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Kisudvari koncertek
A Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár „Kisudvari koncertek” negyedik állomásaként 2022.07.22-én, a balassagyarmati Latte Maffiato zenekart hívta vendégül, akik idén ünneplik 10 éves megalakulásukat.
A zenekar számos hazai és külföldi
rendezvényen vesz részt, pár nap múlva a
csapat, egy többnapos turnéra indul, ahol
Olaszországi és Franciaországi közönségnek játszanak. Zenei repertoárjuk az 5060-70-es évek francia, olasz, magyar,
amerikai slágerek, swing, bossanova, jazz

m´úfajban. A zenekar tagjai, Ember Péter trombita, zongora, vokál, Emberné Rédei
Renáta – ének, üt´óhangszerek, farkas Dániel – gitár, Pálmai Krisztián – nagyb´óg´ó,
vokál, Pásztor „Stefi” Mihály – dob, Telek
Zoltán üt´óhangszerek.
A m´úvel´ódési központ kisudvarában
összegy´últ közönség, vastapssal üdvözölte a zenekart, majd a végén jöhetett a ráadás, de nem maradt el a közös éneklés
sem. Köszönjük a közönségnek, hogy a
nagy h´óség ellenére eljöttek, mindenki
fantasztikusan érezte magát.
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Városházi tudósítások
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testületének rendkívüli ülését a helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 44.§-a alapján
2022. június 14. napon a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság ülését követ´óen a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartotta.
1., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete a 356/44, 356/45,
356/46, 356/47 hrsz-ú ingatlanokat értékesíteni kívánja, azokat az erre vonatkozó önkormányzati
rendelet szerint a kés´óbbiekben
hirdeti meg.
2., Havay Zoltán az újonnan
alakuló „RÉTSÁG FOOTBALL CLUB”, „Rétság” név
használatához nyújtott be kérelmet, melyhez a Képvisel´ó-testület engedélyét adta.
3., A Képvisel´ó-testület a Kenyeres
Consulting Bt.-vel, a folyamatban lév´ó
Helyi Építési Szabályzat módosítására
kötend´ó megbízási szerz´ódést 500.000
Ft + ÁFA összegben jóváhagyta.
4., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a szociális tüzel´óanyag igénylésének lehet´óségér´ól készített el´óterjesztést. A Képvisel´ó-testület a szociális ellátások körének b´óvítése érdekében a szociális tüzel´óanyag igénylést be kívánja nyújtani. Az igénylésben 172 m3 keménylombos t´úzifa támogatását kéri feltüntetni. A települési önkormányzatok
szociális célú tüzel´óanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészít´ó támogatásáról
szóló pályázati felhívásban és a Szociális ellátások rendjér´ól szóló
5/2021.(X.22.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott feltételeket
vállalja. A Képvisel´ó-testület a rászorulóktól semmilyen ellentételezést
nem kér. Az igények elbírálása során figyelembe kell venni a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 18.§ban megfogalmazott rászorultságot.
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testületének rendkívüli ülését a helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 44.§-a alapján
2022. június 28. napon a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság ülését követ´óen a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartotta.
1., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete a 356/44, 356/45,
356/46, 356/47 hrsz.-ú ingatlanokat
értékesíteni kívánja. A Képvisel´ó-tes-

2

tület tájékoztatja az érdekl´ód´óket,
hogy a hatályos Helyi Építési Szabályzatban foglaltak szerinti vételi ajánlatot lehet benyújtani. 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 – a felsorolt funkciókhoz tartozó
gépkocsik parkolása. A Helyi Építési
Szabályzat és a hirdetmény
megtalálható a www.retsag.hu
honlapon.
2., A Képvisel´ó-testület megtárgyalta a rétsági Ment´óállomás klimatizálásáról készített
el´óterjesztést, azzal egyetértett, a munkák elvégzésére K´óvári Roland e.v. 1.150.000 Ft-os árajánlatát elfogadta.
3., Jámbor László f´óépítésszel kötend´ó
megbízási szerz´ódést, a Képvisel´ó testület 2.100.000 Ft összegben jóváhagyta. A szerz´ódés tárgya: Rétság
Város településrendezési eszközei teljes-, egyszer´úsített-, tárgyalásos eljárásban történ´ó módosításával kapcsolatos települési f´óépítészi feladatainak
ellátása, az el´óterjesztések elkészítése,
a megalapozó vizsgálat tartalmának
meghatározása, a közrem´úköd´ó államigazgatási szervekkel és a tervez´ókkel
szükséges egyeztetések lebonyolítása,
a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökr´ól, valamint egyes településrendezési
sajátos
jogintézményekr´ól szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben
foglaltaknak megfelel´óen.
4., A Képvisel´ó-testület, Dombai Gábor földmér´ó mérnök által adott, a
Rétság, 148/24 hrsz-ú önkormányzati
ingatlan (Bölcs´óde területe) területének kimérésér´ól szóló 132.000 Ft-os,
azaz százharminckett´óezer forintos árajánlatát elfogadta.
5., A Képvisel´ó-testület megtárgyalta
a pótel´óirányzat kérésr´ól készített el´óterjesztést, a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtárral kapcsolatban, az
ívóvízbekötés b´óvítésre a 2022. évi
költségvetés tartaléka terhére 517.145
Ft + áfa, összesen 656.774 Ft pótel´óirányzatot biztosít.
6., Közfoglalkoztatási megállapodás
meghosszabbításának lehet´ósége tárgyában készült el´óterjesztés. A Képvisel´ó-testület támogatja, hogy a 100 %-

os bér + járuléka állami támogatás
mellett, 2022.07.01-t´ól 2022.08.31-ig
10 f´ó közfoglalkoztatott alkalmazásra
kerüljön.
7., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a „Nyári
diákmunka 2022. program lehet´ósége” tárgyában készült el´óterjesztést. A
Képvisel´ó-testület támogatja, hogy a
100 %-os állami bértámogatás mellett,
2022.07.01-t´ól 2022.08.31-ig terjed´ó
id´ótartamban, havi bontásban összesen 10 f´ó diák alkalmazásra kerüljön.
8., Köztéri szobor beszerzésének lehet´óségér´ól készült el´óterjesztés. A Képvisel´ó-testület támogatja, hogy a
Templom kertbe egy turul szobor kerüljön elhelyezésre. A szobor elkészítésére további ajánlatok beszerzését
tartja szükségesnek, ezért a szobor elkészítésére felhívást tesz közzé a városi honlapon, továbbá az interneten
meglev´ó közösségi oldalakon.
9., A „Kisudvari Koncertek” keretében
kerül sor a Latte Maffiato zenekar
koncertjére 2022. július 22-én, 19.00
órától. A Képvisel´ó-testület jóváhagyta, hogy a Városi M´úvel´ódési Központ
és Könyvtár vezet´óje, az erre vonatkozó szerz´ódést aláírja.
10., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a Városi
M´úvel´ódési Központ és Könyvtár el´óterjesztését a Nemzeti Összetartozás
Napja és az Ünnepi Könyvhét szerz´ódéseivel kapcsolatban, melyek megkötését utólag jóváhagyta.
11., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a Városi
M´úvel´ódési Központ és Könyvtár el´óterjesztését a 2022. augusztus 20-i
Szent István Nap rendezvényhez szükséges: biztonsági dokumentáció, biztonsági ´órzés, színpad, hang és fénytechnika szerz´ódéskötésekkel kapcsolatban. A Képvisel´ó-testület a szerz´ódések megkötését jóváhagyta.
12., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete a Water Jet Kft. részére megadta tulajdonosi hozzájárulását,
a Rétság 221 hrsz-ú ingatlanon víz- és
szennyvíz vezeték kiépítéséhez, valamint a 229/1 hrsz-ú területen kialakítandó vízaknaépítéshez.
13., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a Rétság Városi Sport Egyesülettel a 157/2017.
(VI.23.) Kt. határozat alapján megkötött
szerz´ódés felmondásáról készített el´óterjesztést. A Rétság Városi Sport Egyesület
a szerz´ódés 1. pontjában vállalt kötelezettségének nem tud eleget tenni, ezért a
Képvisel´ó-testület a 295 hrsz-ú kivett
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sporttelep besorolási ágú, 11.867 m2es terület használatára kötött szerz´ódést
2022. június 30. nappal felmondja. Az
átadás-átvételnek legkés´óbb 2022. július
29. napig meg kell történni.
14., A Képvisel´ó-testület a Rétság Városi Sport Egyesület részére a Rétság
144 hrsz-ú, természetben Rétság, Mikszáth u. 41. szám alatt lév´ó sporttevékénység céljára átadott ingatlanra vonatkozó 47/1991 (VI.21.) számú Kt.
határozatot, a 65/1991 (VIII.30.) számú Kt. határozatot, a testületi döntésen alapuló 904/1991. számú kiutaló
jegyz´ói határozatot visszavonja. Az
épületet leltárkészítéssel egyidej´úleg
kell átvenni. Az átvételr´ól jegyz´ókönyvet kell felvenni. A közüzemi mér´ók állását dokumentálni szükséges.
Az átadás-átvételnek legkés´óbb 2022.
július 29. napig meg kell történni.
15., A Képvisel´ó-testület a 295 hrsz-ú
kivett sporttelep besorolási ágú 11.867
m2-es területre, mely Rétság Város
Önkormányzat kizárólagos tulajdona,
a Rétsági Árpád Egyesület részére a
2022/2023-as bajnoki idényre pálya-
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használatot biztosít. Az ingatlan használatára 2022. augusztus 31. napig
megállapodást kell kötni.
16., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete a Magyar Falu Program keretében megvalósult projektek
projektmenedzseri szerz´ódéseit az
„Önkormányzati járdaépítés/felújítás
anyagtámogatása” alprogramra és a
„Temet´ói infrastruktúra fejlesztése”
alprogramra visszamen´óleges hatálylyal jóváhagyta.
17., Az Egészséges Palócországért
Alapítvány támogatási megállapodás
módosításának
kezdeményezésér´ól
készített el´óterjesztés megtárgyalását
követ´óen, a Képvisel´ó-testület: a kuratórium elnökének elszámolását elfogadta és a 2020. október 30-án megkötött RET/8849-1/2020 iktatószámú
megállapodás 2.) pontját módosítja. A
támogatott a Balassagyarmati Kenessey Albert Kórház és Rendel´óintézet
részére a koronavírus fert´ózöttek ellátására átvezényelt dolgozók ellátási
kiadásaira 543.460 Ft-ot, eszközvásárlásokra 495.460 Ft-ot fizethet ki.

Képvisel´ó-testületi ülés

Felhívás

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete munkaterv szerinti következ´ó ülését augusztus 25. csütörtök
16.00 órakor tartja. Bizottsági ülés id´ópontja: augusztus 23. kedd 16.00 óra.
El´óterjesztések benyújtásának határideje:
augusztus 14. péntek 12.00 óra.
Tervezett napirendek: 1) 2022. évi
költségvetés módosítása. El´óterjeszt´ó:
Mez´ófi Zoltán polgármester. 2) Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének féléves teljesítésér´ól. El´óterjeszt´ó: Mez´ófi Zoltán polgármester. 3) Beszámoló a bels´ó ellen´ór 2022. I. félévi munkájáról. El´óterjeszt´ó: Mez´ófi Zoltán polgármester. 4) Beszámoló a helyi adók és
egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk helyzetér´ól. El´óterjeszt´ó:
Mez´ófi Zoltán polgármester. 5) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda m´úködésér´ól. El´óterjeszt´ó: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezet´ó. 6) 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. El´óterjeszt´ó: Mez´ófi Zoltán polgármester.
Fontos döntések meghozatala érdekében soron kívüli tanácskozásra is sor kerülhet. Ez esetben az id´ópont és a napirend a www.retsag.hu oldalon lesz megtalálható.

Iskolakezdési támogatás 2022-07-18.
2022. évben ismét lehet´óség lesz azon általános, közép és a fels´ófokú oktatási intézményekben nappali tagozaton tanulók
beiskolázási támogatására, akik nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben.
A beiskolázási támogatás kifizetéséhez iskolalátogatási bizonyítványt, illetve hallgatói jogviszony igazolást kell
csatolni azon tanulóknak, - akik nem Rétságra járnak általános iskolába, - akik közép és fels´ófokú oktatási intézményben tanulnak.
A részletekr´ól a Szociális Bizottság
döntését követ´óen folyamatos tájékoztatást adunk.
Kérjük, miel´óbb beszerezni a szükséges igazolást, igazolásokat.
Rétsági Polgármesteri Hivatal

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.

18., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta az EBM
Trade Szolgáltatóval kötött szerz´ódés meghosszabbításáról szóló szóbeli
el´óterjesztést.
A Képvisel´ó-testület a hatályban lév´ó
szerz´ódés határidejét, a szolgáltatás
nyújtásának zavartalansága miatt, a
megindításra kerül´ó közbeszerzési eljárás eredményeként megkötend´ó
szerz´ódés hatályba lépésének napjáig,
legkés´óbb 2022. december 31. napjáig
meghosszabbítja.

Ügyfélfogadás
Polgármesteri Hivatal
Cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
E-mail: hivatal @ retsag.hu
Telefonszám: 35/550-100, 35/350-630
Munkaid´ó után automata fax: 35/350-712
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadás:
Hétf´ó: 13:00-16:30 óráig
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-15:30 óráig
Péntek: 8:00-11:30 óráig
Fogadóórák
Mez´ófi Zoltán János polgármester:
minden hónap második hétf´óje 13:0016:30 óráig
Jávorka János alpolgármester:
minden hónap utolsó szerdája 16:3017:30 óráig
Fodor Rita Mária jegyz´ó helyettes:
minden hétf´ón 14:00-16:30 óráig

Tájékoztató
Falugazdászok elérhet´ósége
(2022-07-18.)
Nemzeti Agrárkamara kérésére tájékoztatom az érintett gazdálkodókat a falugazdászok elérhet´óségér´ól:
— Balla Orsolya 30/996 4329
— Belinszky Zsolt Károly 30/679 7154
(Rétság, Tolmács, Tereske, Szente, Romhány, Szátok, Kisecset)
Fodor Rita Mária
jegyz´óhelyettes

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.
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Polgármesteri tájékoztató
Tisztelt Rétsági Polgárok!
Megosztom Önökkel az alábbi információkat:
A Rákóczi út József Attila út torkolatának javítása még
nem fejez´ódött be. A
vállalkozást nem az
önkormányzat bízta
meg a vízelvezet´ó kiépítésére. A vállalkozás a felszólítást követ´óen arról tájékoztatott, hogy a szükséges anyagot rég megrendelte, amint megérkezik, folytatják a folyóka feltöltését.
Javasoltam rács elhelyezését a folyóka
fölé. Ezt a megoldást a közútkezel´ó nem
engedélyezte.
A vállalkozók szelektív hulladékszállítása kikerült a rezsicsökkentett körb´ól. Sajnos a vállalkozóknak külön szerz´ódést kell kötniük a csomagolási hulladék elszállítására. Szerz´ódés nyomtatványt kozulet@vacihulladek.hu e-mail címen lehet kérni. Lakossági panaszok bejelentésére továbbra is az ugyintezes@
dtkh.hu vagy az ugyfélszolgalat@ dtkh.hu
címek szolgálnak. Továbbra is biztosítja a
szolgáltató az ügyfélszolgálatot a Rétsági
Polgármesteri Hivatalban, minden 3. pénteken 10,00-16,00 óra között.
Az üvegkonténerek kiürítése miatt
már többször szóltam, írtam a szolgáltatónak. Bízom benne, hogy rendszeressé válik a konténerek kiürítése, ha nem, akkor
további lépéseket teszek.
Megrendelésre került a szök´ókút új
szivattyúja. A régi javítása már gazdaságtalan lett volna.
Hamarosan döntés születik új köztéri
hulladékgy´újt´ó edényzetek, illetve a buszfordulóban es´óbeállók beszerzésér´ól.
Többen kérdezték, hogy ha t´úzifát hozatnak, akkor azt milyen módon, meddig
tárolhatják közterületen. A közterületek
használatának rendjér´ól szóló 12/2015. (
IX.29.) önkormányzati rendelete 4.§ (1)
bekezdése értelmében nem kell közterü-

let-használati engedélyt kérni, ha „a szállított tüzel´ó- és épít´óanyag tárolásához,
rakodásához, feltéve ha az a közúti és gyalogos közlekedést nem akadályozza, és a
közterület igénybevétele a hat napot nem
haladja meg.” Ezt követ´óen kell közterülethasználati engedélyt kérni és közterülethasználati díjat fizetni, melynek összege 80 Ft/m2/nap.
Tájékoztatom Önöket, hogy az egészségügyi veszélyhelyzet elmúltával megsz´únt a kerti nyesedék égetésének lehet´ósége. A korábban megszokott hétf´ói napokon sem szabad a kertben hulladékot
égetni.
Jó hírek érkeztek a bevásárlóközpont lehajtójának kialakításához szükséges megoldásról. Mindkét közlekedési
hatóság részér´ól jóváhagyott lehet´óség
megfogalmazásra került. A vállalkozó a
napokban fog megkeresni, hogy a területcserével kapcsolatos kérelmét el´ó tudjam
terjeszteni a Képvisel´ó-testületnek.
Az épül´ó bölcs´óde esetében a kivitelez´ó vállalkozó pótköltségvetést nyújtott
be, mivel a tervezésb´ól lemaradt a bölcs´óde kerítésének költsége. A pótköltségvetés
jóváhagyása már el´ókészítésre került a hamarosan megtartandó soron kívüli testületi ülésre.
Sajnos mindkét folyamatban lév´ó beruházásunkra (Piac udvar, bölcs´óde) a kivitelez´ók az elszabadult épít´óipari árak
miatt többletforrást kértek. 30-40 %-os
áremelkedésr´ól van szó. Jelenleg a m´úszaki ellen´órök vizsgálják a kérés jogosságát,
mely akár összességében 100 millió forint
is lehet.
Nyár van, a nyaralás, a társasági
összejövetelek ideje. Ugyanakkor a koronavírus esetek száma növekszik. Jelenleg egy óvodai csoport került karantén alá.
Kérek mindenkit, hogy saját érdekében
tartsa be az egészségügyi szabályokat, legyen óvatos.
Rétság, 2022. július 21.
Mez´ófi Zoltán
polgármester

Hirdetmény
Rétság Város Önkormányzata bérbe kívánja adni a
Rétság, József Attila utca 13. szám
alatt lév´ó, 2-es számmal jelölt 14 m2-es
garázst. A bérleti díj induló összege 6.937
Ft + 1873 áfa, összesen 8.810 Ft /hó.
A bérlési szándékot jelezni lehet:
— írásban, Rétság Polgármesteri Hivatal
(2651 Rétság, Rákóczi út20.),
vagy
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— elektronikusan a jegyzo@retsag.hu email címre,
2022. augusztus 31-ig.
A borítékon vagy az e-mail tárgyában fel kell tüntetni a következ´ó szövegrészt: József Attila utcai garázs.
Több jelentkez´ó esetén licittárgyalásra
kerül sor, melynek id´ópontjáról valamennyi érdekl´ód´ót értesítünk.
Rétsági Polgármesteri Hivatal

Felhívás
Rétsági Polgármesteri Hivatal
felhívása
Tájékoztatom az ingatlantulajdonosokat,
hogy Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testületének a helyi környezet védelmér´ól szóló 7/2003 (III. 21.) rendelet 3.§
(3) bekezdése alapján
„Az ingatlan tulajdonosa (kezel´óje,
használója) köteles gondoskodni a házhoz vagy telekhez kapcsolódó járdaszakasz és nyílt vízelvezetés´ú árok, vagy a
zöld sáv teljes területének a tisztán tartásáról, a járda (járda hiányában 1,5 m
széles sáv) hó eltakarításáról és síkosságmentesítésér´ól továbbá a járda és a járm´úsáv közötti kiépített vagy kiépítetlen
terület gondozásáról, tisztán tartásáról,
szemét- és gyommentesítésér´ól.”
Több ingatlan el´ótt tapasztalható, hogy
a f´ú ebben az évben még nem volt levágva, máshol építési törmelék került az ingatlan el´ótt elhelyezésre, tárolásra.
A rendelet be nem tartása bírság kiszabását vonja maga után!
Rétsági Polgármesteri Hivatal

Felhívás
Határvadász
Te is szeretnél részt venni déli és keleti határaink meger´ósítésében és védelmében?
Készen állsz megvédeni az ott él´ó honfitársaink biztonságát? Akkor jelentkezz a rend´órség kötelékébe szerz´ódéses határvadásznak. Részletek a www.police.hu oldalon,
vagy munkaid´óben hívd az ingyenes 0680/310-100-as, vagy 06-80/203-983-as telefonszámok bármelyikét.

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!

Házasságkötés
Jobbágy István és Cégeni Jázmin
Házasságkötés id´ópontja:2022.07.12.
Sok boldogságot kívánunk!
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Militari tábor 21.
Kedves Olvasók!
A Rétsági Árpád Egylet az idei nyáron, a
XXI. alkalommal rendezte meg 2022. július 17-23-a között az egyhetes „MILITARI tábort” általános és középiskolás fiatalok részére.
A táborozáson 71 f´ó fiatal vett részt. A
résztvev´ók elhelyezése, tábori körülmények között, sátrakban történt, az egyesület kezelésében lév´ó l´ótér területén. A fiatalok megismerkedtek a katonai élet néhány általános elméleti és gyakorlati kérdésével. Volt ébreszt´ó, reggeli torna, tisztálkodás, sátor szemle és természetesen
takarodó is. A délel´ótti és délutáni id´óben
voltak a szakfoglalkozások, légpuska lövészet, íjászat, kézigránát dobás, fegyverismeret, közelharc oktatás, airsoft lövészet és harcászati foglalkozás, álcázás,
menedék építés,
Egy napot a táborlakók a Bánki-strandon töltöttek, az id´óre nem volt panasz.
A foglalkozásokat aktív állományú
rend´órök, nyugállományú tisztek, tiszthelyettesek és szakképzett oktatók tartották.
Az ellátást a tábor vezet´ósége biztosította,
helyben készült ételekkel, (reggeli, tízórai, ebéd, vacsora, éjszakai pótlék és napközben több alkalommal gyümölcs volt

biztosítva a résztvev´óknek. Július 22-én
pénteken került sor, külön programként a
Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége által támogatott, „Nemzedékek Éve”
programnak, amely keretében került sor, a
volt Rétsági hely´órség egykoron itt szolgált hivatásos és sorállományú katonákkal
való találkozásnak. A rendezvényen jelen
volt Vilner Péter nyá. ezredes a BEOSZ
szakmai elnök helyettese. A volt katonák
megtekintették a tábort, közösen vettek
részt a Magyar Honvédség által biztosított
fegyverzet és technikai eszköz bemutatón,
a l´ótér melletti Hunyadi ligetben. A hivatásos és szerz´ódéses katonák bemutatták
az érdekl´ód´óknek a legkorszer´úbb gyalogsági fegyvereket és volt szerencséje a
jelenlév´óknek megtekinteni a GIDRÁN
nev´ú kerekes harcjárm´úvet, amely ma, a
Magyar Honvédség egyik legkorszer´úbb
eszköze. A technikai bemutatót követ´óen
a táborlakók és az egykori hivatásos és
sorkatonák megemlékeztek a hely´órség
történetér´ól, sorsfordulóiról, f´óhajtással
tisztelegtek az elhunytak emlékére, majd
megkoszorúzták a laktanya kapujánál lév´ó emléktáblát.
Tisztelettel megköszönöm mindazok
segítségét és támogatását akik segítették

az egyhetes rendezvény el´ókészítését,
megszervezését és lebonyolítását. Köszönöm Rétság Város Önkormányzatának a
támogatását.
Tisztelettel köszönöm a BEOSZ Elnökségének és a Magyar Honvédség illetékes
szervezeteinek támogatását. Köszönöm a
Napközis konyha dolgozóinak segítségét és
támogatását. Köszönet illeti a Salgótarjáni
Hagyomány´órz´ó és Érdekvédelmi Egyesület vezet´óségének segítségét.
Külön tisztelettel köszönöm a tábor ellátásában végzett munkáját a Fodor családnak, Katának, Gedusnak és Bálintnak
Jávorka János
alpolgármester
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Történések a Rétsági Általános Iskolában
Márciustól júliusig
Mozgalmas id´ószakról számolhatunk be a
Rétsági Általános Iskola életében. A március kiemelked´ó eseménye minden évben
a nemzeti ünnepünk, március 15-e méltó
megünneplése. Idén a város és az iskola
tanulói, dolgozói részére színvonalas rendezvényt szervezett két pedagógusunk:
Ivanicsné Hugyecz Mária és Saliga Nikolett tanárn´ók. Ezen kívül négy kulturális
esemény is lezajlott a hónapban, a Lázár
Ervin Program keretében az els´ó és a második évfolyamosok színel´óadást tekintettek meg, míg a negyedik évfolyamosok
zenei el´óadást élvezhettek, melynek helyszínét az Iskolánk biztosította. A 4.b. osztály tanulóit pedagógusaink „hangszersimogatóra” vitték, melynek célja a gyerekek hangszerek iránti érdekl´ódésének felkeltése vagy elmélyítése volt. Két házi
versenyre is sort kerítettünk: a Móra Ferenc anyanyelvi háziverseny els´ó fordulóját, illetve a Zrínyi Matematika verseny
házi fordulóját tartottuk meg. A sportban
szép eredmények születtek, kézilabda el´ódönt´ón a III. korcsoportos lányok az els´ó
helyen, a IV. korcsoportos fiúk a második
helyen végeztek, így bejutottak a megyei
el´ódönt´óbe, ahol a lányok a második, a
fiúk negyedik helyen végeztek igen feszes
és kemény mérk´ózésen. Márciusban ért
véget az úszásoktatás a kijelölt évfolyamok részére, akik a tanulási folyamat zárásaként átvehették elismer´ó oklevelüket.
Áprilisban folytatódott a Lázár Ervin
program, ezúttal a 7. évfolyamosok bevonásával. A hetedikeseknek már gondolniuk
kell a következ´ó tanévben aktuális pályaválasztásra, ebben segített nekik a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakembere
több alkalommal, egyenként három óra keretében. Interaktív játékok, fogalomszélesít´ó foglalkozások formájába juthattak közelebb a nehéz kérdés megválaszolásához:
merre tovább? A hónap végén pedig a Szakma Sztár Fesztiválon vettek részt, a Nógrád
Megyei Iparkamara szervezésében.
A Költészet Napjáról az iskolarádión
keresztül emlékeztünk meg, majd a Holokauszt Magyarországi Emléknapját a
nyolcadikosok részvételével tartottuk
meg, Egry Gábor tanár úr szervezésében.
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Szép tanulmányi eredményt mutatott
fel Szakács Alexander tanulónk, aki idegennyelvi prózamondó versenyen ért el I.
helyezést.
A leend´ó els´ó osztályosokat fogadtuk
Bánkról egy nyílt nap keretében, ahol barátkozhattak az iskola fogalmával, betekintést
nyerhettek a rejtélyes iskolai életbe.
Idén a Körzeti Atlétikai Diákolimpiát
intézményünk szervezhette és adhatott
helyszínt szintén áprilisban. A szervezési
és lebonyolítási munkában nagy segítséget nyújtottak az iskola fels´ós tanulói is.
Részt vettek tanulóink az Egyéni Megyei
Atlétikai Diákolimpián is, szép eredményeket elérve.
Minden évben ez id´ó tájt tartjuk a fentarthatósági témahetünket, amire szaktantárgyi keretek között készülünk, mélyítve
tanulóinkban a tudatos és felel´ós környezetvédelmi magatartást.
Április igazi ajándéka a nyolcadikos tanulóink számára a felvételi folyamat zárása,
a felvételi eredmények nyilvánosságra hozatala. Minden végz´ós tanulónkat felvették
valamelyik, általa megjelölt iskolába, szakra, sokak régóta dédelgetett álma valósult
meg. Tizenegy tanulónk gimnáziumban
(ebb´ól ketten kéttannyelv´ú gimnáziumban), tizennégyen technikumban és ketten
szakképz´ó iskolában folytatják tanulmányaikat. Sok sikert kívánunk nekik!
Májusban a Megyei Atlétikai Csapatversenyen a III. korcsoportos lányok dobogós helyezést értek el, és tanulóink
részt vettek a Rétsági Árpád Egylet honvédelmi vetélked´ójén. Gyermeknapi alkotópályázatra is neveztek tanulóink, igazi
mesterm´úvek beküldésével.
Megtörtént a 6. és 8. évfolyamos tanulók szövegértés, matematika, idegennyel-

vi és természettudományos kompetenciamérése idén el´óször digitális formában.
A május kiemelked´ó eseménye volt az
iskolánkat támogató Alapítvány segítésére
szervezett Jótékonysági Gála, amir´ól a májusi
lapból tájékozódhattak a Kedves Olvasók.
Június az osztálykirándulások, a tanévzárás, a bizonyítványosztás és a ballagás hónapja. Ambivalens érzelmeket kelt´ó
hónap ez, sok vidámsággal és szomorúsággal. Vidám hangulatban teltek a kirándulások, sok kulturális, természet-tudományos és közösségi élménnyel gazdagodtak tanulóink. De ebben a hónapban a
tanulást sem lehet elengedni, sok gyermek
még ekkor „húz” egy utolsót, készül a javító dolgozatra, feleletre, izgulva a jobb
jegyért. A bizonyítványosztás már megkönnyebbülést jelent, reméljük, inkább
örömet okozva. Két nagyobb öröm is ért
minket a tanév utolsó hónapjában: Németh Máté nyolcadikos tanulónk középfokú, B2 típusú komplex nyelvvizsgát tett
angol nyelvb´ól, és négy diákunk, Bergman Tamara, Dobsonyi Orsolya, Hriagyel
Linetta 8. és Mátyus Adél 7.b osztályos
tanulók II. helyezést értek el az országos
Kalandozó történelmi vetélked´ón. Nagyon büszkék vagyunk rájuk!
Nyolcadikosaink bolondballagás keretében búcsúztak a tantermekt´ól, alsóbb
évfolyamosoktól, a várostól, városi intézményekt´ól, majd közösen fát ültettek,
melynek lombja alatt kívánnak újra és újra
találkozni, emlékezni. A ballagás során
már nagyon nehéz szívvel engedtük útjukra ´óket, akikhez annyi emlékezetes élmény köt minket. Bizony, megsirattuk
ballagóinkat, de reméljük, visszalátogatnak kés´óbb, elmesélve további élményeiket a középiskola világából.
Az iskola nem zárja be kapuit június
15-e után sem. Három héten keresztül
gondoskodunk hasznos és szórakoztató
programokról az Erzsébettáborokban,
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gondolva azokra a szül´ókre, akik nem tudják megoldani kisebb gyermekük felügyeletét. Mindhárom héten ellátogatunk
Bánkra, ahol a Bánki Mamák és a Bánki
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat biztosít számunkra egész napos programot, s
lát vendégül finom bográcsgulyásból és
szalagos fánkból álló ebédre. Köszönjük
szépen nekik!

Júliusban lezajlott az iskola életében a
7. Erdei Gyalogos Vándortábor a Börzsönyben, s augusztusban indul a 8. a mecseki útvonalon. Mindkét Vándortáborról
külön cikkben tervezünk beszámolni, hisz
megérett már egy összefoglaló írás az eddigi táborokról.
Végezetül gratulálunk minden tanulónknak a sikeres tanévzáráshoz, a ver-

Kerepl´ós hírek
Rétság Város Önkormányzatának a 2022.
évi „SPORTEGYESÜLETEK ÉS CIVIL
SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI
TÁMOGATÁSA” pályázatán nyert támogatásból, eddig, három programot sikerült
megvalósítani. Els´ó programunk a Kerepl´ós évzáró, ezt követte a néptánc tábor (a
júniusi Hangadóban olvasható), majd harmadikként megvalósult a „Mese a szabadban” programunk. Július 10-én, a kerepl´ós
évzáró ebben az évben rendhagyó módon
zajlott. A programot kézm´úveseink színes
kínálata indította, ahol többféle foglalkozás közül választhattak a táncosok, és
vendégeik. Aki pihenni szeretett volna, kivetít´ón fotóalbumot nézegethetett, ahol a
kerepl´ó jelenlegi és archív fotói csaltak

mosolyt az arcokra, és csalták el´ó a kedvesebbnél kedvesebb emlékeket. Csernik
Szende, székely mesemondó csodálatos
el´óadásmódjával kápráztatta el a közönséget, majd a mese végére megérkeztek a
Folt zenekar tagjai. A gyerektáncházban,
az iskolás korú táncosaink egy kis m´úsorral kedveskedtek, majd egy igazi táncház
vette kezdetét Simon Katalin vezetésével.
A gyerekek programját a feln´ótt táncház
követte, ahol szilágysági táncokkal, népdalokkal ismerkedtek a résztvev´ók. Köszönjük Rétság Város Önkormányzatának
a támogatást. Felemel´ó, hogy városunkban értékelik munkánkat, ez mindig sok
er´ót ad a folytatáshoz! 18 éve néptánc
Rétságon! Köszönjük!

senyz´óinknek a szép eredményekhez,
nyolcadikosainknak a felvételi eredményekhez! Köszönjük a szül´ók segít´ó tevékenységét, a városi intézmények együttm´úködését különböz´ó rendezvényeinkhez, s nem utolsósorban a pedagógusaink
egész éves kitartó munkáját!
Tartalmas, pihentet´ó nyarat kívánunk!
Pap Anna
„A hagyományt nem ápolni kell,
hisz nem beteg. Nem ´órizni kell, mert
nem rab. Hagyományaink csak akkor
maradhatnak meg, ha megéljük ´óket!”
(Seb´ó Ferenc, Kossuth-díjas énekes, gitáros, dalszerz´ó és népzenekutató)
Városunkban egy újabb hagyomány,
ha nyár, akkor népmese a szabadban.
Ahogy várjuk a farsangi felvonulást, az
András havi rendezvényünket és más hagyományos eseményeinket, a nyár közeledtével várjuk a KRESZ parkos „mese a
szabadban” rendezvényünket. Öröm látni,
hogy egyre többen vesznek részt az eseményen a gyerekekt´ól az id´ósebb korosztályig.
2022. július 14-én, a kerepl´ósök számára jól ismert Csernik Szende, egy újabb
meséjét hozta el, a t´óle megszokott módon: nevetés, meghitt pillanatok. A mese
el´ózeteseként Dobson Zsófiával selyemszalagos pálcát készítettek a gyerekek. Vidám kacagás, szalagok kígyózása, repülése, öröm volt nézni a gyerekeket. A program a Kerepl´ó szervezésében, az Önkormányzat támogatásával, a m´úvel´ódési
központ és a helyi Polgár´órök közrem´úködésével valósult meg.
További szép nyarat kívánunk mindenkinek – Kerepl´ó Néptánc Egyesület
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Rétsági kalauz
Programajánló
Augusztus 1. hétf´ó, 18.30 órától
a m´úvel´ódési központ el´óadótermében
DC Callenetics alakformáló torna
els´ó foglalkozása.
Vezeti: Ciuleac-Gálik Zsófia
Augusztus 4. csütörtök, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ el´óadótermében
A természet kincsei sorozat 6.
Fest´ónövények erd´ón, mez´ón
Dobson Zsófia
el´óadása, gyakorlati bemutatóval
Augusztus 9. kedd, 9.00-12.00 óráig
a m´úvel´ódési központban
Csuhéj! Szünid´ó!
Mi minden készülhet kukoricacsuhéból?
Kézm´úves foglalkozás Dobos Éva vezetésével
Részvételi díj: 500 Ft
Augusztus 10-11-12. szerda-csütörtök-péntek
a m´úvel´ódési központ aulájában
Alkotó Napok Rétságon
Szeretettel várjuk az 1-6 osztályos
gyerekek jelentkezését az alábbi foglalkozásokra:
Augusztus 10. szerda 9.00-12.00-ig
Nemezelés Dobson Zsófiával
Augusztus 11. csütörtök 9.00-12.00-ig
Festés Vigyinszki Attilával
Augusztus 12. péntek 9.00-12.00-ig
Vessz´ófonás Homolyáné Rinkács
Gabriellával
Jelentkezni a 35/550-163-as telefonszámon lehet augusztus 8-ig, hétköznapokon 9.00 17.00 óra között. Foglalkozásonként maximum 20 gyereket
tudunk fogadni jelentkezési sorrend
szerint. A részvétel ingyenes.
A program a TOP-2.1.2-15-NG12016-00005 pályázat keretében valósul meg.
Augusztus 16. kedd, 18.00 órától
a könyvtár olvasórészlegében
Tibeti hangtál terápia
Vezeti: Poldauf Zsuzsanna
Részvételi díj: 1000 Ft. Jelentkezni a
35/550-163 telefonszámon, vagy személyesen a könyvtárban lehet.

Augusztus 20. szombat, 15.00 órától
a Nagyparkolóban
SZENT ISTVÁN NAP
15.00 órától - Játszósarok gyerekeknek
16.00 órától - Masni és Pocó: Mihályi Réka gyerekkoncertje
17.00 órától - HelloKitty Boogle hip-hop
tánccsoport.
17.30 órától - Dívák: Détár Enik´ó és Ladinek Judit
19.30 órától - Kelemen Kabátban él´ó koncert
21.00 órától - T´úzijáték
Augusztus 23. kedd, 9.00-12.00 óráig
a m´úvel´ódési központban
Csuhéj! Szünid´ó!
Mi minden készülhet kukoricacsuhéból?
Kézm´úves foglalkozás Dobos Éva vezetésével
Részvételi díj: 500 Ft

El´ózetes
Szeptember 3. szombat
a m´úvel´ódési központ galériájában
a Magyar Fotográfia Napja alkalmából
Mohos Zsófia
fotókiállítása
A tárlatot megnyitja:
Pribelszki Tamás
Kisecset község polgármestere
Közrem´úködik: Golyán Gréta (ének)
Megtekinthet´ó: október 1-ig.
Szeptember 21. szerda, 10.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Magyar Dráma Napja alkalmából
a Bohém Társulat bemutatja
Vörösmarty: Csongor és Tünde
„Drámairodalmunk egyik alapm´úve
Vörösmarty m´úve, a Csongor és Tün-

Nyári nyitvatartás
Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár
Könyvtár: (06-35) 550-163
Hétf´ó:
11.00-16.00
Kedd-péntek
9.00-17.00
Szombat
Zárva
M´úvel´ódési Központ: (06-35) 350-785
Hétf´ó-csütörtök:
8.00-20.00
Péntek:
8.00-21.00
Szombat:
17.00-21.00

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 látogatóink, illetve érvényes pedagógus igazolvánnyal rendelkez´ók díjmentesen, ér-
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vényes 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.

de, a legzeneibb hangzású magyar
színjátékunk. Érdekes feladatunk megtalálni hozzá azt a kortárs színpadi
formát, amely méltóképpen mutatja be
a történetet a boldogság keresésér´ól.
A filozofikus mese nemcsak a boldogságkeresés, a körkörösség és a múlandóság örökérvény´ú kérdéseit veti fel, de
a színház és a dramaturgia világában
igen járatos szerz´ó nagyszer´ú szereplehet´óségeket is kínál karakterei által.”
Az el´óadás a Déryné Program hozzájárulásával valósul meg.

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´úvel´ódési központban
és a könyvtárban
Hétf´ó:
DC Callenetics alakformáló torna. 18.3019.30. Vezeti: Ciuleac-Gálik Zsófia.
Kedd:
Kerepl´ó Néptánc Együttes (4-5-6.o.).
Nyári szünet.
Csillagvirág Néptánc Együttes. Nyári szünet.
Szerda:
Kerepl´ó Néptánc Együttes (1-2-3.o.).
Nyári szünet.
Gerinctorna. 18.15-19.15. Vezeti: Rottenbacher Mónika.
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. Nyári szünet.
Péntek:
Kerepl´ó Néptánc Együttes (7-8.o.+ifi).
Nyári szünet.
Zúgófa Néptánc Együttes. Nyári szünet.
facebook.com/VarosiMuve
lodesiKozpontesKonyvtar
Retsag

Fénymásolási lehet´óség
A Városi M´úvel´ódési
Központban, a Könyvtárban
A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig
kicsinyítéssel, nagyítással.
A/4 oldal 30 Ft. A/3 oldal 60 Ft.
Igény esetén A/4 méretig

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.

HANGADÓ
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Könyvtári hírek
A helyi általános iskola tanulói az Erzsébet tábor keretében több alkalommal ellátogattak könyvtárunkba. A foglalkozást a
könyvtár részlegeinek bemutatása, meseolvasás, kvízjátékok, memóriajátékok,
kreatív foglalkozás, könyvkölcsönzés tette érdekessé. Köszönjük a szervez´óknek,
hogy a program részesei lehettünk, reméljük sikerült még jobban felkelteni a gyerekek érdekl´ódését az olvasás iránt.
Könyvtárunk vakációban is nyitva tart,
szeretettel várunk mindenkit!

Mit olvasol Te? – Madách Imre
A klubfoglalkozás témája július 13-án
az egyik legnagyobb írónk, Madách Imre
élete és munkássága volt. A klub tagjai
szinte mindannyian készültek és hozzászóltak a nagyszer´ú költ´ó, író ügyvéd, politikus életéhez, m´úveihez. A könyvtár olvasórészlegében m´úveib´ól, a róla szóló
irodalom legjelent´ósebb könyveib´ól, kis
kiállítást állítottunk össze, hogy mindenki
figyelmét felhívjuk a magyar irodalomtörténet egyik legnagyobb alakjára.
Tudni kell róla, hogy hat idegen nyelven

Naponta 24 órában képújság,
hirdetésekkel, aktuális információkkal
2022 . augusztusi m´úsor
Augusztus 25. csütörtök 15:55
Él´ó közvetítés Rétság Város soron következ´ó képvisel´ó-testületi ülésér´ól
Augusztus 26. péntek
18:00 Híradó
18:10 Kultszoba
19:00 KonkRétság
Ismétlések:
Augusztus 27. szombat 10:00 és 16:00 órától
Augusztus 28. vasárnap 10:00 és 16:00 órától
A Hiradó régebbi adásai megtalálhatók a
www.youtube.com/rétsági televízió csatornáján.

beszélt: németül, franciául, szlovákul, angolul, latinul és ógörögül. Nagyon sok érdekesség is elhangzott vele kapcsolatban.
Madách, aki Alsósztregován (ma Szlovákiához tartozik), született 1823-ban, születésnapja körül egy kis bonyodalom adódott, mivel január 20-án született, de
mindjárt másnap megkeresztelték, így ez
a dátum vonult be a történelembe, ám több
okmány és kutató, valamint ´ó maga is 20át tartotta születésnapjának. Eléggé zárkózott gyermek volt, családján és nevel´óin
kívül nem nagyon érintkezett másokkal,
és ez kés´óbb sem változott. Rengeteget
betegeskedett, szíve és tüdeje is rossz volt.
Egyetemi szerelme Lónyay Etelka ihlette
meg els´ó, és tulajdonképpen egyetlen verseskötetének megírására „Lantvirágok”
címmel. Sokszor esett szerelembe élete
során, de kapcsolatai nagy része rövid ideig tartott, és nem igazán teljesedtek ki.
Rátalált az igazira, úgy t´únt, hogy Fráter
´´ Madách számára, anErzsébet a nagy O
nak ellenére, hogy a lány temperamentumosabb, életvidámabb teremtés volt.
1845-ben feleségül is vette kedvesét, de a
házasságuk korántsem úgy alakult ahogyan gondolták. Madách édesanyja, Majthényi Anna ugyanis képtelen volt elengedni fiát, így állandó konfliktusok voltak
a két n´ó között. Madáchék bújtatták Kossuth halálraítélt titkárát Rákóczy Jánost,
ezért több mint egy év rabságra ítélték.

Amíg Madách Imre nem volt otthon, az
anyós, Majthényi Anna, semmiben nem
támogatta fia feleségét és gyermekeit, s´ót
ott rágalmazta, ahol tudta. Mikor Madách
Imre hazatért, az édesanyjának hitt, és
megromlott a kapcsolata feleségével, így
visszavonult és csak írt, megpróbálta kiírni magából keser´úségét, fájdalmát. Házasságuk válással végz´ódött. 1856 és 1857
között írta meg élete nagy f´óm´úvét, Az
ember tragédiája cím´ú m´úvet. A tragédia
´ósbemutatója lett a Magyar Dráma Napja,
melyet 1984 óta szeptember 21-én ünnepelünk meg. Korán, 41 éves korában halt
meg szívelégtelenségben. Neje, Fráter Erzsébet lezüllött, megtébolyodott, majd
egy közkórházban halt meg 48 évesen.
Majthényi Anna 96 éves koráig élt, azaz
túlélte a szerencsétlen véget ért házasság
mindkét szerepl´ójét.
A klubfoglalkozás végén Varga Nándorné felolvasta Fráter Erzsébet gyermekeinek tollba mondott „Egy szerencsétlen
n´ó gyónása” cím´ú megható vallomását.
Ezen a foglalkozáson is sok mindent
megtudtunk Madách Imrér´ól, a magyar
irodalom egyik nagy alakjáról.

Szakköri kiállítás
A Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtárban egy szakköri program záró akkordjaként hoztunk létre egy kiállítást, ahol
egy vessz´ófonó szakkör termékeit tekinthette meg a kedves közönség. A Közösségi Élet Újraindításáért Felel´ós operatív
Törzsnek köszönhet´óen Magyarország
kormánya a 1643/2021. (IX.21.) számú
Kormányhatározatban döntött a településeken megvalósuló közösségi, szakköri
program megvalósításának támogatásáról.
A Kormány a feladat elvégzésével a Nemzeti M´úvel´ódési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felel´ósség´ú Társasá-

got bízta meg. A Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár jelentkezett a programba, mely jelentkezés eredményeként
2021. decemberében „Vessz´ófonó” szakkört indíthattunk. A tanfolyamot az
„Aszakkör” – online felületre feltöltött
szakmai videók segítségével tartottuk
meg. A kiállításon Székely Szilvia, Paulovics Henrietta, Hriagyelné Kucsera Katalin, Gyurcsikné Fekete Magdolna és Rinkácsné Homolya Gabriella munkáit csodálhattuk meg, melyek a 20 alkalommal
megtartott foglalkozás eredményeképpen
készültek el.

9

2022. AUGUSZTUS

HANGADÓ

Városunk

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
A gyermekorvosi rendel´ó
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

Tisztelt Lakosság!
Rétság Város Önkormányzata a településkép javítása céljából nagyméret´ú
habbet´úket rendelt „RÉTSÁG” felirattal.
A településképben meghatározó szerepe van, ahogy sok más hazai településen
is. Pár hete készült el a település nevét
ábrázoló felirat, s mára már számos fénykép készült városunk új látványosságáról.
Az önkormányzat szándéka, hogy
ilyen módon is köszöntse Rétságra a ha-

zaérkez´óket és a településünkre látogató
vendégeket, turistákat, átutazókat. Továbbá ezeket az óriás bet´úket szelfipontként
is használhatják az emberek.
Természetesen nem ett´ól fog rájönni
valaki, hogy éppen hol is van, de az itt
készül´ó képek terjedhetnek majd a közösségi felületeken, így még több emberhez
eljuthat majd Rétság is.
Bakó Mónika
képvisel´ó

Tájékoztató

Ügyfélszolgálati iroda

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.

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. augusztus 19én, szeptember 16-án. (adás-vétel, haláleset miatti átírás, gy´újt´óedény méretének
változtatása, egyenlegegyeztetés, zsákátvétel, zsákvásárlás, stb)
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

Fogorvosi szolgálat
Renel: 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!

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. augustus 4., 18. csütörtök
2022. szeptember 1., 15., 29. csütörtök

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

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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