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Szent István Nap
2022. augusztus 28-ra halasztva tartotta
Rétság az augusztus 20-ra tervezett Szent
István napot. 

Délel´́ott Mihályi Réka a „Masni és Pocó” -

gyerekkoncertjével örvendeztette meg a gyere-

keket. A délutáni program els´́o három fellép´́oje

az Ékes Énekegyüttes, Rétsági Férfikar és a

Drégelypalánki Hagyomány´́orz´́ok, az állam-

alapítás ünnepére készült m´́usoraikat mutatták

be. Ezt követte a rétsági HelloKitti Boogie

tánccsoport, melyet Détár Enik´́o és Ladinek

Judit el´́oadása követett, majd a színpadi prog-

ram zárásaként a Kelemen Kabátban zenekar

koncertje következett. Estére megtelt a Nagy-

parkoló, és közel ezer ember várta a t´́uzijáté-

kot, mely idén is nagy élményt adott a kedves

közönségnek. Minden közrem´́uköd´́o, segít´́o

munkáját köszönjük!
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Városházi tudósítások

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testületének soron kívüli ülését a he-
lyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 44.§-a alapján
2022. július 27. napon a Pénzügyi és Vá-
rosfejlesztési Bizottság ülését követ´́oen
a Polgármesteri Hivatal tanácskozó ter-
mében tartotta.

1. Rétság Város Önkormányzat Kép-

visel´́o-testülete a 356/41 hrsz-ú ingat-

lan adásvételi szerz´́odését az Urbán

Ingatlanfejleszt´́o Kft-vel,

13.400.000 Ft-os vételárral jó-

váhagyta.

2. A Képvisel´́o-testület a 32

hektár és a sportkombinát,

összesen 35 ha kaszálására a

Menilán Complex Kft. 24.000

Ft/ha, árajánlatát fogadta el.

3. Az újonnan alakuló Rétság Football

Club, átmeneti jelleggel, a Rétsági Ár-

pád Egyesület szakosztályaként m´́u-

ködik. Az induláshoz plusz anyagi for-

rások szükségesek. A Képvisel´́o-testü-

let a labdarúgó bajnokságon történ´́o

induláshoz a Rétsági Árpád Egyesület

részére 2.510.000 Ft pénzbeni támoga-

tást biztosított.

4. A Rétság Város Önkormányzat

Képvisel´́o-testülete a Rétság Hunyadi

János Nyugállományúak Klubja 2022.

május 28-i cserkesz´́ol´́oi kirándulását

150.000 Ft-tal támogatta.

5. Rétság Város Önkormányzat Kép-

visel´́o-testülete megtárgyalta Salgai

György kérelmér´́ol készített el´́oter-

jesztést, a Mikszáth út 41. szám alatti

ingatlan visszavételének határidejével

kapcsolatban. A Képvisel´́o-testület a

156/2022. (VI.28.) KT. határozatot

nem módosította.

6. A Képvisel´́o-testület Vinczéné Szu-

nyogh Judit pályázót a rétsági Napközi

Otthonos Óvoda jelenlegi intézmény-

vezet´́ojét újabb öt évre bízta meg az

intézményvezet´́oi feladatok ellátására.

A kinevezés 2022.08.01 - 2027.07.31-

ig szól.

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testületének soron kívüli ülését a he-
lyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 44.§-a alapján
2022. augusztus 02. napon a Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság ülését kö-
vet´́oen a Polgármesteri Hivatal tanács-
kozó termében tartotta.

1. Rétság Város Önkormányzat Kép-

visel´́o-testülete 2017. szeptember 29-

én döntött arról, hogy konzorciumi

tagként rész vesz a „Rétság agglome-

ráció szennyvízelvezetésének és tisztí-

tásának fejlesztése” programban. Bóz-

váry József a tervez´́oi munkát elvégez-

te, ennek a városra jutó ellenértékét az

önkormányzat kifizette. Ezt követ´́oen

a pályázati munka nem folytatódott, a

projekt tartalék listára került. 2022.

évben új pályázat nyílt meg, a korábbi

tervek alapján ismételten benyújtásra

került az igény. Rétság Város Önkor-

mányzat Képvisel´́o-testülete a

„Rétság agglomeráció szenny-

vízelvezetésének és tisztításá-

nak fejlesztése” cím´́u, KE-

HOP-2.2.2-15-2022-00183

projektszámon benyújtott pá-

lyázathoz a konzorciumi meg-

állapodást utólag jóváhagyta.

2. Bölcs´́odei pótmunkára érkezett ár-

ajánlat a REBA Hungary Kft-t´́ol. A

Képvisel´́o-testület pontosítást kért a

vállalkozótól helyszíni szemle alap-

ján. A helyszíni szemlére meg kell hív-

ni a tervez´́ot és a m´́uszaki ellen´́ort is.

3. Városunkban m´́uköd´́o szök´́okút szi-

vattyúja meghibásodás miatt cserére

szorul. A Képvisel´́o-testület elfogadta

a Sun Koi – Farm Kft. 3434 Mályi,

Vezér utca  39/b vállalkozástól érke-

zett árajánlatot, az „Elektronikus

számlán” szerepl´́o bruttó 240.871 Ft

összeget.

4. Salgai György városgondnok jelez-

te, hogy id´́oszer´́uvé vált a John Deer

kistraktor szervízelése. A Képvisel´́o-

testület elfogadta a KITE Zrt. áraján-

latát összesen 280.523 Ft összegben.

5. Rétság Város Önkormányzat Kép-

visel´́o-testülete az Önkormányzatnál

és az önkormányzati fenntartású intéz-

ményekben foglalkoztatott közalkal-

mazotti, köztisztvisel´́oi, egészségügyi

szolgálati jogviszonyban és a MT ha-

tálya alá tartozó f´́oállású dolgozóinál,

a közfoglalkoztatottaknál, továbbá a

Képvisel´́o-testület tagjainál - munká-

juk elismeréseként - egy havi bruttó

illetményüknek, illetve tiszteletdíjuk-

nak megfelel´́o rendkívüli juttatásra, a

küls´́os bizottsági tagok esetében 2 havi

bruttó tiszteletdíjuknak megfelel´́o

rendkívüli juttatásra biztosított fedeze-

tet, 2022. augusztus 10-ig történ´́o kifi-

zetéssel.

6. A Rétsági Polgármesteri Hivatalban

lév´́o informatikai eszközök cseréjére,

javítására a Képvisel´́o-testület össze-

sen 600.000 Ft pótel´́oirányzatot bizto-

sított.

7. Rétság Város Önkormányzat Kép-

visel´́o-testülete megtárgyalta a Rétsági

Család- és Gyermekjóléti Központ

2021. évi szakmai munkájáról szóló

beszámolót, és azt a határozati javaslat

melléklete szerinti tartalommal elfo-

gadta.

8. Rétság Város Önkormányzat Kép-

visel´́o-testülete megtárgyalta a Rétsági

Család - és Gyermekjóléti Központ ré-

szére pótel´́oirányzat biztosítása tár-

gyában készült el´́oterjesztést.

A Képvisel´́o-testület az intézmény re-

zsiköltségének finanszírozására a

2022. évi költségvetésben 600.000 Ft

+ÁFA (összesen 762.000 Ft) összeg´́u

pótel´́oirányzatot biztosított a Rétsági

Család- és Gyermekjóléti Központ

számára.

9. Rétság Város Önkormányzat Kép-

visel´́o-testülete megtárgyalta az egész-

ségügyi szolgálatok beszámolóiról ké-

szített el´́oterjesztést. A Véd´́on´́oi Szol-

gálat és az I. számú Háziorvosi Szol-

gálat beszámolóit elfogadta, a Fogor-

vosi Szolgálat beszámolóját ebben a

formában nem fogadta el. A Fogorvosi

Szolgálat dolgozóit utasította azonnali

intézkedés megtételére a szabadságok

idejére a helyettesítés jogszer´́u biztosí-

tására, a szakmai továbbképzések ma-

radéktalan elvégzésére, és a röntgen

készülék m´́uködési engedélyének mi-

el´́obbi megszerzéséhez szükséges lé-

pések megtételére.

10. Rétság Város Önkormányzat Kép-

visel´́o-testülete megtárgyalta Tóth An-

na kérelmér´́ol készített el´́oterjesztést

és az a döntés született, hogy a Képvi-

sel´́o-testületnek a több évtizedes dom-

borzati adottságok miatt a már meglé-

v´́o állapotot nem áll módjában módo-

sítani.

11. Rétság Város Önkormányzat Képvi-

sel´́o-testülete megtárgyalta a VOLÁN-

BUSZ Zrt. tulajdonosi hozzájárulási ké-

relmér´́ol készített el´́oterjesztést. A Kép-

visel´́o-testület tulajdonosi hozzájárulá-

sát adta ahhoz, hogy a buszfordulóban

lév´́o konténer váróterem tetején a kérel-

mez´́o internet eléréshez szükséges átját-

szóberendezést helyezzen el.

12. Rétság Város Önkormányzat Kép-

visel´́o-testülete megtárgyalta a Rétsági

Polgár´́or Egyesület 2021. évi önkor-

mányzati támogatásra vonatkozó mó-

dosítást kér´́o kérelmét, és támogatta a

kérelemben leírt módosításokat.

13. Rétság Város Önkormányzat Kép-

visel´́o-testülete megtárgyalta a köztéri

hulladékgy´́ujt´́okre és es´́obeállóra érke-

zett árajánlatok elbírálásáról készített

el´́oterjesztést.
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Az el´́oterjesztés mellékletét képez´́o 3

árajánlat körül az Alex Fémbútor  Kft.

(2072 Zsámbék, Magyar utca 21-23)

9.036.550 Ft + 2.439.869 Ft áfa,

összesen 11.476.419 Ft-os ajánlatát

fogadta el.

14. A volt laktanya telephely bejáratá-

hoz belépés céljából GMS alapú kapu

került elhelyezésre. Az illetékesek

megkapták a belépési engedélyeket.

15. A Templom u. 8. szám alatt m´́ukö-

d´́o  F ´́OKEFE  Nonprofit Kft. jelezte

az Önkormányzatnak, hogy az épület

csatorna rendszere meghibásodott. A

javítás idejére kérte 3 db. mobil WC

elhelyezését  az épület udvarán. A

Képvisel´́o-testület  a  kérést  támogat-

ta és 106.299 Ft-ot biztosított erre a

célra.

15. A Képvisel´́o-testület a Rétsági Ár-

pád Egyesület részére az új futball

szakosztály kiadásainak fedezetére

1.618.036 Ft támogatást fogadott el a

korábban már elfogadott 2.510.000 Ft

mellé, így összesen 4.128.036 Ft tá-

mogatást biztosított az Egyesület ré-

szére.

Képvisel´́o-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkaterv szerinti követ-
kez´́o ülését KÖZMEGHALLGATÁS-
SAL egybekötve November 24. csütör-
tök 16.00 órakor tartja. PVB ülés id´́o-

pontja: november 22. kedd 16.00 óra. El-

´́oterjesztések benyújtásának határideje:

november 14. hétf´́o 9.00 óra

Tervezett napirendek: 1) Az Önkor-

mányzat 2022. évi költségvetésének mó-

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

gármester. 2) Beszámoló az Önkormány-

zat 2022. évi költségvetésének id´́oarányos

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

polgármester. 3) A helyi adók mértékének

megállapítása. El´́oterjeszt´́o: Fodor Rita

Mária jegyz´́o. 4) Tájékoztató Bursa Hun-

garica ösztöndíj pályázat elbírálásának

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

Mária jegyz´́o. 5) 2023. évi földhaszonbér

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

tán polgármester. 6) Beszámoló a testület

lejárt  határidej´́u  határozatainak végre-

hajtásáról és az átruházott hatáskörben ho-

zott döntésekr´́ol, valamint a két testületi

ülés közötti id´́oszakban az önkormányzat

érdekében végzett polgármesteri munká-

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

mester.

Fontos döntések meghozatala érdeké-

ben soron kívüli tanácskozásra is sor ke-

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

rend a www.retsag.hu oldalon lesz megta-

lálható.

Ügyfélfogadás

Polgármesteri Hivatal 
Cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.

E-mail: hivatal @ retsag.hu

Telefonszám: 35/550-100, 35/350-630

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

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadás:

Hétf´́o: 13:00-16:30 óráig

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

Péntek: 8:00-11:30 óráig

Fogadóórák
Mez´́ofi Zoltán János polgármester:

minden hónap második hétf´́oje 13:00-

16:30 óráig

Jávorka János  alpolgármester:

minden hónap utolsó szerdája 16:30-

17:30 óráig

Fodor Rita Mária jegyz´́o helyettes:

minden hétf´́on 14:00-16:30 óráig

Rendeletek, jegyz´́okönyvek
Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvise-

l´́o-testület által alkotott rendeletek teljes

szövege és mellékletei, a www.retsag.hu

oldalon az Önkormányzat fejezetben ér-

het´́ok el. Ugyanígy a helyi jogszabályok

egységes szerkezetbe szerkesztett szöve-

ge. A képvisel´́o-testület nyílt üléseinek

jegyz´́okönyvei, illetve a zárt ülések hatá-

rozatai az ülést követ´́o 15 napon belül el-

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

Önkormányzat fejezetben.

Tájékoztató

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

Nemzeti Agrárkamara kérésére tájékoz-

tatom az érintett gazdálkodókat a falugaz-

dászok elérhet´́oségér´́ol:

— Balla Orsolya 30/996 4329

— Belinszky Zsolt Károly 30/679 7154

(Rétság, Tolmács, Tereske, Szente, Rom-

hány, Szátok, Kisecset)

Fodor Rita Mária
 jegyz´́ohelyettes

Felhívás
Iskolakezdési támogatásról

2022. évben ismét lehet´́oség lesz azon ál-

talános, közép és a fels´́ofokú oktatási in-

tézményekben nappali tagozaton tanulók

beiskolázási támogatására, akik nem ré-

szesülnek rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményben. 

A beiskolázási támogatás kifizetésé-

hez iskolalátogatási bizonyítványt, illet-

ve hallgatói jogviszony igazolást kell

csatolni azon tanulóknak, – akik nem Rét-

ságra járnak általános iskolába, – akik kö-

zép és fels´́ofokú oktatási intézményben ta-

nulnak. 

A részletekr´́ol a Szociális Bizottság
döntését követ´́oen folyamatos tájékoz-
tatást adunk.

Kérjük, miel´́obb beszerezni a szük-
séges igazolást, igazolásokat.

Rétsági Polgármesteri Hivatal

Lakossági tájékoztató

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egész-

ségügyi veszélyhelyzet megszüntetésé-

vel 2022. július 1. naptól „a lábon álló

növényzet, tarló, növénytermesztéssel

összefüggésben és a belterületi, vala-

mint a külterületen lév´́o zártkerti ingat-

lanok használata során keletkezett hul-
ladék szabadtéri égetése tilos”.

A korábban megszokott hétf´́oi
napokon is TILOS szabadtéren
hulladékot égetni.

Rétsági Polgármesteri Hivatal

Felhívás

Rétsági Polgármesteri Hivatal 
felhívása

Tájékoztatom az ingatlantulajdonosokat,

hogy Rétság Város Önkormányzat Képvi-

sel´́o-testületének a helyi környezet védel-

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

(3) bekezdése alapján 

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

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

Több ingatlan el´́ott tapasztalható, hogy

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

va, máshol építési törmelék került az in-

gatlan el´́ott elhelyezésre, tárolásra. 

A rendelet be nem tartása bírság kisza-

bását vonja maga után!

Hirdessen a Hangadóban!

Lakossági apróhirdetések közzététele 100

bet´́uig 300 Ft. Ugyanebben a díjban sze-

repel, hogy a Hangadó digitális változata

megjelenik a városi honlapokon is. 
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Polgármesteri tájékoztató

Tisztelt Rétsági Polgárok!
Több téma foglalkoztatja a lakossá-

got. Igyekszem a hozzám érkezett kér-
désekre válaszolni.

Energia áremelkedés
Sokan kérdezték, hogy lesz-e lehet´́oség

szociális t´́uzifa támogatásra. A Képvise-

l´́o-testület 2022. évben is benyújtotta a pá-

lyázatot a szociális t´́uzifa támogatásra.

Maximum 172 m
3

 fa igénylésére voltunk

jogosultak. A pályázatról döntés még nem

született. Megjegyzem, jellemz´́oen a maxi-

málisan igényelhet´́o mennyiségt´́ol kevesebb

szokott lenni a támogatott mennyiség.

Önkormányzati támogatást lehet-e

kérni a rezsi megemelkedése miatt – kér-

dezték többen. Átmeneti támogatás jelen-

leg is kérhet´́o. Az igények ismeretében -

és természetesen az önkormányzat anyagi

helyzetének ismeretében - módosítható a

szociális rendeletünk. Bízom benne, hogy

az állam is fog újra lehet´́oséget adni, ha-

sonlóan a korábbi lakásfenntartási támo-

gatáshoz.

Rend´́orkapitány úr javaslata a la-
kosságnak az, hogy ne tárolják a t´́uzifát
az utcán (közterületen). A t´́uzifa ott
nincs biztonságban. További javaslata
az, aki teheti, álljon be autójával a zárt
udvarba, mivel üzemanyagfeltörési
hullám is várható.

Kollégáim várják az önkormányzatot

és intézményeit érint´́o energiaszámlákat.

Az széles körben ismert, hogy az energia-

árak sajnos az intézményeket és a közvi-

lágítást is érintik. Az intézmények üze-

meltetése, a közvilágítás biztosítása ön-

kormányzati kötelez´́o feladat. Az energia-

többlet költségét csak a költségvetés tarta-

léka terhére tudjuk majd biztosítani. 

A Polgármesteri Hivatalban már be-

szerzésre  kerültek  a jelent´́os energia-

megtakarítást jelent´́o LED-es lámpatestek

és ég´́ok. Felszerelésük a napokban meg-

történik.

A társadalombiztosítási támogatással

rendelt elektromos kerekesszéket, elekt-
romos mopedet használó mozgássérül-
tek, és a hálózati áramról m´́uköd´́o oxi-
gén koncentrátort napi rendszeresség-
gel használók az átlagfogyasztás sávhatá-

rához képest 1697 kWh-val megemelt,

kedvezményes sávhatárig jogosultak a re-

zsicsökkentett áramárra. Az igényléseket

a kormányablakban, e célra rendszeresí-

tett formanyomtatványon, vagy online

https://epapir.gov.hu/ weboldalon lehet

benyújtani. A kérelem folyamatosan be-

nyújtható. 

A nagycsaládosok - három és az annal

több gyermekes családok - gázárkedvez-

ményre jogosultak. Igényeiket szintén a

Kormányablakokban lehet a legegysze-

r´́ubben benyújtani.

Kérem az érintetteket, vegyék
igénybe a kedvezményes lehet´́oségeket.

Laktanya hasznosítás

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a

volt laktanyában – közismert nevén – a

parancsnoki épület értékesítésre került.

Végre megkezd´́odött a laktanya bejárat-

hoz közeli épület felújítása. A vev´́o  – a

már korábban értékesített un. lapostet´́os

épületek hasznosításához hasonlóan –  la-

kásokat kíván kialakítani a megvásárolt

épületben. A volt tiszti étkezde, gyengél-

ked´́o, a szürke parancsnoki és a f´́oépület

augusztus 31-ig hasznosításra meghirde-

tésre került. Információim szerint lesz pá-

lyázó az épületekre. 

Bevásárlóközpont

Az északi városrészben tervezett bevá-
sárlóközpont megvalósításához terület-

cserére lesz szükség. A beruházó vállalko-

zás ügyvédje készíti el´́o a testület elé ter-

jeszthet´́o szerz´́odés-tervezeteket. Ezt kö-

vet´́oen már a beruházás megkezdhet´́ové

válik. 

32 hektáros terület

Folyamatos a 32 ha-os terület karbantar-

tása. Az ÉMÁSZ által levágott fagallyak

darálása, a terület kaszálása megtörtént. 

Új kukák, es´́obeállók

A település tisztasága érdekében újabb

közterületi kukák kerülnek beszerzésre.

Beszerzésre kerülnek a buszfordulóban

es´́obeállók is. 

Uszoda

A mai napon tájékoztatást kértem az uszo-
da kivitelez´́ojének képvisel´́ojét´́ol a folyta-

tás lehet´́oségér´́ol. Arról volt szó, ha a Kor-

mány augusztus 15-ig biztosít többletfor-

rást az épít´́oipari anyagok áremelkedése

miatt, akkor december végén átadható

lesz az uszoda. A képvisel´́o elmondása

szerint legkorábban szeptemberben kerül-

het az el´́oterjesztés a Kormány elé. Egyre

kevésbé valószín´́u az intézmény decem-

beri-januári nyitása.

Bölcs´́ode

A bölcs´́ode építése jó ütemben halad. Je-

lenleg a kerítés helyének kimérése, kivite-

lezésének módja miatt lesz hamarosan be-

járás. Egy közbeszerzés van még hátra a

bölcs´́odével kapcsolatban, az eszközbe-

szerzés. A szakért´́ok által elkészített esz-

közlista elkészült, átadásra került a közbe-

szerzési szakért´́onek.

Államkincstár fogadónap

A Magyar Államkincstár minden hó-
nap els´́o szerdáján ügyfélfogadást tart a

Polgármesteri Hivatalban. Az ügyfélfoga-

dáson államkötvényeket kívánnak ajánla-

ni a lakosságnak. Fontos, hogy az állam-

polgárok megtakarításaikat megbízható

formában fektessék be. Korrekt, felké-

szült szakemberek fognak az érdekl´́od´́ok-

nek befektetési tanácsokat adni (pl.: Baba-

kötvény).

Útjavítás

Többszöri jelzésemre elkészült a Rákóczi
út és a József Attila utca torkolatának
javítása. Az észrevételek jogosak voltak,

de hangsúlyozom nem az önkormányzat

volt a megrendel´́o.

Labdarúgó ügyek

Végül, de nem utolsó sorban egy igen ké-

nyes helyzetet szeretnék Önökkel meg-

osztani. Sokan kérdeznek err´́ol a témáról

is. A hír igaz, cs´́odeljárás indult a Rétság
Városi Sportegyesület (RVSE) ellen, az
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egyesület felszámolása megkezd´́odött.

Hogy miért? Erre a kérdésre a Képvisel´́o-

testület nem kapott választ. Nagyon röviden

összefoglalva: az RVSE mindig kiemelt

költségvetési tételt jelentett a város számára.

Kizárólagos használatba kapta a 295 hrsz-ú

sporttelepet (sportpálya+öltöz´́o), térítés-

mentes használatra megkapta a Mikszáth u.

41. szám alatti épületet. Röviden összefog-

lalom a térítésmentes támogatáson kívüli

pénzbeni önkormányzati támogatásokat:

— 2011-2021 évek közötti támogatási cé-

lok (néhány esetben kisebb megálla-

podás módosítás el´́ofordult)

— felszerelés vásárlásra 4.100.000 Ft,

— útiköltség támogatás 8.710.000 Ft,

— részvételi díjak        2.300.000 Ft,

— energia költségek    3.250.000 Ft,

— adminisztrációs költségek 3.400.000 Ft,

— pályakarbantartás    4.640.000 Ft.

— játékvezet´́oi díjak, sportorvos

                  500.000 Ft.

Összesen: 26.900.000 Ft m´́uködési
támogatás a 11 év alatt.

A m´́uködési támogatáson felül az RVSE

fejlesztési pályázatokon is indult 2013-

2014 években. 

2013. évben összesen 8.359.400 Ft

közpénz támogatásban részesült, ebb´́ol az

önkormányzati támogatás összege

1.400.000 Ft volt. A támogatás során meg-

valósítandó feladatok az alábbiak voltak:

— sportpálya talajának kiegyenlítése,

— korlát, kerítés építés, felújítás,

— pályakarbantartó gépek beszerzése

(f´́unyíró traktor stb.)

2014. évben összesen 9.980.848 Ft köz-

pénz támogatásban részesült az egyesület,

ebb´́ol önkormányzati önrész támogatás

2.994.254 Ft volt az alábbiak szerint:

— öltöz´́ofelújítás 2.344.694 Ft,

— hangosítás 360.000 Ft,

— eredmény kijelz´́o 289.560 Ft

Összességében az egyesület Rétság Város

Önkormányzatától az említett id´́oszakban

(2011-2021.) 31.294.254 Ft, a TAO pénz-

b´́ol 13.945.994 Ft, összesen 45.240.248 Ft

támogatást kapott. 

Ezzel szemben mit vett át az önkor-

mányzat? Néhány padot, 4 db szöglet-

zászlót és kilyukasztgatott hálókat. 

Az RVSE cs´́odje miatt új egyesület –

a Rétság Football Club – alakul. A bejegy-

zés még folyamatban van, jelenleg a Rét-

sági Árpád Egyesület vette „szárnyai alá”

a focistákat. Ahhoz, hogy a leírt körülmé-

nyek között a bajnokságon indulni tudja-

nak az alábbi kérelmet nyújtották be:

„AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS-
SAL KAPCSOLATOS ADATOK

A igényelt pénzbeni támogatás össze-

ge: 4.510.000,-Ft 
A támogatás felhasználására vonat-

kozó forrás- és költségkalkuláció (fo-
rintban) Jelen pályázaton igényelt tá-
mogatás célja: Igényelt összeg

Informatikai eszközök beszerzése 250.000
Útiköltség 400.000
Könyvel´́oi díj 100.000
Vendéglátás (üdít´́o,ásványvíz) 200.000
MLSZ üzemeltetés (nevezési díj, 
igazolás, adatlap, átigazolási díj, 
büntet´́o lapok utáni díj, óvási díj, 
adminisztrációs díj, pálya hitelesítési 
díj, játék vezet´́oi díj, mérk´́ozés id´́opont 
változási díj,) 500.000
Sport orvosi díj 220.000
Pálya el´́okészítés (Pálya meszelés, 
mészhidrát,) 200.000
Sport eszközök beszerzése (labda, 
szerelés, melegít´́o szett, kapu háló, 
labdafogó háló, szöglet zászló, meg-
különböztet´́o mellény, rendez´́oi mellény, 
pálya vonalzó, edz´́oi bóják,) 2.000.000
Karbantartási m´́uveletek: (Öltöz´́o -
Pálya karbantartás - Kis padok javí-
tása - pálya locsoló szivattyú + töml´́o, 
tartozék, korlátok festése, öltöz´́o 
festése,) 600.000
Els´́osegély láda beszerzése 40.000
Összesen: 4.510.000

A fentieken kívül kérnénk, hogy Rétság

Város Önkormányzata természetbeni tá-
mogatás keretében végezze, illetve vé-
geztesse el:
1.  Orvosi szoba kialakítását(hideg, me-

leg víz, elektromos rendszer kialakítá-

sát, betegágy beszerzése)

2.  Félautomata Defibrillátor beszerzését

3.  Éves villanyáram költségének finan-

szírozását /A sportöltöz´́o épület tulaj-

donosa az önkormányzat, a Rétság Fo-

otball Club jelenleg még nem bejegy-

zett szervezet, az MVM-nél nem lehet

a mér´́o tulajdonosa/

4.  Éves víz és csatorna díj költségének fi-

nanszírozását (A sportöltöz´́o épület és a

labdarúgó pálya tulajdonosa az önkor-

mányzat, a Rétság Football Club jelenleg

még nem bejegyzett szervezet a DMRV-

nél nem lehet a mér´́o tulajdonosa)

5.  F´́unyírás költségét (Az önkormányzat

rendelkezik f´́unyíró traktorokkal, illet-

ve a traktorok kezeléséhez megfelel´́o

képzettséggel rendelkez´́o személlyel.)

A fenti feltételek megteremtése elenged-

hetetlen feltétele a bajnokságban való

részvételnek! Ez az összeg természetesen

az induláshoz szükséges összeg, a kés´́ob-

biekben az éves támogatási igény ennél

jóval alacsonyabbra van tervezve.”

Szerény számítások szerint 10.000.000

Ft fog kelleni az új egyesület indulásához.

Sajnálatos módon nem készült el koráb-

ban az épület villamosbiztonsági felül-

vizsgálata sem. A felülvizsgálatot megren-

deltem, sajnos jelent´́os hibákat talált, ami-

nek javítása szintén az önkormányzat

költségvetését terheli majd (például nem

lehet zuhanyozni, mert ráz a víz).

Képvisel´́o-társaimmal együtt termé-

szetesen további lépéseket kívánunk tenni.

Id´́opont változás

Az augusztus végére tervezett testületi
ülés várhatóan szeptember közepén ke-
rül megtartásra. A csúszás oka az, hogy

folyamatosan érkeznek kérelmek árválto-

zások, természetesen áremelések miatt.

Az áremelések oka a KATA törvény vál-

tozása, az energiaár változások. 

Koronavírus

Sajnos a járvány terjed. Intézményi szinten

is van fert´́ozött munkatárs. Kérem, tartsa be

mindenki az egészségügyi szabályokat.

Továbbra is kérem, hogy böngészé-
seik alkalmával látogassanak el a
www.retsag.hu oldalra, ahol friss infor-
mációkat találhatnak.

Rétság, 2022. augusztus 16.

Mez´́ofi Zoltán polgármester

Anyakönyvi hírek
Tisztelt Rétsági Lakosok! 

Következ´́o lapszámainkban továbbra

is szeretnénk anyakönyvi hírekr´́ol tájé-

koztatni Önöket (születés, elhalálozás, há-

zasságkötés).

A megjelenés el´́ott a hozzátartozók-

nak, érintetteknek, az anyakönyvvezet´́o-

nél vagy a szociális ügyintéz´́onél nyilat-

kozniuk kell a megjelenés beleegyezésr´́ol.

Beleegyez´́o nyilatkozat szükséges

— születés esetén mindkét szül´́ot´́ol

— házasságkötés esetén a házasulandó

személyekt´́ol,

— elhalálozás esetén a temetésr´́ol gon-

doskodó személyt´́ol.

Nyilatkozat nyomtatványok a www.retsag

.hu weboldalról is letölthet´́ok.

Elhalálozás

Králik István - Születési év: 1932

Elhalálozás 2022.08.16.

Nyugodjon békében!

Házasságkötés
Oláh Letícia Angelika és Botos Zoltán

Zsolt  Házasságkötés: 2022.08.19. 

Sok boldogságot  kívánunk!
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XX. Nemzetiségi Napjáról
Tudósítás a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat eseményér´́ol

2022. július 30-án exkluzív hangulatú
jubileumi ünnepséggel leptük meg ven-
dégeinket fennállásunk 20. évforduló-
ján, Rétság Város Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat XX. Nemzetiségi Napja
alkalmából.

Az ünnepi eseményt, amely a Római

Katolikus Templomban kapott otthont,

Salgai Szilvia pozitív kisugárzású proto-

kollja mellett az Ozvena kórus csodálatos

koncertje tette mindenki számára emléke-

zetessé.

Kétnyelv´́u ünnepélyes misét celebrált

Rados László nézsai katolikus plébános,

melyhez feleml´́o mili´́ot varázsolt a kórus

él´́o zenei aláfestéssel.

Az ünnepség további részében a „Nemze-

tiségünkért” díj átadására került sor DR.
ALT GYULA részére. Dr. Alt Gyula

1937. december 21-én született Budapes-

ten. Szüleit korán elvesztette a II. világhá-

ború idején, így szlovák ajkú nagyszülei-

nél nevelkedett. Kisiskolás korától szlo-

vák nyelv´́u iskolában tanult, a Budapesti

Szlovák Gimnáziumban érettségizett, a Ta-

nítóképz´́o F´́oiskolát is szlovák nyelven vé-

gezte. 1962-ben a pozsonyi Comenius

Egyetemen szerzett doktori diplomát. Büsz-

kén vallja magát szlováknak, ami gondolko-

dásmódjában, életfilozófiájában megjele-

nik. 1956-ban pályázta meg a szlovákság

múltját ´́orz´́o településen, Nógrádon a szlo-

vák szakos pedagógusi állást. A nyelvokta-

tás mellett identitásához h´́uen kiemelt fel-

adatának tekintette a szlovák hagyományok

újraélesztését, a jeles napok eszményeinek

felelevenítését. Óvodapedagógus feleségé-

vel óriási kutatómunkát végeztek az eredeti

nógrádi szlovák népviseletet bemutató da-

lok-táncok elsajátítása, a néptánccsoport és a

népdalkórus létrehozása érdekében. Er´́osítet-

ték a nemzetiségi összetartozást, mély érzel-

mekkel köt´́odtek a település közösségéhez. 

1960-ban felkérést kapott a Rétsági Já-

rási Tanács Testnevelés és Sport Osztály

elnöki pozíciójának betöltésére. Nagy ki-

hívásnak tekintette ezt a feladatot is!

Együttm´́uköd´́o támogatók segítségével

megteremtette az egészséges életmód, a

sportolás változatos lehet´́oségeinek felté-

teleit. A fiatal sportolók kiemelked´́o ered-

ményeket értek el a Nógrád Megyei

Szpartakiádon, ahol edz´́ojükként ´́o is az

1500 m-es síkfutásban több alkalommal

els´́o helyezést ért el. 

A nyelvoktatás terén Bánkon, Rétságon,

Nógrádon, Fels´́opetényben, Legénden és

Nézsán a feln´́otteknek szervezett nyelv-

tanfolyamokon is érdemeket szerzett. 

Tanítványai közül néhányan színvona-

las helyezést értek el a megyei tanulmányi

versenyeken. Felvételt nyertek többen a

budapesti szlovák gimnáziumba, a Buda-

pesti Tanítóképz´́o F´́oiskola szlovák nyel-

v´́u tagozatára, a kiemelked´́o képesség´́uek

a Nyitrai Tanítóképz´́o F´́oiskolán is tanul-

hattak. 

Partnerként közrem´́uködött a bánki

Vendégház alapításában: ahol olvasótábo-

rokat szerveztek diákok részére a nyári

szünetekben. 

1968-ban új megmérettetés következett

be életpályáján a Rétsági Járási M´́uvel´́odési

Osztály népm´́uvel´́o felügyel´́oi kinevezésé-

vel. Ezen a területen is bizonyította szemé-

lyiségének sokoldalúságát, szakmai profiz-

musát. Nyitott volt a határon túli települé-

sekkel kapcsolat kialakítására. Az ebben rej-

l´́o jöv´́okép megvalósításával életútja új op-

ciókkal gazdagodott. Hosszú távú program-

jában megkülönböztetett szerepet kapott a

Gyetvai Nemzetiségi Nap, ahol évente vett

részt a járásban szervez´́odött szlovák ajkú

delegációval együtt. 

Nevéhez f´́uz´́odik a Nógrád Megyei

Nemzetiségi Találkozó szervezése és le-

bonyolítása. A színpompás, látványos,

nagysiker´́u rendezvény igazi HUNGARI-

KUM lett, melynek rangos vendégeként,

mint a rendezvény alapítója máig is a pul-

pituson foglal helyet. 

1970-t´́ol az Országos Szlovák Szövet-

ség titkári, majd az Országos Szlovák Ön-

kormányzat elnökhelyettesi pozícióját töl-

tötte be. Szakmai menedzserként támo-

gatta a szlovák települések színvonalas,

kulturális projektjeit, a nyelvoktatás új-

szer´́u metodikájának tapasztalatcseréjét

határon innen és határon túl. Szívügyének

tekintette a Szlovák Nemzetiségi Önkor-

mányzat optimális m´́uködését célzó stra-

tégiák megvalósulásának támogatását. 

Gazdag életpályája identitásának üze-

netét tükrözi: „A múltunk nem mögöttünk

van, hanem bennünk, a lelkünkben!” En-

nek fényében vállalt felel´́osségteljes elkö-

telez´́odést a szlovákság értékes kincseit

bels´́o meggy´́oz´́odéssel lelkében hordozni,

és ´́oszinte elhivatottsággal közvetíteni. 

Közel hét évtizeden át tartó izgalmas

és mozgalmas életpályáján legendás élet-

m´́uvet alkotott. Igényes, kimagasló telje-

sítményt nyújtó munkásságának méltó el-

ismerését több rangos kitüntetés fémjelzi.

— „Munka Érdemrend” arany fokozat 

— Haza Szolgálatáért Éremrend

— Nemzetiségekért Díj

— Cirill és Metód Díj

— Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt

— Testvérvárosi Díszdiploma Dubnica

nad Váhom (Máriatölgyes)

— Nemzetiségünkért díj

Kitüntetéseihez szeretettel, szívb´́ol gratu-

lálunk, további sikeres, lendületes, sportos

éveket és jó egészséget kívánunk!

Pedagógus Nap alkalmából MOCSÁRI
GERGELYNÉT köszöntöttük, aki 2019-

ben vette át aranydiplomáját. Mocsári

Gergelyné (Gyuricza Margit), Manyi néni

a tolmácsi általános iskolában kezdte pe-

dagógusi pályáját 1964-ben. Az Egri Ta-

nárképz´́o F´́oiskolán szerzett tanári diplo-

mát földrajz-testnevelés szakon. 1974-ben

a tolmácsi iskola körzetesítésével lett a

rétsági általános iskola tanára. Pedagógusi

munkáját a szakma szeretete, hivatástuda-

ta, a tanulók és a szül´́ok tisztelete jelle-

mezte. Tanítását nagy odaadással, felel´́os-

séggel és szorgalommal végezte. Pályája

során mindig nagy figyelmet fordított a

nehezebben fejleszthet´́o, a hátrányos

helyzet´́u gyerekek differenciált fejleszté-

sére, emellett a tehetséges, jó képesség´́u
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tanulók további sokoldalú fejlesztésére is.

Diákjai földrajz tantárgyból a megyei ta-

nulmányi versenyek állandó versenyz´́oi

voltak. Nyolc tanulója a megyei verseny

els´́o helyezettjeként az országos tanul-

mányi versenyen képviselte megyénket és

a rétsági iskolát. Osztályf´́onökként jó kap-

csolatot alakított ki a rábízott növedékek-

kel, egyengette útjukat és segítette pálya-

választásukat. Tanítványai közül nyolc f´́o

szerzett pedagógusi diplomát földrajz sza-

kon, akik közül egy ledoktorált. Mocsári

Gergelyné tanárn´́o h´́u maradt szül´́ohelyé-

hez, iskolájához, Tolmácshoz és Rétsághoz,

48 év pedagógiai munkájával segítette e két

település fiatalságát.  Köszönjük áldozatos

munkáját, példaérték´́u emberségét, díszdip-

lomájához szívb´́ol gratulálunk!

Ezután meghitt pillanatok következtek,

megemlékeztünk MEGYERI KÁROLY
Arany és gyémántdimplomás pedagó-

gusról. Megyeri Károly lokálpatrióta ér-

zelm´́u pedagógusként él emlékeinkben.

Szakmailag kiemelked´́o munkásságát, ne-

velési stratégiáit rangos járási és megyei

szakemberek már pedagógus pályája kez-

detén kiválónak, versenyképesnek min´́o-

sítették. Sokoldalú, barátságos személyi-

ségével, szakmai profizmusával, „OKTA-

TÁSÜGY KIVÁLÓ DOLGOZÓJA” ki-

tüntetéssel elismert NAGYBET ´́US TA-

NÁRA lett szül´́ofalujának. 

1934. január 31-én született Rétságon.

A szül´́oi házból szorgalmat, kitartást és

szlovák nyelvtudást hozott magával. Jó

képesség´́u, tehetséges kisdiákként, óriási

tudásvággyal korán kit´́unt kortársai közül.

Határozott, céltudatos eminens tanuló

volt. 11 évesen sikeres felvételi vizsgával

a Gödöll´́oi Premontrei valami Katolikus

Egyházi Iskola és Kollégium diákja lett.

A francia tannyelv´́u intézményben

ösztöndíjjal, zseniális nyelvérzékkel, ki-

tartó tanulással színjeles bizonyítványt

kapott minden tanév végén. 

Gimnáziumi tanulmányait a váci Sztá-

ron Sándor Gimnázium francia tagozatos

osztályában kimagasló eredménnyel vé-

gezte el. Ösztöndíjasként, kit´́un´́o érettségi

bizonyítvánnyal maturált. 

A budapesti Apáczai Csere János Ta-

nárképz´́o F´́oiskolára ösztöndíjas hallgató-

ként nyert felvételt. Matematika-fizika

szakon SUMMA CUM LAUDE kitünte-

téssel, versenyképes tudással szerzett dip-

lomát 1957-ben. 

1957-t´́ol-1962-ig a romhányi iskolá-

ban tanította szaktantárgyait. Rétsági pá-

lyafutása 1962-ben kezd´́odött szaktanár-

ként. 1963-1975-ig az iskolaigazgatói ki-

nevezés új utakat, új feladatkört nyitott

meg el´́otte. Felépült a nyolc tantermes is-

kola, amit „saját gyerekének” tekintett.

Nevéhez f´́uz´́odik a modern oktatástechni-

kai eszközök beszerzése, az ideális szak-

tanári ellátottság biztosítása, a szakkörök

beindítása, ami eredményes tanulást, ta-

nulmányi versenyekre felkészülést tett le-

het´́ové. 1975-t´́ol-1980-ig járási szakfelü-

gyel´́oi pozícióval gazdagodott életútja.

Ebben a tisztségben is hangsúlyozta a

szakmai megújulást, amit óraadóként gya-

korolt a rétsági iskolában. 

1980-1985-ig a Nógrád Megyei Peda-

gógiai Intézet felkérésére új megmérette-

téssel, új opciókkal b´́ovült pedagógiai

munkássága, megyei vezet´́o szakfelügye-

l´́oi kinevezéssel. Szakmai profizmusa

ezen a területen is  bizonyította alkalmas-

ságát. Szakmai menedzserként irányította

a megyei bázisintézmények közötti kap-

csolattartást, továbbképzések és konferen-

ciák szervezését, lebonyolítását. Szakta-

nári tevékenysége ebben a munkakörben

is kiteljesedett óraadóként.

1985-1991-ig elnyerte a drégelypalán-

ki skola, majd 1991-1994-ig a nógrádsápi

iskola igazgatói és szaktanári státuszát.

Szívügyének tekintette mind az iskolák,

mind a gyermekek fejl´́odését, fejlesztését,

jöv´́oképük alakítását.

1995-2015-ig nyugdíjasként a Nógrád

Megyei Szondi György Technikum és

Szakképz´́o Iskola felkérésére óraadó ta-

nárként tanított Balassagyarmaton, ahol

szaktanári tekintélyét elismerték.

Több generáción átível´́o öt és fél évti-

zeden át tartó életútján tanári identitásá-

hoz h´́uen vallotta, hogy „minden gyermek

tanítható és nevelhet´́o”. Ennek fényében

empátiával oktatott, nevelt, egész szemé-

lyiségével tanított. Pályafutását izgalmas

kihívásnak tekintette, melyet magas fokú

szellemiségével, szakmai - módszertani

képzettségével igényesen képviselt. 1975-

2015-ig, egész életpályáján elhivatottan

hangsúlyozta pedagógus hivatásával meg-

egyez´́o elveit, amit szakmailag kompetens

bels´́o meggy´́oz´́odéssel közvetített. Mun-

kásságával jelent´́osen hozzájárult a rétsági

iskola, és a település hírnevének gazdagí-

tásához. 

— ARANY és GYÉMÁNTDIPLOMÁ-

VAL a tarsolyában vált legendás sze-

mélyiség´́u NAGYBET ´́US TANÁR-

RÁ, akinek ikonikus alakja meghatá-

rozó szerepet töltött be tanítványai éle-

tében. 

— Kimagasló érdemeinek, igényes mun-

kájának méltó elismerését két rangos

kitüntetés fémjelzi:

— 1970 „Oktatásügy kiváló dolgozója”

— 2000 PRO URBE díj

Emlékét értékes kincsként meg´́orizzük!

Az Evangélikus Imaházban folytatódott

az ünnepség vidám hangulatú vendéglá-

tással a kórus és a díjazottak, valamint

családtagjaik részére. A tangóharminkával

és a csörg´́os-dobos hangszerekkel kísért

múltidéz´́o népzene vidám dalos, táncos ked-

vet varázsolt az imaház udvarára.

A teltházas rendezvény az Ozvena kó-

rus rajongótáborát gazdagította, egyben

kiemelte a Szlovák Nemzetiségi Önkor-

mányzat 20 éves tevékenységének sikere-

it, amit Mez´́ofi Zoltán polgármester is

meger´́osített. 

A rendezvény valamennyi résztvev´́oje

a friss élmények pozitív energiáival feltöl-

t´́odve, sikeres 20. évfordulós ünnepnappal

gazdagodott.

Tisztelettel köszönjük a Római Kato-

likus Egyház plébánosának, Tóth Ferenc-

nek a rendezvény sikeres lebonyolításá-

hoz nyújtott együttm´́uköd´́o támogatását.  

Hálásan köszönjük az Evangélikus

Imaház lelkes, összetartó csapatának tá-

mogató segítségét, a vendéglátás feltétele-

inek biztosítását. 

A tudósítást összeállította: Sztruhár Ist-
vánné és a szlovák önkormányzat tagjai
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Labdarúgás Rétságon
 Havay Zoltán a Rétság Football Club

szakosztályvezet´́oje, stúdiónkban adott
tájékoztatást a rétsági labdarúgás je-
lenleg kialakult helyzetér´́ol. 

A Rétsági Városi Sport Egyesület

megsz´́unését követ´́oen, mely hirtelen kö-

vetkezett be, Havay Zoltán vállalta a fel-

adatot, hogy új egyesületet hoz létre, és

mindent megtesz azért, hogy újult er´́ovel

folytatódjon a labdarúgás Rétságon.

A labdarúgó csapat az el´́oz´́o,

2021/2022-es szezont a Nógrád Megyei

III. osztály feln´́ott - Nyugati csoportjában

az ötödik helyen zárta még RVSE néven.

A Rétság Football Club hivatalos bíró-

sági bejegyeztetése folyamatban van, de a

határid´́os nevezés miatt megoldást kellett ta-

lálni a 2022/2023-as nevezésre, melyben a

Rétsági Árpád Egylet nyújtott segítséget.

Az RVSE megsz´́unésével a pálya és az

öltöz´́o használati jogai visszakerültek a tu-

lajdonoshoz, Rétság Város Önkormányza-

tához, t´́olük kellett megkérni az MLSZ

felé szükséges engedélyt, az egyesület ter-

mészetesen továbbra is megkapja a pálya

és öltöz´́o használatot.

A csapat egy átalakuláson megy át,

rengeteg háttérmunka van, de el´́ore látha-

tóan mindenkit sikerül megtartani az új

egyesületbe. Megújulnak a mezek is, több

színösszetételb´́ol tudnak majd válogatni

az adott mérk´́ozéshez. 

Rétsági utánpótlás csapat legutóbb

2018-ban lett bajnok, akkor az abszolút

bajnoki címet is begy´́ujtötte az U19-es

csapat. A2019/2020-as kiírástól nincs Rét-

ságon utánpótlás csapat. A továbbiakban

hangsúlyt fektetnek arra is, hogy a gyere-

kek itt helyben futballozzanak, valamint

az Öreg Fiúk is visszakerüljenek Rétság-

ra. A 2022/2023-as szezon els´́o mérk´́ozése

Rétság FC-Ipolyszög SE - 2022 augusztus

27-én, 17.00 órakor.

Bicajparádé Rétságon 
2022 augusztus 7-én került megtartásra a

rétsági Bicajparádé. A Rétsági Televízió

vendégei, az RRT SE tagjai, Jobbágyi Pé-

ter és Balla Balázs szervez´́ok, örömmel

osztották meg az idei rendezvénnyel kap-

csolatos tapasztalataikat. A program fel-

vonulással kezd´́odött, majd a rendezvény

helyszínére érkezve a gyerekek ingyene-

sen innivalót, pogácsát, édességet kaptak.

Állandó programként két elektromos mo-

tor, ugrálóvár, arcfestés tette hangulatossá

a programot. A résztvev´́ok 16.30-kor egy

BMX bemutatón vehettek részt, ahol

Orosz Csaba és Vidakovics Fülöp kápráz-

tatták el a közönséget. Ezután versenypá-

lya épült a gyerekek számára, ahol érde-

kességként nem a leggyorsabbak, hanem

a leglassabban haladók vehettek át érmet.

Összesen 15 érem került átadásra a kb 30

versenyz´́ob´́ol. A program zárásaként a

szervez´́ok Balla Balázs és Jobbágyi Péter,

a t´́olük megszokott módon tartottak moto-

ros bemutatót, ami mindig elvarázsolja a

közönséget. A program Rétság Város Ön-

kormányzata, Amazinx KFT, ElektroBi-

ker, Balla család, Jobbágyi család, helyi

fiatalok támogatásával valósult meg, vala-

mint a szervez´́ok köszönetüket fejezték ki

azoknak is, akik az adó 1%-val támogat-

ták az egyesületet. Az RRT SE rendszeres

támogatója a SIKI.hu. A rendezvény jól

sikerült, a szervez´́ok sok pozitív visszajel-

zést kaptak, reméljük jöv´́ore is találko-

zunk. Gratulálunk!

Megyei III. osztály, 
Nyugati csoport - 2022/2023 ´́osz 

1. forduló Augusztus 27., szombat 

17:00: Rétság - Ipolyszög 

2. forduló Szeptember 3., szombat 

16:00: Kétbodony - Rétság 

3. forduló Szeptember 11., vasárnap 

16:00: Bernecebaráti-K. - Rétság 

4. forduló Szeptember 17., szombat 

13:00: Rétság - Érsekvadkert II. 

5. forduló Szeptember 24., szombat 

16:00: Dejtár - Rétság 

6. forduló Október 1., szombat 

15:00: Rétság - Patak 

7. forduló Október 9., vasárnap 

12:00: Egyházasdengeleg - Rétság 

8. forduló Október 15., szombat 

12:00: Rétság - N´́otincs 

9. forduló Október 22., szombat 

15:00: Tereske - Rétság 

10. forduló Október 29., szombat 

15:00: Rétság - Fels´́opetény 

11. forduló November 5., szombat 

13:30: ´́Orhalom - Rétság 

12. forduló November 12., szombat 

13:30: Rétság - Keszeg 

13. forduló November 20., vasárnap 

13:00: Legénd-Nézsa - Rétság 
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Alkotó Napok Rétság
A TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005 ön-
kormányzati  pályázat keretében há-
rom napos ingyenes alkotótábor való-
sult meg Rétságon augusztus 10. és 12.
között. 

A programokra, azok az 1-6.osztályos

tanulók jelentkezhettek, akik Rétságon

vagy a környékén élnek. A tábor célja a

hagyomány´́orzés volt, azon belül is a régi

kézm´́uves technikák iránti érdekl´́odés nö-

velése. A délel´́otti foglalkozásokon olyan

´́osi mesterségeket sajátíthattak el a gyere-

kek, mint: nemezelés vagy vessz´́ofonás. A

nemezelésre 17 f´́o jelentkezett. A kis m´́u-

vészek 1-2 óra alatt Dobson Zsófia, népi

kézm´́uves irányításával, játékot vagy tás-

kát készíthettek, víz, gyapjú és szappan

használatával. A vessz´́ofonásra

Homolyáné Rinkács Gabriella tanítot-

ta meg a gyerekeket, akik dísztárgyakat

készítettek. Ezen a foglalkozáson 14 tanu-

ló vett részt. Az élményfestés iránti érdek-

l´́od´́oknek is kedveztek, a tábor egyik nap-

ja csak err´́ol szólt. Ezen a napon Vigyinsz-

ki Attila segítségével ragadott ecsetet 19

gyermek. Az alkotó napokat egy közös,

hangulatos énekléssel zárták. 

A kis kézm´́uves alkotóknak a rétsági

Városi M´́uvel´́odési Központ adott otthont

ezen a három napon.

Világhír´́u sikerek 
A fagylaltszeret´́ok legnagyobb örömére
elmondhatjuk, hogy Rétságon megta-
lálható a világ legjobb fagylaltja a Fa-
zekas Cukrászdában. Most már nem
csak a pisztácia fagylaltról, hanem a ké-
szít´́ojér´́ol is elmondható, hogy a világ
legjobbjai között foglal helyet. 

A Gelato Fesztiválon Fazekas Ádám a

fagylaltkészít´́ok nemzetközi ranglistájá-

nak második helyére került. A magyar

cukrászmester a korábbi jeles nemzetközi

versenyszerepléseinek köszönheti a mos-

tani kiváló helyezését. „... Hihetetlen szá-

momra, hogy a második helyezéssel tér-

tünk haza, hiszen csak három versenyen

vagyok túl, de mégis a dobogón végez-

tem! Büszkeséggel tölt el ez a pár év, amit

magam mögött tudhatok. Szeretném meg-

köszönni a rengeteg támogatást a csalá-

domnak, a barátaimnak, a kollégáimnak

és mindazoknak,  akik  hittek bennem va-

lamilyen  formában” – fogalmazott  a vi-

lág második  legjobb fagylaltkészít´́oje,

Fazekas Ádám. Gratulálunk!
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Rétsági kalauz

Programajánló
Szeptember 3. szombat, 16.00 órától

a m´́uvel´́odési központ galériájában

a Magyar Fotográfia Napja alkalmából
Mohos Zsófia
fotográfus kiállítása

A tárlatot megnyitja: Pribelszki Tamás

Kisecset község polgármestere

Közrem´́uködik: Golyán Gréta

énekes Rimóc községb´́ol

Megtekinthet´́o: október 1-ig.

Szeptember 15. csütörtök, 17.00 órától

a m´́uvel´́odési központ színháztermében

XI. Kerepl´́os Csalogány 
Népdalénekl´́o és mesemondó 
verseny
Énekesek: egy dalcsokor (2 vagy 3 nép-

dal), a dalok egy tájegységb´́ol legyenek

Mesemondók: Benedek Elek meséib´́ol

válasszanak (5-6 perc id´́otartamban)

Korcsoportok: 1-2. osztályosok, 3-4.

osztályosok, 5-8. osztályosok, feln´́ottek.

Népdaléneklésre 3-4 f´́os kisegyüttesek

is jelentkezhetnek.

Jelentkezés: kereploinfo@gmail.com,

2022. szeptember 12-ig.

A program Rétság Város Önkormány-

zatának támogatásával valósul meg.

Szeptember 21. szerda, 10.00 órától

a m´́uvel´́odési központ színháztermében

a Magyar Dráma Napja alkalmából
a Bohém Társulat bemutatja
Vörösmarty: Csongor és Tünde
„Drámairodalmunk egyik alapm´́uve
Vörösmarty m´́uve, a Csongor és Tün-
de, a legzeneibb hangzású magyar
színjátékunk. Érdekes feladatunk meg-
találni hozzá azt a kortárs színpadi
formát, amely méltóképpen mutatja be
a történetet a boldogság keresésér´́ol.
A filozofikus mese nemcsak a boldog-
ságkeresés, a körkörösség és a múlan-
dóság örökérvény´́u kérdéseit veti fel, de
a színház és a dramaturgia világában
igen járatos szerz´́o nagyszer´́u szereple-
het´́oségeket is kínál karakterei által.”
Szereposztás:

Csongor: Putnoki László
Tünde:Nyári Dia
Mirigy: Rigler Renáta
Ilma: Rózsa Lili
Balga: H.Varga Tamás
Kurrah: Virág Lili
Ledér:Géczi Zsanett
Berreh: Bényei Kristóf
Duzzog: Kovács Álmos

Díszlettervez´́o: Bartha Károly Zsolt
Jelmeztervez´́o: Puskás Brigitta
Rendez´́o: H. Varga Tamás
Belépés ingyenes.

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

Szeptember utolsó hetében

(pontos id´́opont egyeztetés alatt)

a m´́uvel´́odési központ színháztermében

Nótaest Gy´́ori Szabó József 
emlékére
Belép´́odíj: 1.200 Ft

B´́ovebb információ plakátjainkon és

facebook oldalunkon lesz olvasható.

El´́ozetes
Október 3-8. között

az Országos Könyvtári Napok 

keretében

el´́oadások, programok a könyvtár ol-

vasó részlegében

Október 6. csütörtök, 10.00 órától

a m´́uvel´́odési központban

Megemlékezés aradi vértanúkról

Október 8. szombat

a városban és a m´́uvel´́odési központban

Szüreti felvonulás és mulatság

Október 21. péntek, 19.00 órától

a m´́uvel´́odési központ színháztermében

a Körúti Színház bemutatja a
Miért nem marad reggelire?
cím´́u vígjátékot

„Ray Cooney neve mindig garancia
volt a felh´́otlen kacagásra. Most vi-
szont egy nagyon érzékeny oldaláról
ismerhetjük meg. George mintapolgár,
sziklaszilárd erkölcsi és morális ala-
pokon nyugtatja az életét és önmaga
által felállított szigorú keretek között
él. Mondhatnánk úgy is, hogy unalmas
alak. Éppen ezt gondolja róla Louise is,
aki szó szerint beleesik a középkorú agg-
legény életébe. Louise George tökéletes
ellentéte, egy akaratos, hisztis, éretlen
kamasz, aki nem tör´́odik semmivel. 
Az el´́oadás nagysága abban áll, hogy
két remek színész karakterének fejl´́o-
dését láthatjuk a színpadon úgy, hogy
mindketten az el´́onyükre változnak. A
katarzis sem marad el, mert van meg-
váltás, az élet - alapvet´́oen - szép. És
ez akkor is így van, ha néha nagyon

nehéznek t´́unik. 
Karaivanov Lilla és Kautzky Armand
többször bizonyították már, hogy kivá-
ló párost alkotnak a színpadon (Az
üvegcip´́o, vagy A bolond lány). Most,
mint Louise és Geroge is bemutatkoz-
nak.”
George Clarke: Kautzky Armand 
Louise Hamilton: Karaivanov Lilla 
Davey: Ráhm Dániel
Hippi lányok: Malik Édua, Figeczky Anna
Rendezte: Galambos Zoltán 
Jelmez: PLATHE 
Belép´́odíj: 3.500 Ft

Október 23. vasárnap, 18.00 órától

a m´́uvel´́odési központ színháztermében

Megemlékezés
nemzeti ünnepünk alkalmából

Október 28. péntek, 16.00-19.00 óráig

a m´́uvel´́odési központ aulájában

Kreatív délután: Tökfaragás, 
mécseskészítés

Október 30. vasárnap

Mindszenty Emléknap

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

és a könyvtárban

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

16.15-17.15. Vezeti Simon Katalin.

DC Callenetics alakformáló torna. 18.30-

19.30. Vezeti Ciuleac-Gálik Zsófia.

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

16.30-18.00. Vezeti Simon Katalin.

Csillagvirág Néptánc Együttes.

18.00-19.30. Vezeti Simon Katalin.

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

16.30-18.00. Vezeti Simon Katalin.

Gerinctorna.

18.15-19.15. Vezeti Rottenbacher Mó-

nika.

Rétsági Férfi Kórus.

18.30-19.30. Vezeti Simon Katalin.

Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport.

15.00-16.00. Vezeti: Putyer Gyuláné.

T´́uzzománc Kör.

17.00-19.00.

T´́u-Cérna Szakkör. Nyári szünet.

Péntek:
Zúgófa Néptánc Együttes.

18.30-20.00. Vezeti Simon Katalin.

facebook.com/VarosiMuve

lodesiKozpontesKonyvtar

Retsag
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Beiratkozás a könyvtárba
Könyvtárunk 2022-ben is sok új könyvvel

várja olvasóit. A beiratkozás díja idén sem

változott: 16 év alatti és 70 év feletti láto-

gatóink, illetve érvényes pedagógus iga-

zolvánnyal rendelkez´́ok díjmentesen, ér-

vényes diákigazolvánnyal rendelkez´́ok

400 forintért, feln´́ottek 1000 forintért le-

hetnek könyvtárunk tagjai.

Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár
2651 Rétság, Rákóczi út 26., Pf. 24.

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

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

Igény esetén A/4 méretig
szinesben is,  oldalanként 300 Ft.

Fest´́onövények erd´́on, mez´́on

A Természet  kincsei  sorozat hatodik
el´́oadását Dobson Zsófia tartotta. Kive-
tített fényképekkel illusztrált ismertet´́o-
jében rengeteg érdekességgel szolgált a
hallgatóságnak. 

Megtudtuk például, hogy kemikáliák

helyett kiválóan alkalmas festésre a házi-

asszonyok által a konyhákban egyébként

is használt vörös- és lilahagyma héja, a

dió, lilakáposzta, sáfrány; a házkörüli és

erdei-mezei virágaink-növényeink közül a

bodza, aranyvessz´́o, hibiszkusz, pipitér,

rózsaszirom, büdöske, dália, körömvirág;

a mesebeli nev´́u varádics, szurokf´́u, ku-

tyabenge, varjútövis. Hasznos tippeket

kaptunk arról, miket gy´́ujtsünk tavasszal,

nyáron, ´́osszel, hogy a húsvéti tojásokat,

vagy ajándékkészítéshez a gyapjúfonalat,

pamutot, selymet már saját kézzel, kör-

nyezettudatosan színezhessük. 

Az el´́oadást gyakorlati bemutató zárta:

a résztvev´́ok kipróbálhatták hogyan lehet

vízfesték helyett fest´́onövényekkel elké-

szíteni saját akvarell képünket.

A szül´́ok és gyerekek is új ismeretek-

kel, tapasztalatokkal – élményekkel gaz-

dagodva térhettek haza.

KÁ

Nyitvatartás

Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár

Könyvtár: 35/550-163
Hétf´́o: 11.00-16.00

Kedd-péntek  9.00-18.00

Szombat 13.00-17.00

M´́uvel´́odési Központ: 35/350-785
Hétf´́o-csütörtök:   8.00-20.00

Péntek:   8.00-21.00

Szombat: 17.00-21.00

Rendezvények függvényében ett´́ol el-

tér´́o id´́opont lehetséges.

Naponta 24 órában képújság, 
hirdetésekkel, aktuális információkkal

2022. szeptemberi m´́usor
Szeptember 29., csütörtök

18:00 Híradó

18:10 Kultszoba

19:00 KonkRétság

Ismétlések: Szept. 30. 18:00 órától, 

Okt. 1. 10:00 és 16:00 órától, 

Okt. 2. 10:00 órától.

A Hiradó régebbi adásai megtalálhatók a

www.youtube.com/rétsági televízió csatornáján.

Nézze a Rétsági Televízió adását az RKSZ

Digitális sávjában. 
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Hangadó – Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan.
Kiadja a Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/350-785 

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

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

Hétf´́o: 8-12-ig

Kedd: 10-12-ig, 8-10-ig tanácsadás

Szerda: 10-12-ig, 8-10-ig tanácsadás

Csütörtök: 8-12-ig

Péntek: 8-12-ig

Háziorvosok rendelése
I-es körzet

Rendel: Dr. Kramlik Annamária

Hétf´́o  8.00–12.00

Kedd  8.00–12.00

Szerda 12.00–16.00

Csütörtök  8.00–12.00

Péntek  8.00–12.00

Telefon: 35/350-686

II-es körzet
Rendel: Dr. Rádi László

Hétf´́o:  9.30–11.30

Kedd: 13.00–16.00

Szerda:  8.00–10.00

Csütörtök:  9.30–11.30

Péntek:  9.30–11.30

Telefon:  35/350-687

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

Hétf´́o: 7.00-13.00

Kedd: 7.00-13.00

Szerda: 7.00-13.00 13.30-19.30

Csütörtök: nincs rendelés

Péntek: 13.00-19.00

Telefon: 06-35-350-019

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

fogadására már nincs lehet´́oség.

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

Tájékoztató
Fogorvosi ügyelet ellátásáról

Mint arról a képvisel´́o-testületi ülések anya-

gai között számot adtunk, az önkormányzat

megállapodást kötött a Semmelweis Egye-

temmel a fogászati ügyelet ellátására. Sür-

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

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

negyed metróállomástól kb. 450 méter)

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

Szombat:  08.00-13.00, 

         14.00-19.00, 20.00-24.00

Vasárnap: 00.00-07.00, 08.00-13.00

Hétf´́o: 00.00-07.00

Ünnepnapon a vasárnapi készenléttel

megegyez´́o.

Csomagolási hulladékgy´́ujtés
Csomagolási hulladékgy´́ujtésre háztól el-

szállítással kerül sor. A tiszta állapotú pa-

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

magoló anyagok bármilyen átlátszó zsá-

kokban elhelyezhet´́ok kéthetente a hulla-

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

csomagolási hulladékot feldarabolással,

palackokat összenyomással tömöríteni

kell. Zsákot a szolgáltató - DTkH - a to-

vábbiakban nem ad. Az elszállításra két-

hetente kerül sor, az alábbi id´́opontokban:

2022. szeptember 1., 15., 29. csütörtök
2022.  október 13., 27. csütörtök

Járóbeteg-szakellátó

A Rétsági Járóbeteg-szakellátó a központi

rendelkezések szerint indította újra szakren-

deléseit. 2021. június 16-tól a legtöbb szak-

rendel´́o látogatható. El´́ojegyzést a 06-35-

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

mokon kérhetnek naponta 9-15 óra között.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egészség-

ügyi intézményekre még érvényes védeke-

zési el´́oírások miatt a rendel´́o épületébe
kizárólag id´́opontra érkez´́o betegeket
engedünk be. A rendel´́obe csak az orrot és

szájat eltakaró maszkban léphetnek be. To-

vábbi információ: www.retsagrendelo.hu

Minden páciensnél lázmérés kötelez´́o!

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

nítsék kezeiket! Megértésüket köszönjük!

Köszönjük, hogy együttm´́uködnek ve-

lünk! http://retsagrendelo.hu/

Green Druck Nyomdaipari BT.

Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,

matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´́oségi

munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság, Táncsics utca 18.

Ügyfélszolgálati iroda
DTkH. Nonprofit Kft. tájékoztatója

Társaságunk az alábbi helyeken is meg-

nyitja az ügyfélkapcsolati pontokat a szol-

gáltatási területen él´́o lakosok és közüle-

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

kóczi út 20., földszinti díszterem) A kö-

vetkez´́o id´́opontok: 2022. augusztus 19-

én, szeptember 16-án. (adás-vétel, halál-

eset miatti átírás, gy´́ujt´́oedény méretének

változtatása, egyenlegegyeztetés, zsákát-

vétel, zsákvásárlás, stb)

Az ügyfélkapcsolati ponton lehet´́osé-

gük van a teljeskör´́u ügyintézésre a hulla-

dékszállítással kapcsolatosan. DTkH

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

kot, 32 db-os kiszerelésben, egyszeri alka-

lommal minden hulladékszállítási köz-

szolgáltatási szerz´́odéssel rendelkez´́o ház-

tartás vehet át. 

         DTKH Ügyfélszolgálat

Felhívás
Határvadász

Te is szeretnél részt venni déli és keleti ha-

táraink meger´́osítésében és védelmében?

Készen állsz megvédeni az ott él´́o honfitár-

saink biztonságát? Akkor jelentkezz a ren-

d´́orség kötelékébe szerz´́odéses határvadász-

nak. Részletek a www.police.hu oldalon,

vagy munkaid´́oben hívd az ingyenes 06-

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

lefonszámok bármelyikét.

Hulladékudvar

Rétságon kiegészített nyitvatartási nappal

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

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

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

varok  oldalon.

Tájékoztató változásról
A hulladékszállítási szolgáltatást átvette a

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási

Nonprofit Kft. A szolgáltatásban több vál-

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

sen a decemberi Hangadó 16. oldalán ol-

vashatnak, illetve aktuális információkat a

www.dtkh.hu  honlapon  találhatnak.


