döntések az
árajánlat beérkezést követ´óen történnek.
Jávorka János alpolgármester nyújtott
be el´óterjesztést közterületen lév´ó fák
felülvizsgálatára, a szakért´ó által meghatározott egyedek kivágására, illetve
a kivágott fák helyett újak telepítésére.
A kivágásra összesen 32 fa került kijelölésre. Ezek az Orgona köz, a Mikszáth utca, a Korányi utca egyes helyein helyezkednek el, illetve az épül´ó
napközi étkezde kijelölt területén.
A témáról PVB ülésen is hosszabb vita
volt, amit Varga Dávid Géza foglalt
össze:
Az utóbbi években sokat foglalkozott
a testület fakivágási kérelmekkel, engedélyeztetéssel és kivágással. Az el´óterjesztésben egy jó nagy csokor kérelem szerepel, remélhet´óleg az utolsó
ebben a formában. Van egy rendelet,
amelynek 2 melléklete van a kérelem
benyújtására. A kérelmez´ónek értelemszer´úen kell kitölteni, és 3000, Ft
illetékbélyeggel ellátva benyújtani. A
különféle bejelentésekre, bemondásokra a testület el´óz´ó évben több mint
9.600.000 forintot költött. Ebben az
évben már túl van a város az 500.000
forinton, és a mostani el´óterjesztés
összege is több mint 3,3 millió forintot
tesz ki, ehhez kapcsolódnak járulékos
költségek, amelyek csak növelik a kiadást. Ugyancsak elhangzott, hogy a
jöv´óben a mindenáron történ´ó fakivágást meg kell szüntetni. A beteg, sérült
egyedek kivágásában eddig is partner
volt a testület, a jöv´óben vissza kell
térni a rendelet szerinti eljáráshoz. A
jelen el´óterjesztés tartalmazza a pótlásokat is bizonyos mértékben.
Az iratot el´óterjeszt´ó Jávorka János
hozzászólásában elmondta, hogy az
el´óterjesztés megoldhatja az Orgona
közben problémaként felvetett igénye-
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ket. Természetesen ez sem fog mindenkinek tetszeni, bár az el´óterjesztés
szakért´ói vélemények alapján készült.
A fák kivágása meg fog történni, és a
csatornaépítési munkák befejezésével
egy id´óben új fák telepítésére is sor
kerül. A testület az el´óterjesztést egyhangúlag elfogadta, megbízta a polgármestert a megállapodások aláírására.
A testület 20/2022 határozatában biztosította a fogorvosi szolgálathoz a takarítói állás betölthet´óségét és id´ókeretét heti 8 órában. A szolgálat kérte,
hogy a határozat módosuljon heti 12
órára, mert a munkák ezt az id´ókeretet
indokolják. A határozat módosítása elfogadásra került.
Egy újabb pályázat benyújtására van
lehet´óség belterületi közutak fejlesztésére. A TOP-Plusz-1.2.3-21 kódszámú
kiírás alapján mintegy 60 millió forint
nyerhet´ó. A felújításra kijelölt területek a 378 hrsz-ú Templom utca, valamint a Sz´ól´ó utca 146 hrsz-n, a 147
hrsz-n 613 hrsz-n nyilvántartott részei.
A pályázat elkészítéséhez és benyújtásához az önkormányzat konzorciumi
szerz´ódést kötött a Nyugat-Nógrád
Térségfejleszt´ó Nkft-vel, melynek aláírására felhatalmazta a polgármestert.
Mészáros András kérelmet nyújtott be
a 356/44, 356/45, 356/46 hrsz-ú laktanyai ingatlanok megvásárlására. (Ezek
konkrétan a tiszti étkezde, a gyengélked´ó épülete, illetve a „szürke parancsnoki” címen ismert épület. Az
épületek értékbecslése megtörtént. A
testület úgy döntött, hogy az értékesítésre nyilvános meghirdetést követ´óen
kerülhet sor, amennyiben több vásárló
jelentkezik, akkor licittárgyalásra kerül sor. (A felhívás teljes szövege az 5.
oldalon olvasható.)
Szunyogh Pálné rétsági lakos rendszeresen használja a Rétság 703 hrsz.ú 150 m2 területet zártkertként. Mivel
a korábbi megállapodások is egy naptári évre szóltak, ismét kérte a terület
bérletének lehet´óségét. Ezt a testület
megszavazta, a vonatkozó rendeletben
rögzített 23,20 Ft/m2/év díj ellenében.
Simon Katalin intézményvezet´ó nyújtotta be jóváhagyásra a május 1-jei
program szerz´ódéseit. A hagyományos
program idén is sokféle eseményt és a
szabadid´ó eltöltésére alkalmas lehet´óséget biztosít majd. A testület az öszszesen 4.254.100 Ft értékben a megállapodások aláírásával megbízta az intézményvezet´ót. A részletes program a
Kalauzban olvasható a 10. oldalon.
Ugyancsak a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár vezet´óje nyújtott be
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el´óterjesztést a költészet napi programok szerz´ódéseinek jóváhagyására. A
megállapodások elfogadásra kerültek,
az intézményvezet´ó felhatalmazást kapott az aláírásukra.
A SEPTOX Kft. kért szerz´ódésmódosítást. Ez a cég végzi a rétsági egészségügyi szolgáltatóknál keletkezett
veszélyes hulladékok rendszeres szállítását. A díjváltozást a testület indokoltnak tartotta és elfogadta, a megállapodás aláírására felhatalmazást kapott a polgármester.
Következ´ó téma a Magyar Telekom
Nyrt-vel kötött szerz´ódések jóváhagyása volt. A változás a Polgármesteri
Hivatal mobilflottához teremt b´óvítési
lehet´óséget és kedvez´ó feltételeket,
összesen bruttó évi 74.412, - Ft költségkihatással. A testület elfogadta a
módosítást. Ugyancsak módosult a
Polgármesteri Hivatal vezetékes telefonokra, illetve az internetszolgáltatásra vonatkozó megállapodása, továbbá az egészségügyi ágazatban
használt vezetékes telefonok szerz´ódése. Ezen dokumentumok aláírására
felhatalmazást kapott a polgármester.
Minden testületi tanácskozás állandó
témája a Beszámoló a testület lejárt
határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekr´ól, valamint a két testületi ülés közötti id´ószakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.
PVB ülésen hangzottak el javaslatok,
de a testület részér´ól már nem volt
újabb hozzászólás, így a benyújtott
dokumentum - szavazás nélkül - tudomásul vételre került.
Egyebek napirendnél PVB ülésen voltak felvetések (pl. a temet´ói fejlesztésekkel kapcsolatban), de a testületi tanácskozáson újabb bejelentések nem
hangzottak el.
Zárt ülésen két témát tárgyalt a testület
Az els´ó a korábbi napirendben említett
laktanyai ingatlanok értékesítési feltételeinek pontosítása volt az értékbecslési összegek elfogadásával. A pályázati kiírás az 5. oldalon olvasható.
Ugyancsak zárt ülésen szerepelt a közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi
döntés, de ebben a tárgyban nem született határozat, amit nyilvánosan közzé lehetne tenni.

Fénymásolási lehet´óség
A Városi M´úvel´ódési
Központban, a Könyvtárban
A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig
kicsinyítéssel, nagyítással.

Rendeletek, jegyz´ókönyvek
Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvisel´ó-testület által alkotott rendeletek teljes
szövege és mellékletei, a www.retsag.hu
oldalon az Önkormányzat fejezetben érhet´ók el. Ugyanígy a helyi jogszabályok
egységes szerkezetbe szerkesztett szövege. A képvisel´ó-testület nyílt üléseinek jegyz´ókönyvei, illetve a zárt ülések határozatai az
ülést követ´ó 15 napon belül elérhet´ók a
www.retsag.hu weblapon, az
Önkormányzat fejezetben.
A március 30-i tanácskozás videója a következ´ó
címen elérhet´ó: https://youtu.be/QyGpJ1m53Jg

Tisztségvisel´ók fogadó órái
2022. ÁPRILIS-MÁJUS
Mez´ófi Zoltán polgármester minden hónap
második hétf´ójén 13.00-17.00 óráig.
Áprilisban 11-én, májusban 9-én.
Jávorka János alpolgármester minden hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00. óráig.
Áprilisban 27-én, májusban 25-én.
Fodor Rita Mária jegyz´ó helyettes: minden hétf´ón 14.00-17.00 óráig. Áprilisban
4., 11., 25. Májusban 2., 9., 16., 23., 30.
Felhívjuk a figyelmet, hogy el´ózetes telefonos
egyeztetés szükséges, illetve els´ósorban telefonon, e-mailben keressék a hivatal vezet´óit.

Képvisel´ó-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete munkaterv szerinti következ´ó ülését május 26. csütörtök 16.00
órakor tartja. Bizottsági ülés id´ópontja:
május 24. kedd 16.00 óra. El´óterjesztések benyújtásának határideje: május 16.
hétf´ó 9.00 óra. Tervezett napirendek: 1)
Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi
költségvetésének teljesítésér´ól, a pénzmaradvány elszámolásáról. El´óterjeszt´ó: Mez´ófi Zoltán polgármester. 2) Tájékoztatás
a Rétsági kistérségi Járóbeteg-szakellátó
m´úködésér´ól, a Nonprofit Kft. taggy´úlésér´ól, illetve a 2021. évi mérlegbeszámoló elfogadása. El´óterjeszt´ó: Nábelek
Anna ügyvezet´ó igazgató. 3) Beszámoló a
helyi adók és egyéb követelések állományáról, behajtásuk helyzetér´ól. 4) Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér
módosításáról (opcionális). 5) Beszámoló a
közérdek´ú adatok közzétételének és megjelentetésének tapasztalatairól. 6) Beszámoló
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 7) Beszámoló a testület lejárt
határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és
az átruházott hatáskörben hozott döntésekr´ól, valamint a két testületi ülés közötti id´ószakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról.
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Hirdetmény
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete a 356/44, 356/45, 356/46,
356/47 hrsz.-ú ingatlanokat értékesíteni
kívánja az alábbi feltételekkel:
Ingatlan helyrajzi száma, megnevezése,
induló ár:
356/44 hrsz. (tiszti étkezde) 14.568.000 Ft
356/45 hrsz. (gyengélked´ó) 8.068.000 Ft
356/46 hrsz. (szürke parancsnoki)
10.068.000 Ft
356/47 hrsz. (f´óépület) 114.252.000 Ft
Együtt
146.956.000 Ft
A Képvisel´ó-testület tájékoztatja az
érdekl´ód´óket, hogy a hatályos Helyi Építési Szabályzatban foglaltak szerinti vételi
ajánlatot lehet benyújtani, a HÉSZ jelenleg nem módosítható.
Az épületek volt honvédségi laktanya
területen találhatók. Az önkormányzat els´ódleges céljai szerint az alábbi tevékenységek valósulhatnak meg:
— oktatás, kultúra és a hozzájuk tartozó
kereskedelmi egység (pl. étterem, büfé
stb.)
— egészségügyi, szociális intézmény
— turisztika
— lakás
— a felsorolt funkciókhoz tartozó gépkocsik parkolása.
A Helyi Építési Szabályzat megtalálható a
www.retsag.hu honlapon.
A Képvisel´ó-testület az épületeket - a
fenti célok megvalósítására - els´ódlegesen
együtt kívánja értékesíteni.
A nyertes pályázónak a pályázatában
foglaltak megvalósítására 5 éves megvalósulási id´ót köt ki.
A Képvisel´ó-testület a pályáztatás bármely szakaszában visszavonhatja a pályázatot.
Ajánlatokat 2022. május 15-ig lehet
benyújtani.
Benyújtás módja:
— személyesen a Rétsági Polgármesteri
Hivatalban, 2651 Rétság, Rákóczi út
20.
— levélben a következ´ó címen: Rétsági
Polgármesteri Hivatal, 2651 Rétság,
Rákóczi út 20. A borítékra kérjük ráírni „Vételi ajánlat - volt honvédségi ingatlanokra”
— elektronikusan a jegyzo@retsag.hu és
a polgarmester@retsag.hu e-mail címre, a tárgyban kérjük feltüntetni „Vételi ajánlat - volt honvédségi ingatlanokra”
Több érdekl´ód´ó esetén licittárgyalás kiírására kerül sor, melynek id´ópontjáról az
érdekl´ód´óket írásban tájékoztatjuk.
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Lakossági tájékoztató
Statisztikai felmérésr´ól
A Rétsági Polgármesteri Hivatalhoz a Központi
Statisztikai Hivataltól az alábbi tájékoztatás érkezett:
„Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Rétság településen a hivatal elnöke által 2022-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson
alapuló lakossági adatfelvételeket hajt
végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.
A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következ´ók:
2546 Életkörülmény Adatfelvétel 2022. áprilisától folyamatos,
havi rendszeresség´ú
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemz´ó Központ Kft. (Statek
Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdez´ói végzik. A járványügyi helyzetre tekintettel adatszolgáltatóinknak felajánljuk
a telefonon keresztüli válaszadást, valamint egyes adatgy´újtések esetében kérjük,
hogy a kérd´óívek weben történ´ó önkitöltési lehet´óségét részesítsék el´ónyben.
A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszer´ú mintavétellel történik az ország különböz´ó településein.
Az adatfelvételekb´ól származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemz´óinek feltérképezésében.
A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az
Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi
rendelet, GDPR) el´óírásának megfelel´óen
bizalmasan kezeli, azokat más szervek,
személyek részére nem szolgáltatja ki. Az
eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai táblázatokban
közöljük.
A lakosság és az önkormányzat részére
munkanapokon hétf´ót´ól 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 lakinfo@ksh.hu
email címen adunk további felvilágosítást.
Az adatgy´újtés módszertanával és a
kutatási eredményekkel kapcsolatosan a
www.ksh.hu internetes oldalon található
Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás
teljesítése/Elektronikus lakossági adatgy´újtések menüpont nyújt tájékoztatást.
Kérem, hogy a leírtak alapján a helyileg
szokásos módon (helyi lap, települési honlap stb.) tájékoztassa a településen él´óket a
lakossági adatgy´újtések fontosságáról."
Rétság, 2022. március 04.
Rétsági Polgármesteri Hivatal

Háziorvosok rendelése
I-es körzet
Rendel: Dr. Kramlik Annamária
Hétf´ó
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´ó:
9.30–11.30
Kedd:
13.00–16.00
Szerda:
8.00–10.00
Csütörtök:
9.30–11.30
Péntek:
9.30–11.30
Telefon: 35/350-687

Fogorvosi szolgálat
Rendel: Dr. Bed´ó Gyöngyi fogszakorvos
Rendelési id´ó:
Hétf´ó:
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´ó vége el´ótt 1 órával új beteg
fogadására már nincs lehet´óség.
Kérjük a Kedves Betegeket, hogy a
járványügyi szabályokat a rendel´óben
betartani szíveskedjenek!
— A váróteremben egyszerre 6 beteg tartózkodhat!
— A váróteremben a szájmaszk viselése
kötelez´ó!
— Belépéskor kézfert´ótlenít´ó használata
kötelez´ó!

Tájékoztató
Fogorvosi ügyelet ellátásáról
Mint arról a képvisel´ó-testületi ülések anyagai között számot adtunk, az önkormányzat
megállapodást kötött a Semmelweis Egyetemmel a fogászati ügyelet ellátására. Sürg´ós esetben az alábbi helyen és id´ópontokban vehet´ó igénybe az ügyelet: Fogászati
és Szájsebészeti Oktató Intézet, 1088
Budapest, Szentkirályi utca 40. (Corvin
negyed metróállomástól kb. 450 méter)
Ügyeleti id´ó:
Hétf´ó-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´ó:
00.00-07.00
Ünnepnapon a vasárnapi készenléttel
megegyez´ó.
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N´ónap a Hunyadi klubban
Hosszú ideje már, hogy a pandémia miatt
nem lehetett nagyobb létszámú rendezvényeket tartani. Különösen nem az id´ósebb korosztály számára. Most a többség
el tudott jönni, így a Hunyadi János Nyugállományúak Klubja hosszú szünet után
megtartotta ezévi els´ó összejövetelét.
Március 12-én benépesült a m´úvel´ódési központ aulája. Bakóné Megyeri
Erzsébet klubelnök köszöntötte a megjelenteket, és beszámolt az el´óz´ó id´ószak
tevékenységér´ól. Kiemelte, hogy nem telt
eseménytelenül a közösség számára az elmúlt év. Majd ismertette a 2022-es tervet,
amelyet a klubtagság szavazással elfoga´´ Mez´ófi Zoltán polgármester ködott. Ot

vette köszönt´óvel, és néhány információval. Többek között megemlítette, hogy a
költségvetésben idén is jelent´ós összeg áll
rendelkezésre a klubélet támogatására, így
az éves alaptámogatás mellett a rendezvények, kirándulások költségét megpályázva akár 1 millió forint ellátmányt is kaphat
erre az évre a közösség.
Szép helyi szokás szerint a klubtagok
adtak m´úsort, verssel, dallal, és egy ismert
táncjelenet bemutatásával. Mindezek
mondanivalója a N´ónaphoz kapcsolódott.
Vendégfellép´ók is érkeztek Drégelypalánkról, akik humoros elemekre f´úzték fel
dalokból álló idézeteiket, majd táncra is
perdültek.

A N´ónap alkalmából a polgármester
mondott üdvözl´ó szavakat és jelképesen átadta az ilyenkor szokásos virágot a legid´ósebb klubtagnak. Ezt követ´óen a férfi tagok
minden hölgynek átadták a színpompás
ajándékot. Ha n´ónap akkor másban is a férfiaknak kellett szorgoskodniuk, ´ók szolgálták fel a vacsorát. Vacsora közben, és azt
követ´óen is ismert slágerek csendültek fel a
„zenekartól” és táncos lábak sem vártak sokáig, hogy a parkett is megteljen.

Tájékoztatás
az els´ó osztályba történ´ó beiratkozás menetér´ól
Tisztelt Szül´ó!
Tisztelt Törvényes Képvisel´ó!
A nemzeti köznevelésr´ól szóló 2011.
évi CXC. törvény 45.§ (2) bekezdése
alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.
A tankötelezettség teljesítése a tanév
els´ó tanítási napján kezd´ódik.
A nevelési-oktatási intézmények m´úködésér´ól és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján az adott évben tanköteles korba lép´ó gyermekét köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes
vagy a választott iskola els´ó évfolyamára.
Tájékoztatom, hogy a 2022/2023. tanítási évre a tanköteles korba lép´ó gyermekét személyes megjelenéssel van lehet´ósége beíratni az általános iskola els´ó évfolyamára az alábbi id´ópontokban:
2022. április 21. (csütörtök)
8-00 órától 19.00 óráig
2022. április 22. ( péntek)
8.00 órától 19.00 óráig
A szül´ó/törvényes képvisel´ó csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke
jelentkezését.

A beiratkozáskor be kell mutatni a
gyermek nevére kiállított eredeti személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat. Az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellen´órzi, hogy a lakcím
nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként
vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás els´ó határnapját megel´óz´ó három hónapnál régebb óta szerepel-e.
Az igazolványokat az iskola csak bemutatás alapján ellen´órizheti, azokról másolatot nem készíthet, és nem tárolhat.
Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat,
nyomtatványokat mindkét törvényes képvisel´ó aláírásával ellátva kell benyújtani.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a beiratkozás folyamatának meggyorsítása érdekében a szül´óknek lehet´ósége van a
KRÉTA
rendszeren
keresztül
a
https:l/eugyintezes.ekreta.hu/kezdolap
“Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)”
szül´ói felületre feltölteni a gyermekeik
adatait, mely 2022. április 6-tól lesz elérhet´ó.
Részteles tájékoztató a www.retsag.hu, illetve a https://kk.gov.hu/balassagyarmat honlapon található.

Óvodai beíratkozás
a Rétsági Napközi Otthonos Óvodában a
2022-2023. nevelési évre
Ideje: 2022. április 20-21.
8.00 órától 15.00 óráig
Helye: 2651 Rétság, Mikszáth út 6
A beiratkozás során kérjük bemutatni:
— a gyermek nevére kiállított személyi
azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványt,
— a gyermek anyakönyvi kivonatát
— a gyermek oltási könyvét, TAJ kártyáját
— a szül´ó lakcímét igazoló hatósági igazolványát
Információ kérhet´ó a következ´ó telefonszámon: 06 35 350-149
Óvodaköteles az a gyermek, aki
2022.08.31-ig betölti a 3. életévét.
Szeretettel várjuk leend´ó óvodásainkat!
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Furcsa pár
A Körúti Színház ebben az évadban már
vendégeskedett városunkban. Októberben
– mint mindig – nagy sikerrel a Minden
lében három kanál cím´ú produkciót láthatta a publikum. A társulat évadonként 3
bemutatót hoz Rétságra. A „Furcsa pár"cím´ú komédiát „A tanú"cím´ú el´óadás fogja
követni. A megszokotthoz híven teltház
várta a helyiek számára ismert és kedvelt
m´úvészeket.
A nyitott színpadon egy szobabels´ót
láthatunk. (Miként a szerz´ó egy másik itt
bemutatott darabjában, a Mezítláb a parkban cím´úben is.) A bemutató során sem
villogtak a fények, nem mozogtak a díszletek, nem változtak a helyszínek. Nem
ezek, hanem a színészi játék tették izgalmassá az el´óadást. A darab indulásakor
egy szokásos pénteki kártyapartiba csöppenünk, ahol halk szóváltással történnek a

dolgok. A közönségnek is szokni kellett,
hiszen nem volt hangosítás. Olyan igazi
unplug élménye lehetett mindenkinek, aki
beült az el´óadásra. Aztán ahogy megismertük a szerepl´óket, az egyéni sorsokat
egyre dinamikusabbá vált a játék, és folyamatosan fokozódott a hanghordozás no meg a hangulat.
A darab történetét talán nem kell ismertetnünk – a m´úsorajánlóban találhatunk támpontokat – de egymástól eltér´ó,
mégis egymásra utalt emberi sorsok alakulása jelenik meg a szemünk el´ótt. Az
egyik f´ószerepl´ó válás miatti öngyilkossági szándékát barátai akadályozzák meg.
Oscar Madison ugyancsak elvált laza úriember, aki befogadja a házias, pedáns
Félix Ungert. A szépen induló együttlétben aztán fokozódnak a konfliktusok.
Mígnem a végén – illetve valamivel el´óbb

Okos színház gyermekeknek
Egy márciusi kedden nem este, hanem
dél-el´ótt telt meg a m´úvel´ódési központ
színházterme, ahol gyermekszínházi el´óadásra került sor. Így érthet´ó a szokatlan
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id´ópont. A rendezvény a Lázár Ervin
Program támogatásával valósult meg, és a
Balassagyarmati Tankerületi Központ volt
a f´ószervez´ó. A néz´ók a járás alsótagoza-

– megjelenik 2 n´ó az eddig 5 férfi által
uralt színen, és megváltoznak a dolgok.
Mondhatni a befejezés minden szerepl´ó
számára happy end ...
A kellemes szórakoztató komédiában
sok-sok der´ús pillanat sorakozott fel, amit
a néz´ók a végén kitartó tapssal honoráltak.
És mint mindig visszavárják még a társulatot a nyár el´ótt.

tos tanulói, egészen pontosan a 2. osztályos diákokat voltak. Nem csak Rétságról,
hanem a környez´ó településekr´ól is.
A Zichy Szín-m´úhely vendégszerepelt
városunkban az „Utazás a szempillám mögött” cím´ú darabbal. Az, hogy remek szórakozás várt azokra, akik beültek a zsöllyeszékekbe, az is garantálta, hogy talán a legnagyobb 20/21. századi magyar meseiíró a
szerz´ó; Csukás István. Az 1978-ban megjelent gyermekregényb´ól 1987-ben írt színdarabot, amit most a Zichy Szín-m´úhely vett
el´ó, és állított színpadra. Szokás olyan fordulattal élni, hogy „leporolta”, de ez nagyon
igazságtalan lenne. Ez a m´ú nem poros, s´ót
talán aktuálisabb mint amikor a nagy mesem´úvész megírta.
A nyitókép és az els´ó jelenet kapcsán
József Attila gyermekverse idéz´ódik fel a
tudósítóban „A távolságot, mint üveg / golyót, megkapod, óriás / leszel, csak hunyd
le kis szemed, - / aludj el szépen, kis Balázs.” Mert a történet egy álomra épül.
Amint Lackó álomba szenderül elindulnak a különös képek az ég peremét
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jelképez´ó vetít´óvásznon, és az álom egy
elgurult üveggolyóról szól. A keresés közben megelevednek az álombeli lények
(gomba, hangya, vakond, pók, nyúl, egér,
seregélyek, és a kutya). Mindegyikr´ól
megtudunk valami „okosságot”, továbbá
az emberrel való kapcsolatról sok-sok
közmondás szöv´ódik a történetbe, olykor
fizikai, biológiai ismeretekkel, néha filozófiai okfejtéssel, úgy, hogy az minden kis
résztvev´ónek érthet´ó, és átélhet´ó élményt
jelentett. Hozzáteszem jó színészi megjelenítéssel zenés betétekkel is érdekessé téve, no meg a folyamatosan látható vetített háttérrel ahol, hol az elképzelés, hol
a világ valósága rajzolódott ki a fénykévékkel.
A végén persze Lackó felébred, el´ókerül az elgurult üveggolyó, felébredtünk az
álomból, és a résztvev´ók sok élménnyel és
ismerettel gazdagodhattak.

Bihari táncegyüttes Rétságon
A m´úvel´ódési központ színházterme ismét délel´ótt telt meg néz´ókkel. Ez alkalommal is a Lázár Ervin pogram keretében került sor egy látványos, igényes
kivitelezés´ú m´úsorra. A Bihari János
Táncegyüttes vendégeskedett városunkban. Mint ahogyan a Lázár Ervin program el´óz´ó alkalmainál leírtuk,
a Balassagyarmati Tankerületi Központ a szervez´ó, a látogatók pedig a járás iskoláinak 7. osztályos tanulói voltak.

A legendás prímásról, Bihari Jánosról
elnevezett együttes a magyar táncm´úvészet kiemelked´ó alkotója, bemutatója. A
pár év híján 70 esztendeje alakult társulat
a világot bejárta a magyar néptánc népszer´úsítésével, de Európa minden országában is megfordult. Noha táncolni nem
lehet 70 éven keresztül, így az együttes
folyamatosan megújul, fiatalokat nevel és
állít soraiba.
Az el´óadás során el´óször a névadó Bihari Jánosról hallottunk, majd pedig az

együttes történetéb´ól érdekes adatokat. Az
el´óadásban a különböz´ó magyar néprajzi
tájegységek (somogy, kalocsa, rábaköz,
kalotaszeg, mez´óség, marosmente) táncait
és népviseletét mutatták be, valamint bemutatásra kerültek a m´úsorban használt
hangszerek is. A nagyb´óg´ó, és a brácsa
mellett a cimbalom és a heged´ú jellegzetes hangját is megismerhették a néz´ó fiatalok.
A teljesség igénye nélkül pár fotóval
tudósítunk az eseményr´ól.

Anyakönyvi hírek
Tisztelt Rétsági Lakosok!
Következ´ó lapszámainkban továbbra
is szeretnénk anyakönyvi hírekr´ól tájékoztatni Önöket (születés, elhalálozás, házasságkötés).
A megjelenés el´ótt a hozzátartozóknak, érintetteknek, az anyakönyvvezet´ónél vagy a szociális ügyintéz´ónél nyilatkozniuk kell a megjelenés beleegyezésr´ól.
Beleegyez´ó nyilatkozat szükséges
— születés esetén mindkét szül´ót´ól
— házasságkötés esetén a házasulandó
személyekt´ól,
— elhalálozás esetén a temetésr´ól gondoskodó személyt´ól.
Nyilatkozat nyomtatványok a www.retsag
.hu weboldalról is letölthet´ók.
Együttm´úködésüket köszönjük!

Elhalálozás
Vastagh Zoltánné (szül. 1971) elhalálozott: 2022.03.29.
´´
Oszinte
részvétünk! Nyugodjon békében!
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Két kiállító a galériában
Szokás ilyen különleges tárlatoknál
megállapítani, hogy szokatlan, vagy
rendhagyó eseményen vehettünk részt.
Azonban sem a m´úvek ilyenfajta bemutatása, sem a helyszínek megbontása
nem újdonság Rétságon, amikor Vigyinszki Attila hozza el képeit kiállításra. Pusztai Ferenc is volt már vendége
a helyi kiállítótérnek 2018-ban, a mostani közös kiállítás az alkotók együttes
ötlete alapján valósult meg.
Igen sok látogató fogadta el a szerve-

z´ók meghívását, így az aulában került sor
az ünnepélyes megnyitóra. Kelemen Ágnes köszöntötte a vendégeket, és els´ó közrem´úködésre felkérte a Rétsági Férfi Kórust. A kórus 2022 februárjában alakult
Simon Katalin kezdeményezésére, aki,
mint kórusvezet´ó erre az alkalomra egy
katonadalokból álló produkciót állított
össze. A kisebb létszám ellenére hangjukkal betöltötték a teret, egy igazán színvonalas produkciót hallhatott a közönség.
A énekszót Kelemen Ágnes szavalata
követte, mely tovább fokozta a meghitt
hangulatot. Ünnepi köszönt´ót Sztancsik
József, az alkotók barátja mondott. Elemz´ó részletek hangzottak az alkotási folyamatról és a két m´úvészeti ág különböz´óségéról. Vigyinszki Attila megköszönte a
lehet´óséget, a méltatást, és a kiállítás megtekintésére invitálta a megjelenteket. A kiállítóterembe érkez´óket egy dinamikus
kép fogadta, a m´úvészek a kiállításrendezést egyfajta attrakcióként jelenítették
meg. A képek a kiállítóteremb´ól, illetve a
megnyitó helyszínér´ól tudósítanak. A tárlat május 7-ig tekinthet´ó meg a m´úvel´ódési központ nyitvatartási idejében.

Kerti hulladék égetésér´ól
A nyár folyamán jelentkezett kerti munkákkal összefüggésben felhívjuk a tisztelt
ingatlantulajdonosok (használók) figyelmét, hogy törvényi el´óírás alapján
(XLIV/2020 törvény) 2021. január 1-t´ól
mindenféle szabadtéri égetés tilos. A
kormány a vírusveszély idejére feloldotta
ezt a szabályt, igy a 19/2013. (XI.26.)
rendelet a közösségi együttélés alapvet´ó
szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeir´ól
szóló helyi rendeletben, a kerti hulladékok
égetésével kapcsolatos el´óírások betartására érvényben marad a veszélyhelyzet
megszüntetéséig. Az átmeneti id´ószakban Rétságon kerti hulladék, nyesedék
(nem ünnepi) hétf´ói napokon égethet´ó 6.00
órától, 20.00 óráig. Fontos betartani az égetéssel kapcsolatos egyéb szabályokat is. Itt
kiemelten meg kell er´ósíteni, hogy égetni
kizárólag kerti hulladékot, nyesedéket, száraz avart szabad. Nem égethet´ók egyéb
anyagok, háztartási hulladék, gumi, m´úanyagok, festékek, veszélyes anyagok. A
fenti jogszabály értelmében kérjük, az égetés helyett más alternatívát alkalmazni.
A rendeletet megszeg´ókkel szemben
helyszínbírság, vagy 150 ezer forintig terjed´ó közigazgatási bírság is kiszabható.
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Káin és Ábel
A Költészet Napja eseménysorában az
1. oldalon bemutatott ünnepségen túl
egy színházi el´óadásra is sor került,
amely nem csak szerz´óje, hanem mondanivalója révén is kapcsolódik az irodalom és a költészet örök kérdéseihez.
A színházteremben 18 órakor vette
kezdetét a Zanotta Art Egyesület el´óadá-

sában Süt´ó András m´úve, a Káin és Ábel.
A színpadot éteri kékségbe borult világítás emelte fel a hétköznapoktól éteri,
már-már paradicsomi térbe. Pedig a darab
számtalan megfogalmazott gondolata nagyon is szól a mai emberhez, a mai ember
konkflikusairól.
Öt színész adta el´ó az egyrészes drámát. Megjelen´ó ellentmondások a Biblia
kezdete óta mai napig velünk élnek, és
kérdés, hogy valaha tudunk-e egyértelm´ú,
megnyugtató békés választ adni az örök
problémára. Markáns színészi játék a komoly témát is jól követhet´óvé tette, a dráma jellegéb´ól adódó nehéz szavak mellett
is kiváló el´óadásban lehetett része a néz´óknek.
Az el´óadás a Déryné program keretében valósult meg.

Kerepl´ós Húsvétváró!
Többéves hagyományra tekint vissza a
Kerepl´ós Húsvétváró. A 2022. évben is
színes program várta a gyerekeket, feln´ót-

teket. A program egy néprajzi el´óadással
indult, ahol a húsvéti ünnepkör szokásai
elevenednek meg. A közös daltanulás után

kapuzós játékban vettek részt a gyerekek,
amit a kézm´úves foglalkozások követtek.
Csuhé, nemez, gyöngy, varrás, tojásfestés,
volt b´óven választék. A délután jó hangulatban telt, igazi ünnepre hangolódás vette
kezdetét. Áldott Húsvétot, megújulást
mindenkinek! A program a Csoóri Sándor Alap támogatásával valósult meg.
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Rétsági kalauz
Programajánló
Április 3. vasárnap 6.00 órától 19.00 óráig
a m´úvel´ódési központban és
az általános iskolában
Országgy´úlési választás és
országos népszavazás
Április 6. szerda, 9.30 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Lázár Ervin program keretében
Bihari Együttes:
Fordulj egyet el´óttem!
cím´ú m´úsora gyermekeknek
Április 9. szombat, 15.00 órától
a m´úvel´ódési központ galériájában
Pusztai Ferenc (gyökérszobrok) és
Vigyinszki Attila (festmények)
kiállításának megnyitója
A tárlatot megnyitja: Sztancsik József
Közrem´úködik a Rétsági Férfi Kórus
és Kelemen Ágnes (vers)
Megtekinthet´ó: 2022. május 7-ig.
Április 11. hétf´ó, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
A Költészet Napja
Az Üzenetek, vallomások, strófák
cím´ú antológia bemutatása,
Spangár-díjak átadása
Április 11. hétf´ó, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Költészet Napja alkalmából
a Zanotta Art Egyesület el´óadása:
Káin és Ábel
„Süt´ó András szerint, a klasszikus bibliai történetet feldolgozó darab játszódhat a történelem el´ótti, vagy a történelem utáni id´ókben is.
Az el´óadás a történelem utáni id´ókre
teszi a darab játékidejét. Lecsupaszított
szakrális tér, melyben az indulatok
mindegyre összecsapnak."
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´ó: Árkosi Árpád (Jászai-Díjas)
Belépés díjtalan! Kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze személyesen a
m´úvel´ódési központ irodájában, vagy a
35/350-785 telefonszámon.
Az el´óadás a Déryné Program hozzájárulásával valósul meg.
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Április 13. szerda, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központban
Kerepl´ós húsvétváró
Néprajzi el´óadás, daltanulás, kézm´úveskedés
Április 21. csütörtök, 15.00-17.00 óráig
a m´úvel´ódési központ el´óadó termében
Kisállat kiállítás
Belép´ójegy: 1.300 Ft, kuponnal: 1.000 Ft
Április 25. hétf´ó, 19.00 órától
a m´úvel´ódési központ el´óadó termében
Tájékoztató a Majális f´óz´óversenyér´ól
a csapatok képvisel´ói részére

El´ózetes
Május 1. vasárnap
VÁROSI MAJÁLIS
a Nagyparkolóban
— 08.00 órától F´óz´óverseny (Nevezni lehet
2022. április 25-ig a m´úvel´ódési központban, vagy a 35/350-785 telefonszámon)
— 13 órától - Játszópark gyerekeknek
— 14.30 - Pom-pom együttes: Petike a
rosszcsont manó mulatságot szervez
— 15.45 - Néptánc
— 18.00 - Nótár Mary
— 19.00 - Kasza Tibi
Május 12. csütörtök, 19.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Körúti Színház bemutatja
A tanú
„Miért halad így a történelem? Hogy az
emberiség der´úsen váljék meg múltjától.” Így fejez´ódik be az els´ó számú magyar kultuszfilm, amit az egész ország
ismer és szinte minden második mondata szállóigévé vált. Amely kicsit sárga,
kicsit savanyú, de a mienk.
A darab egyfel´ól tanulságos és szórakoztató mementója az újkori magyar történelem
egyik legnyomasztóbb periódusának, másrészt ett´ól a történelmi háttért´ól megfosztva
is érvényes a mondanivalóval bír a naiv,
alapvet´óen jószándékú kisember és az ´ót
kénye-kedve szerint ráncigáló hatalom
örök konfliktusáról.
A film méltó utódjaként, modern színpadképpel és a f´ószerepben két kiváló
színész f´ószereplésével a Körúti Színházba végre megérkezik A tanú. Kautzky Armandot a Körúti Színház több
darabjában (Az üvegcip´ó, A bolond
lány) is láthatták és megszerethették a
néz´ók, most mint Virág elvtárs, egyszer
majd kér valamit. Kerekes József azonban új társulati tagként el´óször mutatkozik be a néz´óknek, mint Pelikán József, a
jószándékú gát´ór.
Belép´ódíj: 3.500 Ft

Május 14. szombat
Kerepl´ós fesztivál
Május 19. csütörtök, (I-IV oszt.) 17.00
órától
20. péntek (V-VIII oszt.) 17.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Rétsági Általános Iskola
jótékonysági rendezvénye
Május 26. csütörtök, 8.00-12.00 óráig
a m´úvel´ódési központban
Állásbörze
Május 26. csütörtök, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központ el´óadótermében
A természet kincsei
Díszek és díszcserjék metszésér´ól
közérthet´óen
Posnyák Klára el´óadása
Részvétel ingyenes
Május 29. vasárnap
GYEREKNAP a KRESZ parkban.

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´úvel´ódési központban
és a könyvtárban
Hétf´ó:
Vessz´ófonás. (Magyarország Kormányának
támogatásával, az NMI koordinációjában) 17.00-19.00; Vezeti: Simon Katalin.
Hip-hop dance. (1-2. csop.). 16.00-18.00;
Vezeti: Kugli Szabina Kitti.
Kedd:
Kerepl´ó Néptánc Együttes (4-5-6.o.).
16.30-18.00; Vezeti: Simon Katalin.
Csillagvirág Néptánc Együttes. 18.0019.00; Vezeti: Simon Katalin.
Alakformáló n´ói torna. 18.40-19.40; Vezeti: Bagyinszki Anikó.
Szerda:
Kerepl´ó Néptánc Együttes (1-2-3.o.).
16.30-18.00. Vezeti: Simon Katalin.
Rétsági Férfi Kórus 18.30-19.30-ig. Vezeti: Simon Katalin.
Csütörtök:
´´
Oszirózsa
Tánccsoport. 15.00-16.00; Vezeti: Putyer Gyuláné.
T´úzzománc Kör. 17.00-19.00.
T´ú-Cérna Szakkör 17.00-19.00-ig. Vezeti:
Koczúr Judit.
Hip-hop dance. (3-4. csop.). 17.00-19.00.
Vezeti: Kugli Szabina Kitti.
Péntek:
Kerepl´ó Néptánc Együttes (7-8.o.+ifi).
17.30-19.00. Vezeti: Simon Katalin.
Zúgófa Néptánc Együttes. 19.00-20.00;
Vezeti: Simon Katalin.
facebook.com/VarosiMuve
lodesiKozpontesKonyv
tarRetsag
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Beiratkozás a könyvtárba

Naponta 24 órában képújság,
hirdetésekkel, aktuális információkkal.
2022 - ÁPRILIS-MÁJUS
M ´ÚSOR
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. péntek 18:00
órától, Április 16. szombat 10:00
és 16:00 órától, Április 17. vasárnap
10:00 órától
Április 28. csütörtök
18:00 Híradó
18:10 Kultszoba
19:00 KonkRétság
Ismétlések: Április 29. péntek 18:00
órától, Április 30. szombat 10:00
és 16:00 órától, Május 1. vasárnap
10:00 órától
Május 12. csütörtök
18:00 Tanulószoba 16/16
18:07 A doktor 46/52
18:14 A doktor 47/52
18:20 A doktor 48/52
Ismétlések: Május 13. péntek 18:00
órától, Május 14. szombat 10:00 és
16:00 órától, Május 15. vasárnap
10:00 órától
Május 26. csütörtök 15:55
Él´ó közvetítés Rétság Város
képvisel´ó-testületének
soron következ´ó ülésér´ól
Május 27. péntek
18:00 Híradó
18:10 Kultszoba
19:00 KonkRétság
Ismétlések: Május 28. szombat 10:00
és 16:00 órától, Május 29. vasárnap
10:00 és 16:00 órától
A Hiradó régebbi adásai megtalálhatók a
www.youtube.com/rétsági televízió csatornáján.
Nézze a Rétsági Televízió adását az RKSZ
Digitális sávjában.
Vételi paraméterek: Frekvencia: 212,5
Mhz, Symbol rate: 5175 SR, Moduláció:
256 QAM

Apróhirdetés
Tökmagolaj és termel´ói méz eladó!
Kotroczó Balázs, Rétság, Mez´ó út 4. Telefonszám: 06-35-350-282, 06-20-4282-480

Könyvtárunk 2022-ben is sok új könyvvel
várja olvasóit. A beiratkozás díja idén sem
változott: 16 év alatti és 70 év feletti látogatóink, illetve érvényes pedagógus igazolvánnyal rendelkez´ók díjmentesen, érvényes diákigazolvánnyal rendelkez´ók
400 forintért, feln´óttek 1000 forintért lehetnek könyvtárunk tagjai.
Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár
2651 Rétság, Rákóczi út 26., Pf. 24.

Nyitvatartás
Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár
Könyvtár:
Hétf´ó:
11.00-16.00
Kedd-péntek
9.00-18.00
Szombat
13.00-17.00
M´úvel´ódési Központ:
Hétf´ó-csütörtök:
8.00-20.00
Péntek:
8.00-21.00
Szombat:
17.00-21.00

Melanóma sz´úrés
Kedves Rétságiak!
Rétság Város Önkormányzata, b´órgyógyász szakorvossal kötött megállapodás alapján, térítésmentesen biztosítja a
rétsági lakosok számára, b´órdaganatok
sz´úrését és az ezzel kapcsolatos szakorvosi feladatok ellátását a Rétsági Kistérségi
Egészségfejleszt´ó Központ Nonprofit Kft.
által, a Rétság, Laktanya út 5. szám alatti
rendel´óben, havonta egy alkalommal.
Legközelebb április 22., és május
20-án pénteki napon lehetséges sz´úrés
12.00-15.00-ig. Id´ópontot szükséges
egyeztetni a recepción személyesen, vagy a
35-550-570 telefonon. Éljenek a lehet´óséggel! A sz´úrés a rétsági lakosok számára
ingyenes.

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

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,
matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´óségi
munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság, Táncsics utca 18.

A gyermekorvosi rendel´ó
tájékoztatója
A járványügyi készültség meghosszabbítása miatt a háziorvosi praxisok ellátásrendjének kialakítása:
— a váróhelyiségben a páciensek között
min. 1 m távolságtartás!
— (a váróban max. 3 gyermek + 1-1 kísér´ó tartózkodhat egyidej´úleg!)
— a gyermeknek és kísér´ójének kötelez´ó
a maszk!
— érkezéskor és távozáskor kézfert´ótlenítés szükséges
— rendelési id´óben el´ójegyzési rend szerint kell fogadni a betegeket telefonos
id´ópontkérés után (kivétel a sürg´ósségi esetek!) Telefon: 06-35-350-188
— légúti panaszok és/vagy lázas beteg
személyes megjelenése helyett els´óként telefonos konzultáció szükséges,
amely során tisztázandó, felmerül-e
covidfert´ózés gyanúja
— a személyes megjelenést nem igényl´ó
tevékenységek ellátása (receptírás,
egyéb adminisztrációs tevékenység,
enyhe panaszokat okozó megbetegedések) telemedicinális úton történjen
(telefon, e-mail, stb.)
Rendelési id´ó:
Hétf´ó: 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 véd´ón´ói tanácsadó fel´ól!

Járóbeteg-szakellátó

A Rétsági Járóbeteg-szakellátó a központi
rendelkezések szerint indította újra szakrendeléseit. 2021. június 16-tól a legtöbb szakrendel´ó látogatható. El´ójegyzést a 06-35550-570 vagy a 06-35-550-585 telefonszámokon kérhetnek naponta 9-15 óra között.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egészségügyi intézményekre még érvényes védekezési el´óírások miatt a rendel´ó épületébe
kizárólag id´ópontra érkez´ó betegeket
engedünk be. A rendel´óbe csak az orrot és
szájat eltakaró maszkban léphetnek be. További információ: www.retsagrendelo.hu
Minden páciensnél lázmérés kötelez´ó!
Kérjük a rendel´óbe lépést követ´óen fert´ótlenítsék kezeiket! Megértésüket köszönjük!
Köszönjük, hogy együttm´úködnek velünk! http://retsagrendelo.hu/
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Zöld hírek

Ügyfélszolgálati iroda

Házhozmen´ó lomtalanítás
Figyelem! Változás a lomtalanítás igénylésének menetében!
A DTKH Nonprofit Kft. a lomtalanítást
évente ingatlanonként térítésmentesen
EGY alkalommal 2 m3 mennyiségben
házhoz men´ó rendszerben végzi, amit a
lakosság 2022-es évt´ól egész évben igénybe vehet.
Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerz´ódött, aktív (a
szolgáltatást nem szüneteltet´ó), közüzemi
díjhátralékkal nem rendelkez´ó ingatlanhasználók nyújthatnak be.
Jelentkezni telefonos ügyfélfogadási
id´óben a 06 28 561 200 telefonszámon
lehetséges a 4-es menüpont kiválasztásával. 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 hagyományos gy´újt´óedényben,
— sz´ónyegek, padlósz´ónyegek,
— matracok,
— ágynem´úk,
— textilek, ruhanem´úk,
— m´úanyagok (linóleumok): padlók, kerti bútorok, m´úanyag medencék, m´úanyag játékok,
— személygépkocsi-, kerékpár- és motorkerékpár-gumiabroncsok (ezekb´ól háztartásonként max. 4 db helyezhet´ó ki)
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így
nem kerülnek elszállításra:
— zöldhulladék: gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék
— építési hulladék, egyéb ipari hulladék,
üveget tartalmazó nyílászáró;
— veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, h´út´ógép...);
— autó - és gépalkatrészek
— veszélyes hulladékok, (pl.: akkumulátor, festékes dobozok, kátrány származékok, használt süt´óolaj, zsiradék,
gépjárm´úolaj)
— állati tetem, fert´óz´ó és undort kelt´ó
anyag
— heti hulladékszállítás körébe tartozó

háztartási, valamint gazdálkodói tevékenységb´ól származó hulladék
A kihelyezett lom elszállítása az el´óre
egyeztetett napon történik, mely a megadott napon reggel 6 óráig az ingatlan utcafronti részére helyezhet´ó ki! Kérjük,
hogy a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méret´ú anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében bezsákolva, kötegelve kerüljenek kihelyezésre. A lomhulladékot minden esetben úgy kell elhelyezni,
hogy az a járm´ú- és a gyalogos forgalmat
ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon
baleset vagy károkozás veszélyének el´óidézésével.
Igénylés menete:
1. lépés: Önnek csak annyit kell tennie,
hogy felhívja Társaságunk ügyfélszolgálatát az 06 28 561 200 (4. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási
id´óben).
2. lépés: Munkatársunk azonosítja Önt, ellen´órzi, hogy Társaságunk szerz´ódéssel rendelkez´ó aktív ügyfele, majd
hogy a szolgáltatás egyenlege elmaradást nem mutat. Ezt követ´óen közösen
egyeztetik a lomtalanítás napját és
részleteit (lakcím, elérhet´óség, kihelyezhet´ó mennyiség stb.)
3. lépés: Az egyeztetett napon reggel 6:00
óráig ki kell helyeznie az ingatlana elé
a lom hulladékot.
4. lépés: Társaságunk gépjárm´úve elszállítja a kihelyezett lom hulladékot.
FONTOS: A házhoz men´ó lomtalanítást kizárólag szerz´ódéssel rendelkez´ó
lakossági ügyfeleink vehetik igénybe,
amennyiben nincs díjhátralékuk!

Hulladékudvar
Rétságon kiegészített nyitvatartási nappal
üzemel a hulladékudvar. Hétf´ó - 10:0018:00, Kedd - 8:00-12:00. Részletes ismertetés a https://w1.dtkh.hu/Pages/ hulladekudvarok oldalon.

DTkH. Nonprofit Kft.
tájékoztatója
Társaságunk az alábbi helyeken is megnyitja az ügyfélkapcsolati pontokat a szolgáltatási területen él´ó lakosok és közületek részére. Rétság: minden hónap harmadik péntek 10:00-16:00 (Rétság, Rákóczi út 20., földszinti díszterem) A következ´ó id´ópontok: 2022. április 22-én
májusban 20-án.
Az ügyfélkapcsolati ponton lehet´óségük van a teljeskör´ú ügyintézésre a hulladékszállítással kapcsolatosan. DTkH
Nonprofit Kft. által biztosított zöldhulladék gy´újtésre alkalmas zsákok kiosztása is ebben az id´ópontban folytatódik.
A zöldhulladék gy´újtésére alkalmas zsákot, 32 db-os kiszerelésben, egyszeri alkalommal minden hulladékszállítási közszolgáltatási szerz´ódéssel rendelkez´ó háztartás vehet át.
DTKH Ügyfélszolgálat

Csomagolási hulladékgy´újtés
Csomagolási hulladékgy´újtésre háztól elszállítással kerül sor. A tiszta állapotú papír, m´úanyag és fém italos dobozok, csomagoló anyagok bármilyen átlátszó zsákokban elhelyezhet´ók kéthetente a hulladékgy´újt´ó edények (kukák) helyein. A
csomagolási hulladékot feldarabolással,
palackokat összenyomással tömöríteni
kell. Zsákot a szolgáltató - DTkH - a továbbiakban nem ad. Az elszállításra kéthetente kerül sor, az alábbi id´ópontokban:
2022. április 7., 21. csütörtök
2022. május 5., 19. csütörtök

Figyelem!
A szelektív hulladékgy´újt´ó szigetekb´ól
a jöv´óben csak a József Attila utca (napközi konyha udvar), illetve a Tölgyfa
utcai üzemel! Csak üvegpalackok elhelyezése lehetséges! További információk
a www.dtkh.hu oldalon

Tájékoztató változásról
A hulladékszállítási szolgáltatást átvette a
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. A szolgáltatásban több változás történt január 1-jét´ól. Err´ól részletesen a decemberi Hangadó 16. oldalán olvashatnak, illetve aktuális információkat a
www.dtkh.hu honlapon találhatnak.

Hangadó – Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan.
Kiadja a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/350-785
Felel´ós kiadó: Simon Katalin igazgató.
Felel´ós szerkeszt´ó: Simon Katalin.
Nem kért kéziratokat nem ´órzünk meg és nem küldünk vissza! Programajánlóban a m´úsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A lap levélcíme: 2651 Rétság, Pf.: 24. Készült Rétságon a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. nyomdájában.
Felel´ós vezet´ó: Pál György. Lapterv és tipográfia Girasek Károly munkája. ISSN 1216–2914.
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