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Magyar dráma napja
A magyar dráma napja a magyarországi és határon kívüli magyar drámairodalom ünnepe.
1883. szeptember 21-én tartották Madách Imre
Az ember tragédiája cím´ú drámai költeményének ´ósbemutatóját a Nemzeti Színházban
Paulay Ede rendezésében 1984-ben kezdeményezte a Magyar Írók Szövetsége, hogy ennek
évfordulóján legyen a magyar dráma napja. Az
emléknap célja a magyar színházm´úvészet értékeinek jobb megismertetése, és az írók ösztönzése újabb alkotások létrehozására. Ezen a napon a magyar színházak külön programokat,
rendezvényeket, el´óadásokat szerveznek, hogy
ezekkel népszer´úsítsék a magyar drámát.
Rétságon a Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtár színháztermében 2022. szeptember
21-én a magyar dráma
napja alkalmából a Bohém
Társulat mutatta be a Vörösmarty: Csongor és Tünde c.

darabját. „Drámairodalmunk egyik alapm´úve
Vörösmarty m´úve, a Csongor és Tünde, 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 keretében valósult meg. A helyi általános iskola diákjaihoz
csatlakoztak a diósjen´ói Szentgyörgyi István
Általános Iskola diákjai, a pataki Szent Ambrus
Katolikus Általános Iskola diákjai is. Az el´óadás végén a diákok örömmel találkoztak a színészekkel és nem maradt el a közös
fotó készítése sem.
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Városházi tudósítások
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testületének 2022. szeptember 20.
napján megtartott testületi ülésén a következ´ó határozatokat hozta meg a
Képvisel´ó-testület:
1,. Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete a gyermek- és szociális étkeztetés díjának változásáról szóló vállalkozási szerz´ódés módosítását
az EBM TRADE Szolgáltatóval jóváhagyta.
2., Rétság Város Önkormányzat
Képvisel´ó-testülete a 2022. évi
költségvetés féléves teljesítésér´ól szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadta. Megállapításra került, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények m´úködtetése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlya az els´ó félévben biztosított volt.
A költségvetési fegyelem betartásának
érdekében a tervezett kiadások és bevételek pontosításával a költségvetés
módosításakor javaslatot kell tenni. Az
intézményvezet´óknek
költségcsökkentési javaslatot kell tenniük.
3., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete elfogadta a Rétsági
Rend´órkapitányság 2021. évi tevékenységér´ól készített beszámolót, és
köszönetüket fejezték ki a Kapitányság valamennyi dolgozójának.
4., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete elfogadta a Nógrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos
T´úzoltóság 2021. évi munkájáról készített beszámolót, munkájukért köszönetüket fejezték ki.
5., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete elfogadta a Nógrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2021. évi munkájáról készített beszámolót. A katasztrófavédelmi munkában dolgozóknak munkájukért köszönetüket fejezték ki és további eredményes jó munkát kívántak.
6., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta Tolmács
Község Önkormányzat indítványát a
02/20 hrsz. ingatlan rekultivációjára,
melyet a Képvisel´ó-testület nem fogadott el. Tolmács Község Önkormányzatának válaszát megismerve dönt a
további folytatásról.
7., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a bölcs´ódei pótmunkára érkezett árajánlatról
készített el´óterjesztést, és úgy döntött,
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hogy a bölcs´óde kerítésére új árajánlatot kér. A Képvisel´ó-testület felkérte
Kramlik Károly és Ludányi Ákos
szakért´óket az új árajánlat koordinálására.
8., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta Rózsa
Mária intézményvezet´ónek a bölcs´ódevezet´ói képzés támogatására irányuló kérelmér´ól szóló el´óterjesztést.
A Képvisel´ó-testület a képzés 250.000
Ft-os költségét a 2022. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja
9., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a „Közfoglalkoztatási
megállapodás meghosszabbításának lehet´ósége” tárgyában
készült el´óterjesztést és támogatja,
hogy a 100 %- os bér + járuléka állami
támogatás mellett, 2022.09.01-t´ól
2023.02.28-ig id´ótartamban, 4 f´ó közfoglalkoztatott alkalmazásra kerüljön.
10., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a Vis
major munkacsoport döntéseir´ól készített el´óterjesztést és egyetértett a
munkacsoport döntésével.
a Rétsági Árpád Egyesülettel kötött támogatási megállapodást jóváhagyta
azzal a feltétellel, hogy egyeztetni kell
az MLSZ Nógrád Megyei elnökével,
a Régió Terv Kft.-vel megkötött egyszer´úsített tervezési szerz´ódést jóváhagyta,
az S+E Magyaroroszág Kft.-vel megkötött szerz´ódést jóváhagyta.
11., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a VABI
Hungária Kft. területcserére vonatkozó kérelmér´ól készített el´óterjesztést:
a Jászteleki út 2-es számú f´óútvonalra
kivezetése érdekében - támogatja.
hozzájárul, hogy a 784 hrsz-ú önkormányzati közút (Jászteleki út) megosztásra kerüljön. A 784/2. hrsz-ú,
újonnan kialakuló ingatlan besorolása
kivett beépítetlen területként kerüljön
átvezetésre a földhivatali nyilvántartásban.
a 790 hrsz-ú kivett közút besorolású
önkormányzati ingatlanra megkötött
használati szerz´ódés mellékleteként
jelen határozat mellékletét helyezi hatályba.
támogatja, hogy a beruházás megvalósítása, a hatósági engedélyezések érdekében az úttervez´ók a tervezési
munkát megkezdjék.

— felhatalmazza dr. Fekete Ágnes Eszter
ügyvédet, hogy az önkormányzat nevében a VABI Kft. beruházása ügyben
a fölhivatali eljárásban eljárjon.
12., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a patakból összegy´újtött gumiköpenyek elszállításával kapcsolatos el´óterjesztést.
A Képvisel´ó-testület megbízza az
ajánlattev´ó Villám Trade 2010 Kft-t a
27 db gumiabroncs elszállításával. A
pataktakarítás 278.765 Ft-os költségét
a 2022. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
13., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a praxisjog megszerzése érdekében kötend´ó
feladat-ellátási el´ószerz´ódés jóváhagyásáról készített el´óterjesztést. A
Képvisel´ó-testület a határozat mellékletét képez´ó, Dr. Rádi Háziorvosi Kftvel kötend´ó feladat-ellátási el´ószerz´ódést jóváhagyta.
14., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta az ingatlanok értékesítési felhívására érkezett
pályázatok elbírálásáról szóló el´óterjesztést. A Képvisel´ó-testület az Urbán
és Nagy Investment Kft. pályázatát érvényesnek, a pályázatot eredményesnek nyilvánítja a 356/44 hrsz-ú épület vonatkozásában. Az ingatlant
14.568.000 Ft-os vételáron értékesíteni kívánja. Felkéri a vállalkozás képvisel´ójét az adás-vételi szerz´ódés el´ókészítésére. A Rét-Ing Kft. és a DM
Concept 2020 Kft. pályázatát a Képvisel´ó-testület érvénytelennek nyilvánítja. A 356/45, a 356/46, és a 356/47
hrsz-ú ingatlanokat a Képvisel´ó-testület ismételten, a határozat melléklete
szerint meghirdeti.
A 2022. május 26-i döntés alapján a
József Attila utcai 2. számú garázsra
kiírt pályázatot a Képvisel´ó-testület
érvényesnek nyilvánítja. Felkéri Fodor
Rita Mária jegyz´ót a licittárgyalás levezetésére. A Képvisel´ó-testület a licitlépcs´ót 1.000 Ft-ban határozza meg.
15., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta az intézményekkel kötend´ó Együttm´úködési
megállapodás jóváhagyásáról készített
el´óterjesztést.
A Képvisel´ó-testület a határozat mellékletét képez´ó Együttm´úködési megállapodásban foglaltaknak megfelel´ó
tartalommal a
— Napközi Otthonos Óvodával,
— Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtárral
— Család és Gyermekjóléti Központtal
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megkötend´ó Együttm´úködési megállapodásokat jóváhagyta.
16., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a Gazdálkodási Szabályzat jóváhagyásáról
készített el´óterjesztést. A Képvisel´ótestület az intézményekre is kiterjesztett, a határozat mellékletét képez´ó
szabályzatot jóváhagyja.
17., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete jóváhagyta a szociális
étkeztetés szakmai programjáról készített el´óterjesztést.
18., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a JUNIMED Kft. kérelmér´ól készített el´óterjesztést. A Képvisel´ó-testület a Rétsági
Központi Orvosi Ügyelet ügyvezet´ójének kérelmét tudomásul vette, és elfogadta, hogy 2022. szeptember 1.
naptól az ügyeleti ellátás díja 79
Ft/f´ó/hó összegre változzon.
19., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta az I. sz.
Háziorvosi Szolgálat orvosának megbízási szerz´ódés módosítási kérelme
tárgyában készült el´óterjesztést.
A Képvisel´ó-testület támogatja, hogy
a Megbízási szerz´ódés módosításra
kerüljön 2022. szeptember 1-t´ól.
20., Fakivágási kérelmér´ól készült el´óterjesztés. A Képvisel´ó-testület Bakó
Károly szakért´ót´ól kér szakvéleményt
a kérelmez´ó által megjelölt fa kivágásával kapcsolatban. A Képvisel´ó-testület a szakvélemény ismeretében kíván
tulajdonosi hozzájárulást adni.
21., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a Rétsági
Polgármesteri Hivatal 2021. évi beszámolójáról szóló el´óterjesztést, a beszámolót elfogadta.
22., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a közérdek´ú adatok megjelenítésének tapasztalatairól készített beszámolót,
mely elfogadásra került.
23., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta az Óvoda 2021-2022 nevelési évr´ól szóló beszámolóját. A Képvisel´ó-testület elfogadta a beszámolót.
24., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezet´ó által
benyújtott el´óterjesztést, és jóváhagyja a munkaközösség vezet´ói pótlék kifizetését saját költségvetés terhére melynek 2022. évi hatása szeptember 01-t´ól 27.405 Ft + járulék. A
munkaközösség vezet´ói pótlék 2023.
évi költségvetésben várható összege
82.215 Ft + járulék. Rétság Város Ön-
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kormányzat Képvisel´ó-testülete engedélyezi a Bels´ó Önértékelési Csoport munkaközösség vezet´ói pótlék
tervezését a 2023. évi költségvetésben.
25., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta az SNI
gyermek gyógypedagógiai fejlesztésének költségvetés terhére, megbízási
szerz´ódéssel történ´ó ellátásra vonatkozó el´óterjesztést. A Képvisel´ó-testület
hozzájárul, hogy a szakért´ói bizottság
véleménye alapján szükséges, heti kett´ó óra gyógypedagógiai fejlesztési ellátás megbízási szerz´ódés keretében
kerüljön biztosításra. Felhatalmazza
Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezet´ót, hogy az el´óterjesztés mellékletét
képez´ó megbízási szerz´ódést Antalné
Péter Melinda gyógypedagógussal
2022. szeptember 01-t´ól 2023.május
31-ig terjed´ó id´óre, összesen heti két
órára, bruttó 4.500 Ft óradíjjal megkösse.
26., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a Városi
M´úvel´ódési Központ és Könyvtár el´óterjesztését a 2022. évi szüreti rendezvénnyel kapcsolatban.
A Képvisel´ó-testület a rendezvény
programját jóváhagyta, a rendezvény
lebonyolításához szükséges összeget
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési tartaléka terhére biztosítja.
27., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a Városi
M´úvel´ódési Központ és Könyvtár el´óterjesztését a 2022. szeptember 22-i
Nótaest Gy´óri Szabó József emlékére
cím´ú programmal kapcsolatban, a határozat mellékletét képez´ó Megbízási
szerz´ódést jóváhagyta.
28., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a Rétsági
Önkéntes T´úzoltó
Egyesület 2021. évi munkájáról készített el´óterjesztést. A Képvisel´ó-testület
az Egyesület 2021. évi beszámolóját
tudomásul veszi, a 2022. évre eredményes munkát kíván.
29., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a Rétsági
Önkéntes T´úzoltó Egyesület 2021. évi
támogatási megállapodás módosításáról készített el´óterjesztést, a határozat
mellékletét képez´ó megállapodás módosítást elfogadta.
30., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a Rétsági
Önkéntes T´úzoltó Egyesület 2022. évi
támogatási kérelmér´ól készített el´óterjesztést. A Képvisel´ó-testület a Rétsági
Önkéntes T´úzoltó Egyesület 2022. évi

önkormányzati támogatását az el´óterjesztés mellékletét képez´ó Megállapodás szerint jóváhagyta.
31., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a Rétsági
Önkéntes T´úzoltó Egyesület gépjárm´ú
térítésmentes átadás-átvételér´ól készített el´óterjesztést. A Képvisel´ó-testület a 0 Ft érték´ú IFA t´úzoltó gépjárm´úvet (frsz:CCD757) 0 Ft összegben átadja a Rétsági Önkéntes T´úzoltó
Egyesületnek. A gépjárm´ú tulajdonosváltozással kapcsolatos valamennyi
költségét az Egyesület köteles átvállalni. A Képvisel´ó-testület 10 év elidegenítési tilalmat köt ki.
32., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta Szeg´ó
Szilárd és Nagy Ildikó egyedi kérelmér´ól készített el´óterjesztést. A Képvisel´ó-testület a pusztaszántói városrészben lév´ó 930/2 hrsz-ú telekre megrendeli az értékbecslést a fenti telekre
vonatkozóan Dr. Balogh Bence igazságügyi szakért´ót´ól.
33., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a Megállapodás jóváhagyása Hadigondozottak Közalapítvánnyal tárgyban készített el´óterjesztést. A Képvisel´ó-testület a határozat mellékletét képez´ó
megállapodást jóváhagyta.
34., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta az Extrém Légisport Egyesület bérleti szerz´ódés megkötésér´ól szóló kérelme tárgyában készített el´óterjesztést, a határozat mellékletét képez´ó bérleti szerz´ódést 2022. szeptember 1. naptól jóváhagyta.
35., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a 356/56
hrsz-ú ingatlan bérleti szerz´ódésér´ól
készített el´óterjesztést, a PraeMedic
Kft. bérleti szerz´ódés felmondását elfogadta.
Katona András, Rétság, Pet´ófi u. 9.
szám alatti lakossal kötend´ó, a határozat mellékletét képez´ó bérleti szerz´ódést jóváhagyta.
36., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a pusztaszántói ingatlantulajdonosok útfelújítás kérelmér´ól készített el´óterjesztést.
A Képvisel´ó-testület az alábbi feladatok elvégzését vállalja:
1.) Az út kimérése
2.) Árajánlat kérés a vízelvezet´ó kitakarítására.
A Képvisel´ó-testület Dombai Gábor
geodétától árajánlatot és szerz´ódéstervezetet kér az út kimérésére a Kovács kúriától az útszakasz végéig.
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A Képvisel´ó-testületet a vízelvezet´ó
árkok kitakarítására árajánlatot és
szerz´ódés-tervezetet kér a Green Goes
Kft-t´ól.
37., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta Szabina
Kitti kistornaterem bérleti szerz´ódésének kérelmér´ól készített el´óterjesztést.
A Képvisel´ó-testület tudomásul veszi,
hogy Kugli Szabina Kitti neve Szabina
Kittire változott. A Képvisel´ó-testület
2022. október 1. naptól a kérelmez´ó
részére heti két alkalommal, alkalmanként 2-2 órára, havi 19.080 Ft bérleti
díj ellenében a kistornatermet bérbe
adja.
38., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta Gonda
Gábor területvásárlási szándékáról készített el´óterjesztést. A Képvisel´ó-testület a 05/30 hrsz-ú, szántó besorolású,
2.904 m2 terület´ú ingatlanából 557
m2-t telekkiegészítés céljából el kíván
adni kérelmez´ónek.
A Képvisel´ó-testület a terület vételárát
1.500 Ft/m2 összegben határozza meg,
melyet adó- és értékbizonyítvány támaszt alá. Az értékesítéssel kapcsolatos valamennyi költség kérelmez´ót terheli.
39., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a Nógrádvill Kft. tulajdonosi hozzájárulás
kérelmér´ól készített el´óterjesztést. A
Képvisel´ó-testület a Rétság, 229/1
hrsz-ú (Kossuth utca) és a 221 hrsz-ú
helyi közutak területére vonatkozóan
az NAYY-J 4x25 mm2 típusú 75,4 méter hosszú földkábel KPE-160 típusú,
21,6 méter hosszú véd´ócs´óbe építéséhez építtet´ó részére a tulajdonosi hozzájárulást megadta.
40., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta az önkormányzat
követelésállományáról
készített tájékoztatót. A Képvisel´ó-testület a tájékoztatót tudomásul veszi.
A Képvisel´ó-testület a követelésállomány csökkentése érdekében valamennyi érintett´ól - a jogszabályokban
rögzített lehet´óségek figyelembevétele
mellett - továbbra is aktív közrem´úködést, és számokban is kimutatható
eredményes munkát vár. A Képvisel´ótestület tájékoztatást kér Dr. Gáspár
Zoltán ügyvédt´ól a Pritamin Kft-vel
kapcsolatos eddig megtett jogi lépésekr´ól. A jelent´ós összeg´ú tartozással
rendelkez´ó vállalkozás esetében a
Képvisel´ó-testület kéri Dr. Gáspár
Zoltán ügyvéd úr fizetési meghagyás
kiadása ügyben történ´ó közrem´úködését.
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41., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsághoz érkezett kérelmekr´ól készített el´óterjesztést.
A Képvisel´ó-testület egyetért a Bizottság döntésével és a
— Városi Nyugdíjas Klub 2022. augusztus 6-i bogácsi kirándulását 150.000
Ft-tal,
— Rétság Hunyadi János Nyugállományúak Klubja 2022. augusztus 27-i egri kirándulását 54.054 Ft-tal,
— a Kerepl´ó Néptánc Egyesület salgótarjáni fellépését 137.795 Ft-tal támogatja.
42., Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a Nemzeti M´úvel´ódési Intézet Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felel´ósség´ú Társasággal megkötött támogatói okirat 1.
számú módosításának jóváhagyásáról
készített el´óterjesztést. A Képvisel´ótestület a határozat mellékletét képez´ó
Támogatói okirat 1.számú módosítását
jóváhagyta.
43., A képvisel´ó-testület megtárgyalta
az önkormányzat szervezeti és m´úködési szabályzatáról szóló 1/2019
(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról készült el´óterjesztést. Az
SZMSZ-ben a jogszabályi változások
kerültek átvezetésre, továbbá a képvisel´ó-testület 1 f´óvel b´óvíteni kívánja a
városüzemeltetési csoport létszámát.
44., A képvisel´ó-testület megtárgyalta
a 7/2022.(IX.23.) önkormányzati rendelet a 2022. évi költségvetésr´ól szóló
2/2022.(III.07) rendelet módosításait,
valamint megváltoztatta a Vis major
munkacsoport összetételét.
Az 2.247.060.710 Ft kiadási f´óösszeg
megoszlását kiemelt el´óirányzatonként az
alábbiak szerint állapítja meg:
Önkormányzat összesen:
Beruházás
405 102 622
Felújítás
61 692 253
Feljesztésre átadott pénzeszköz
311 933
Fejlesztési célú kiadás összesen 467 106 808
Személyi jelleg´ú juttatás
427 860 111
Munkaadót terhel´ó járulékok
59 999 518
Dologi kiadás
348 965 554
Támogatásérték´ú kiadás
1 850 000
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 19 490 000
Költségvetési szervek támogatása 408 671 106
Szociális ellátás
45 030 000
M´úködési kiadás
1 311 866 289
Tartalék
267 071 497
Finanszírozási kiadás
201 016 116
Költségvetési kiadások összesen 2 247 060 710

Az önkormányzat egyenlegei (Ft)
Bevétel
Kiadás
Egyenleg
M´úködési egyenleg
1 246 699 924 1 311 866 289 -65 166 365
Fejlesztési egyenleg
28 896 058 467 106 808 -438 210 750
Finanszírozási m´úveletek egyenlege
971 464 728 201 016 116 770 448 612
Tartalék
267 071 497 -267 071 497
45., A gyermekétkeztetés intézményi
térítési díja az egy ellátottra jutó napi
élelmezési nyersanyag költséggel
egyez´óen áfa nélkül
a) óvoda 617 Ft
b) iskola napközi I. korcsoport (7-10. év)
731 Ft
c) iskolai napközi II. korcsoport (11-14
év) 776 Ft
d) csak ebédet igénybe vev´ó általános iskolai tanulók I. korcsoport (7-10. év) 493 Ft
e) csak ebédet igénybe vev´ó általános iskolai tanulók II. korcsoport (11-14. év)
538 Ft
Az óvodai és iskolai élelmezési nyersanyag költség megoszlása:
a) Óvoda
tízórai 146 Ft
ebéd 347 Ft
uzsonna 124 Ft
Összesen: 617 Ft
b) Iskola I. korcsoport (7-10. év)
tízórai 125 Ft
ebéd 493 Ft
uzsonna 113 Ft
Összesen: 731 Ft
c) Iskola II. korcsoport (11-14. év)
tízórai 125 Ft
ebéd 538 Ft
uzsonna 113 Ft
Összesen: 776 Ft
A szociális étkezés intézményi térítési díja: 822 Ft/adag,
Szociális ebéd lakásra szállításának
nettó költsége: 158 Ft/adag
Az óvodai és iskolai étkezésben részt
vev´ó gyermekek személyi térítési díját
az intézményi térítési díj áfá-val növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a Gyvt.
148. §-ában foglalt normatív kedvezmények figyelembevételével az óvoda
esetében az intézményvezet´ó, az iskola és a szociális étkezés esetében a
pénzügyi el´óadó állapítja meg.
A kerekítési szabályok szerint megállapított bruttó térítési díjak:
a) Az óvodai étkezés bruttó díja 785 Ft,
b) Iskola I. korcsoport (7-10. év) teljes
ellátás 930 Ft,
c) Iskola I. korcsoport (7-10. év) menza
625 Ft,
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d) Iskola II. korcsoport (11-14. év) 985 Ft,
e) Iskola II. korcsoport (11-14. év) menza
685 Ft,
d) Szociális étkezés 1.045 Ft,
e) Szociális ebéd lakásra történ´ó kiszállítása 158 Ft
46., Zárt ülés
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár intézményben átmeneti intézményvezet´ói
megbízás lehet´óségér´ól készített el´óterjesztést.
A Képvisel´ó-testület 2022. október 03.
naptól megbízza Kelemen Ágnest a
Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtár intézményvezet´ói feladatainak ellátásával. A megbízott intézményvezet´ó részére a vezet´ói pótlékot
és saját vezet´ói pótlék nélküli bérének
50 %-át biztosítja helyettesítési díjként. A helyettesítési díj fedezete az
intézményvezet´ó távozása miatti bérmegtakarítás.

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:
minden hétf´ón 14:00-16:30 óráig

Lakossági tájékoztató
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egészségügyi veszélyhelyzet megszüntetésével 2022. július 1. naptól „a lábon álló
növényzet, tarló, növénytermesztéssel
összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lév´ó zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos”.

A korábban megszokott hétf´ói
napokon is TILOS szabadtéren
hulladékot égetni.
Rétsági Polgármesteri Hivatal
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Hirdetmény
Volt honvédségi ingatlanok
értékesítése
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete a 356/45, 356/46, 356/47 hrsz-ú
ingatlanokat értékesíteni kívánja, azokat
az erre vonatkozó önkormányzati rendelet
szerint meghirdeti.
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete a 356/45, 356/46, 356/47
hrsz.-ú ingatlanokat értékesíteni kívánja
az alábbi feltételekkel:
Ingatlan helyrajzi száma, megnevezése (Induló ár)
356/45 hrsz. (gyengélked´ó) 8.068.000 Ft
356/46 hrsz. (szürke parancsnoki)
10.068.000 Ft
356/47 hrsz. (f´óépület) 114.252.000 Ft
A Képvisel´ó-testület tájékoztatja az
érdekl´ód´óket, hogy a hatályos Helyi Építési Szabályzatban foglaltak szerinti vételi
ajánlatot lehet benyújtani, a HÉSZ jelenleg nem módosítható.
Az épületek volt honvédségi területen,
találhatók. Az önkormányzat els´ódleges
céljai szerint az alábbi tevékenységek valósulhatnak meg:
— oktatás, kultúra és a hozzájuk tartozó kereskedelmi egység (pl. étterem, büfé stb.)
— egészségügyi, szociális intézmény
— a felsorolt funkciókhoz tartozó gépkocsik parkolása.
A Helyi Építési Szabályzat megtalálható a
www.retsag.hu honlapon.
A Képvisel´ó-testület az épületeket a
fenti célok megvalósítására kívánja értékesíteni. A nyertes pályázónak a pályázatában foglaltak megvalósítására 5 éves
megvalósulási id´ót köt ki.
A pályázat mellékleteként benyújtandó:
— referencia,
— a tevékenység részletes bemutatása,
— üzleti terv.
A Képvisel´ó-testület a pályáztatás bármely
szakaszában visszavonhatja a pályázatot.
Ajánlatokat 2022. október 15-ig lehet
benyújtani. Benyújtás módja:
— személyesen a Rétsági Polgármesteri
Hivatalban, 2651 Rétság, Rákóczi út
20.
— levélben a következ´ó címen: Rétsági
Polgármesteri Hivatal, 2651 Rétság,
Rákóczi út 20. A borítékra kérjük ráírni „Vételi ajánlat - volt honvédségi ingatlanokra”
— elektronikusan a jegyzo@retsag.hu és
a polgarmester@retsag.hu e-mail címre, a tárgyban kérjük feltüntetni „Vételi ajánlat - volt honvédségi ingatlanokra”.
Több érdekl´ód´ó esetén licittárgyalás kiírására kerül sor, melynek id´ópontjáról az
érdekl´ód´óket írásban tájékoztatjuk.

Képvisel´ó-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete munkaterv szerinti következ´ó ülését KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötve november 24. csütörtök 16.00 órakor tartja. PVB ülés id´ópontja: november 22. kedd 16.00 óra.
El´óterjesztések benyújtásának határideje:
november 14. hétf´ó 9.00 óra
Tervezett napirendek: 1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása. El´óterjeszt´ó: Mez´ófi Zoltán polgármester. 2) Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének id´óarányos
teljesítésér´ól. El´óterjeszt´ó: Mez´ófi Zoltán
polgármester. 3) A helyi adók mértékének
megállapítása. El´óterjeszt´ó: Fodor Rita
Mária jegyz´ó. 4) Tájékoztató Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálásának
eredményér´ól. El´óterjeszt´ó: Fodor Rita
Mária jegyz´ó. 5) 2023. évi földhaszonbér
megállapítása. El´óterjeszt´ó: Mez´ófi Zoltán polgármester. 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.

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.

Tájékoztató
Falugazdászok elérhet´ósége
(2022-07-18-tól)
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´ó
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Iskolai Hírek
Szeptember 1-én országszerte becsöngettek, így a rétsági általános iskolában is
megkezdték a tanévet. Az ünnepélyes tanévnyitót az id´ójárás miatt a tornateremben tartották meg Rétságon. Az izgatott
kisdiákok verssel mutatkoztak be diáktársaiknak és tanáraiknak, s egyben végs´ó
búcsút vettek az óvodától. Ezt követ´óen
Nagyháziné Bacsa Mónika intézményvezet´ó asszony tanévnyitó beszéde következett. Bizakodva tekint a nehéz évkezdés
utáni id´ószakra is, hiszen nem csak a családok mindennapjai lesznek nehezek az
elkövetkezend´ó id´ószakban, hanem az intézmény életét is nagyban fogja befolyá-

solni a kialakult energiahelyzet. A nyári
id´ószakban történtek rövid áttekintése
után átadta az osztályvirágokat az els´ósöknek és az új fels´ósöknek, hogy ugyanúgy gondoskodjanak róluk, mint a tanárok
a diákjaikról. Az évközben várható fontosabb események id´ópontjainak ismertetése után az idei tanévben 294 diák figyelmét arra hívta fel, hogy az el´óz´ó években
megszokott jó magaviseletüket tartsák
meg minden nap. Az ünnepség végén köszöntésre kerültek az intézmény új tanárai, majd ünnepélyes hangsúllyal nyitotta
meg a 2022/2023-as tanévet. Az ünnepség
után a diákok elfoglalták helyeiket tanter-

meikben és megkezdték tanulmányaikat,
hogy a jöv´ó generációivá váljanak.

Felhívás
Iskolakezdési támogatásról
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

Felhívás

Rétsági sporthírek
A megújult Rétsági Football Club Havay Zoltán vezetésével az alábbi eredményekr´ól számolt be:
1. forduló: augusztus 27.
RFC - Ipolyszögi SE 6-0
2. forduló: szeptember 3.
Kétbodony - RFC 2-4
3. forduló: szeptember 11.
Bernecebaráti-Kemence - RFC 0-2
4. forduló: szeptember 18.
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RFC - Érsekvadkerti SE II. 2-2
5. forduló: szeptember 24.
Dejtár - RFC 1-0
Köszönjük a szurkolóknak és a lelkes rétsági közönségnek a biztatást, szurkolást!
Ezúton szeretnénk megköszönni Vigyinszki Attila támogatását, aki a Rétsági
Football Club címerét felfestette az öltöz´ó
épületére, ezzel is szebbé téve a futballpálya környezetét.

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
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Kiállítás a Magyar Fotográfia Napjára
Mohos Zsófia fotográfus. Gyermekkora
óta sok id´ót töltött Palócföldön, s azt látta,
hogy az évek során egyre több érték van
veszend´óben. Érezte, hogy az ´ó kezében a
fényképez´ógép lehet az eszköze az elt´ún´ó
világ megörökítésének. Fogékony, empatikus személyisége révén fotóin áthat a népi kultúra tisztelete, a falusi emberekhez
való szeretetteljes viszonya. Látásmódja
egyéni, remek érzékkel kapja lencsevégre
a mindennapi élet rezdüléseit. A Magyar
M´úvészeti Akadémia ösztöndíjasaként két
palóc falu - a Nógrád megyei Rimóc és a
szerbiai Kupuszina - életét követi személyes történeteken és közösségi eseményeken keresztül. Görbeország cím´ú kiállításán ezekbe a pillanatképekbe kaphattunk
betekintést szeptember 3-tól, a m´úvel´ódési központ galériájában.
A kiállítást Pribelszki Tamás, Kisecset
község polgármestere nyitotta meg. Elis-

mer´ó szavakkal méltatta az alkotót és a
tárlatot, szólt néhány szót a jeles napról.
Ékes hangjával Golyán Gréta, rimóci népdalénekes tette még hangulatosabbá a rendezvényt, palóc tájszólással el´óadott dalai
a fület gyönyörködtették. A képeken szerepl´ó arcok közül is felismerhettünk néhányat a jelenlév´ók között; örülünk, hogy el
tudott jönni Bözsi néni és Zsuzsika néni!
A tárlat híre gyorsan elterjedt. Rengeteg látogató érkezett Rétság és a környez´ó
községek érdekl´ód´ói mellett megyénk
számos településér´ól: Balassagyarmatról,
Szécsényb´ól, Salgótarjánból, Bátonyterenyér´ól, s´ót Vácról, Budapestr´ól, a felvidéki Palástról és Fülekr´ól is voltak vendégeink.
Köszönjük Zsófi, hogy képeiddel
meg´órzöd az utókornak nagyszüleink,
el´ódeink kultúráját!
KÁ

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
Budenszki Dániel és Boda Karolina
Házasságkötés 2022. szeptember 10.
Sok boldogságot kívánunk!

Felhívás
Zajos tevékenységekkel kapcsolatban
Felhívjuk a rétsági lakosok figyelmét az
önkormányzat 19/2013. számú rendeletében foglaltakra, a zajkeltéssel járó tevékenységek végzésével kapcsolatban.
14.§ (1) Tilos jelent´ós zajt kelt´ó munkák, például f´únyírás, f´úrészelés, épít´óipari munkák stb. végzése hétköznap este 21
órától, másnap reggel 7 óráig. Vasárnap és
ünnepnapokon a jelent´ós zajt kelt´ó munkákat csak reggel 9 óra és este 19 óra
között lehet végezni. Fenti korlátozások
alól kivételek az azonnali hibaelhárítást
igényl´ó munkák és a hóeltakarítás.
(2) A szabad térben másokat zavaró
hangos tevékenységet (pl. zene, ének stb.)
folytatni még alkalmanként is tilos.
(3) A szabad térben megtartott önkormányzati vagy az önkormányzat által engedélyezett rendezvények esetében hangos tevékenységet folytatni csak este 24 óráig lehet.
A teljes rendelet: www.retsag.hu

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.

Apróhirdetés
Tökmagolaj és termel´ói méz eladó!
Kotroczó Balázs, Rétság, Mez´ó út 4. Telefonszám: 06-35-350-282, 06-20-4282-480
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Nótaest
A Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtárban 2016 óta minden évben
neves zenészek és nótaénekesek tartanak Nótaestet Gy´óri Szabó József emlékére.
A 2022-es évben megrendezett Nótaest els´ó mozzanatai közé tartozott az a
sajnálatos tény, hogy egy olyan személyr´ól is megemlékeztek a résztvev´ók, aki
évek óta egyik f´ó szervez´óje volt az eseménynek. 2021. decemberében érkezett a
hír, hogy Buváry Lívia a Dankó Pista Életm´údíjas énekes elhunyt. A m´úvészn´ó
munkássága igen szerteágazó volt, a Pécsi
Nemzeti Színháztól, a Drezdai Operától a
Magyar Állami Operaházig számos helyen lépett fel, és szívügyének tartotta a

rétsági eseményt is. Az idei nótaest m´úsorán hallhattuk Kosáry Judit, Kátai Zsuzsa,
Bokor János és Sebestyén Tamás kedvenc
dalait, akik hangulatos estet varázsoltak.
A rétsági közönség által is ismert Csóka Gyula és zenekara biztosította a színvonalas muzsikát, és mint minden évben
a közönség ajkáról is felcsendült egy-egy
közismertebb nóta. Sebestyén Tamás, aki
az idei program házigazdája volt, beszédében el´óször a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjével kitüntetett
Gy´óri Szabó Józsefr´ól emlékezett meg,
majd megköszönte a város vezet´óségének,
hogy minden évben támogatják a Nótaestet, és köszönetet mondott a m´úvel´ódési
központ dolgozóinak is.

1929–2011
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
szinesben is, oldalanként 300 Ft.

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.
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Kerepl´ós Kirándulás
2022. május 23-án látványos kiállításokkal nyitotta meg kapuit a Néprajzi
Múzeum új épülete Budapesten a Városligetben. Európa egyik legkorszer´úbb etnográfiai múzeumépületébe lépve, igazán rácsodálkozhatunk a különleges egyedi megoldásokkal tervezett
kiállításokra.
A Kerepl´ó Néptánc Egyesület a néptáncos gyerekeknek évek óta, minden évben szakmai kirándulást szervez, ahol a
kirándulás témája a népm´úvészethez kapcsolódik, így 2022. augusztus 30-án, egy
igazán kellemes napot tölthettek a gyerekek Budapesten a Városligetben, ahol els´óként az újonnan megnyitott Néprajzi
Múzeumot látogatták meg. Ezt követ´óen
egy újabb kortárs építészeti remekm´úvet a

Magyar Zene Házát és a mellette lév´ó zenél´ó játszóteret vette birtokba a csapat, és
nem maradhatott ki a Városliget új Nagyjátszótere sem, ami 13.000 négyzetméteres méretével, különleges felszereltségével egyedinek mondható. Hazaindulás
el´ótt a H´ósök Terén egy rövid sétával
megcsodáltuk az oszlopcsarnok szobrait
és domborm´úveit Szent István királytól
egészen Kossuth Lajosig, ahol felcsendült
a Kossuth Lajos táborába népdal.
A kiránduláshoz nyújtott támogatást
civil támogatónknak tisztelettel köszönjük. Egy korábbi salgótarjáni fesztiválon
való részvétel utazási költségeinek jelent´ós részét 137.795 Ft támogatást Rétság
Város Önkormányzatának örömmel köszönjük.
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Rétsági kalauz
Programajánló
Programváltozás lehetséges!
Október 1. szombat, 17.00-21.00 óráig
a m´úvel´ódési központ el´óadótermében
Élményfestés - „Ringat a víz”
Minden eszközt és alapanyagot mi
adunk, neked csak a lelkesedésed kell
hozni!
Részvételi díj: 7.990 Ft/f´ó. Vezeti:
Lengyel László. Infó: 30/2607155
Október 6. csütörtök, 10.00 órától
a m´úvel´ódési központ aulájában
Megemlékezés az aradi vértanúkról
Október 6. csütörtök, 14.30 órától
az Országos Könyvtári Napok keretében
a könyvtár olvasó részlegében
Kiskönyvmolyok találkozója
Október 7. péntek, 9.50 órától
az Országos Könyvtári Napok keretében
a m´úvel´ódési központ el´óadótermében
Könyvbemutató
Trux Béla: A torony titka
Október 8. szombat
a városban és a Nagyparkolóban
Szüreti felvonulás és mulatság
12.30 Gyülekezés a Nagyparkolóban
12.45 Terményáldás
Celebrálja Tóth Ferenc plébános úr
13.00 Felvonulás
Útvonal: Nagyparkoló – Zrínyi utca –
Takarék út – Mez´ó út – Jókai út –
Pet´ófi út – Nagyparkoló. Megállóhelyek: KRESZ-park, Mez´ó utca eleje és
vége, Pet´ófi utca közepe.
15.00 Folklórm´úsor
Lenmamik (Budakalász), Forgatós
Kamara (Budapest), Kerepl´ó, Csillagvirág, Zúgófa Néptáncegyüttesek
(Rétság)
16.30 MC Hawer és Tekkn´ó
18.00 Cimbaliband koncert
19.00 Utcabál – Zene: Siklai duó
Minden érdekl´ód´ót szeretettel várunk!

Nyitvatartás
Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár
Könyvtár:
Hétf´ó:
11.00-16.00
Kedd-péntek
9.00-18.00
Szombat
13.00-17.00
M´úvel´ódési Központ:
Hétf´ó-csütörtök:
8.00-20.00
Péntek:
8.00-21.00
Szombat:
17.00-21.00
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Október 12. szerda, 10.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
Meseprogram Bartos Erikával
a Bogyó és Babóca könyvek írójával
Október 17. hétf´ó, 19.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Körúti Színház bemutatja a
Miért nem marad reggelire?
cím´ú vígjátékot
„Ray Cooney neve mindig garancia
volt a felh´ótlen kacagásra. Most viszont egy nagyon érzékeny oldaláról
ismerhetjük meg. George mintapolgár,
sziklaszilárd erkölcsi és morális alapokon 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
agglegény életébe. Louise George tökéletes ellentéte, egy akaratos, hisztis,
éretlen kamasz, aki nem tör´ódik semmivel.
Az el´óadás nagysága abban áll, hogy
két remek színész karakterének fejl´ódését láthatjuk a színpadon úgy, hogy
mindketten az el´ónyükre változnak. A
katarzis sem marad el, mert van megváltás, az élet - alapvet´óen - szép. És
ez akkor is így van, ha néha nagyon
nehéznek t´únik.
Karaivanov Lilla és Kautzky Armand
többször bizonyították már, hogy kiváló párost alkotnak a színpadon (Az
üvegcip´ó, vagy A bolond lány). Most,
mint Louise és George is bemutatkoznak.”
George Clarke – Kautzky Armand
Louise Hamilton – Karaivanov Lilla
Davey – Ráhm Dániel
Hippi lányok – Malik Édua, Figeczky
Anna
Rendezte – Galambos Zoltán
Jelmez – PLATHE
Belép´ódíj: 3.500 Ft
Október 19. szerda, 14.30 órától
a m´úvel´ódési központban
Véradás
Találd meg a h´óst magadban! Legyél
te is véradó!
Személyi igazolvány, TAJ- és lakcímkártya szükséges. Véradás el´ótt 1-1,5
órával ajánlott a b´óséges folyadékfogyasztás, illetve a tartalmas, egészséges étkezés.

Október 21. péntek, 8.30 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
az általános iskola megemlékezése
nemzeti ünnepünk alkalmából
Október 23. vasárnap, 18.00 órától
Megemlékezés
nemzeti ünnepünk alkalmából
Október 30. vasárnap
Mindszenty Emléknap
Fels´ópetényben:
10.00 Szentmise a Munkás Szent József templomban
11.00 Megemlékezés és koszorúzás
Rétságon:
13.00 Tiszteletadás, virágok elhelyezése a Börzsönyi úti Mindszenty-Pallavicini Emlékm´únél
14.00 Ünnepélyes megemlékezés és
koszorúzás a volt laktanyai Emlékparkban a Mindszenty emlékm´únél és
a Pallavicini kopjafánál

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´úvel´ódési központban
és a könyvtárban
Hétf´ó:
Kerepl´ó Néptánc Együttes (1.o.).
16.00-17.15. Vezeti Simon Katalin.
DC Callenetics alakformáló torna.
17.30-18.30 és 18.30-19.30.
Vezeti Ciuleac-Gálik Zsófia.
Kedd:
Kerepl´ó Néptánc Együttes (5-6-7.o.).
16.30-18.00. Vezeti Simon Katalin.
Csillagvirág Néptánc Együttes.
18.00-19.30. Vezeti Simon Katalin.
Alakformáló n´ói torna.
18.40-19.40. Vezeti Bagyinszki Anikó.
Szerda:
Kerepl´ó Néptánc Együttes. (2-3-4.o.).
16.30-18.00. Vezeti Simon Katalin.
Gerinctorna.
17.15-18.15 és 18.30-19.30.
Vezeti Rottenbacher Mónika.
Csütörtök:
´´
Oszirózsa
Tánccsoport.
15.00-16.00. Vezeti: Putyer Gyuláné.
T´úzzománc Kör.
17.00-19.00.
DC Callenetics alakformáló torna.
17.30-18.30 és 18.30-19.30.
Vezeti Ciuleac-Gálik Zsófia.
Rétsági Férfi Kórus.
18.30-19.50. Vezeti Patrik Judit.
Péntek:
Zúgófa Néptánc Együttes.
19.00-20.30. Vezeti Simon Katalin.
facebook.com/VarosiMuve
lodesiKozpontesKonyvtar
Retsag
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„Mit olvasol Te?”
Kerekasztal beszélgetés Kosztolányi Dezs´ór´ól
“Csak a valószín´útlen igazán valószín´ú, csak a hihetetlen igazán hihet´ó.
- Kosztolányi Dezs´ó
A rétsági könyvtár életének egyik rendszeresen visszatér´ó, sokak által kedvelt
kulturális ismeretterjeszt´ó eseménye, a “Mit olvasol Te?” elnevezés´ú irodalmi kerekasztal
beszélgetés, amelynek vezet´óje,
Varga Nándorné “Julika”. Ezek,
az irodalomról, irodalmi nagyjainkról szóló tartalmas délutánok nem csak az olvasás, a költészet és a prózairodalom népszer´úsítésér´ól szólnak, hanem
kevésbé ismert információkat,
érdekfeszít´ó történeteket is kaphatunk az aktuális témát szolgáltató költ´ór´ól, íróról. A foglalkozáson
való részvétel ingyenes!
Szeptemberben, az ´ósz közeledtével,
hazánk egyik leglíraibb költ´óje szolgáltatta az aktuális témát, aki nem más volt,
mint Kosztolányi Dezs´ó. Kevesen tudják
azonban, hogy a költ´ó teljes neve, Nemeskosztolányi Kosztolányi Dezs´ó István Izabella volt. Római katolikus családból
származott, s két utónevét keresztszülei
után kapta. Keresztapját Hofbauer Istvánnak, keresztanyját pedig Oravecz Izabellának hívták. Költészete már-már diszharmónikus, hiszen éppoly magasztosan képes megfogalmazni az elmúlás fájdalmát,
mint az élet szépségeit.
Kosztolányi nagyon szerette az anyanyelvét, ez azonban nem akadályozta meg
abban, hogy elsajátíthassa más nemzetek
nyelveit, hiszen nem csak európai nyelv´ú,
hanem kínai és japán verseket is fordított.
Kosztolányi Dezs´ó az Osztrák-Magyar monarchia területén, Szabadkán született. A középiskolai tanulmányait Szabadkán kezdte meg, de tanárával való
konfliktusa miatt kiutasították innen. Szegeden, magántanulóként érettségizett le.
1903-ban Budapestre költözött és ekkor
kezdte meg tanulmányait a Budapesti
Egyetem bölcsészkarán, magyar-német
szakon. Itt találkozott Babits Mihály és
Juhász Gyula költ´ókkel, és életre szóló
barátságot kötött Karinthy Frigyessel is.
Közeli jóbarátja volt unokatestvére, Csáth
Géza is. Egy kis ideig a bécsi egyetemre
is járt, de nem fejezte be, hazaköltözött és
újságírónak állt, mely szakmát élete végéig gyakorolta.
1908-ban átvette a költ´ó Ady Endre

helyét, aki Párizsba utazott tudósítani egy
budapesti lapnak. Érdekességképpen álljon itt, hogy Ady Endrét és költészetét
dekadensnek tartotta és életük végéig kibékíthetetlen ellenségeskedés volt a két
poéta között. Bizonyítékul álljon itt egy
sor, melyet Kosztolányi Babits Mihálynak
írt: “A modern irodalom trónusába egy kiállhatatlan és üres
poz´órt ültettek: Ady Endrét.” A
sors különös játéka, hogy a Budapesti Napló szerkeszt´óségében, ´ó lesz, Ady utódja. Els´ó
verseskötete a “Szegény kisgyermek panaszai” országos sikert aratott, és ezzel egy termékeny id´ószak kezd´ódött el
Kosztolányi Dezs´ó életében.
Szinte minden évben kiadott
egy könyvet.
1913-ban vette feleségül Harmos Ilona
színészn´ót, aki Görög Ilona néven jelentette meg novelláit. Házaságkötésük után,
Harmos Ilona felhagyott a színjátszással,
és férjéhez hasonlóan, ´ó is az irodalomban találta meg azt a közeget, ahol
ambíciói kiteljesedhettek, hiszen m´úveit
elismerés övezte. Alkotásait Görög Ilona
álnéven publikálta. 1915-ben született
meg fiúk, Kosztolányi Ádám. Harmos Ilona és a költ´ó viszonya a végletek viszonya
volt.
A huszadik század harmincas éveinek
hajnalán, az akkor már súlyos rákbetegségben szenved´ó költ´ó gyötr´ó szerelemre
lobbant Radákovics Mária iránt, aki férjezett asszony volt. Ezt a viszonyt azonban
a költ´ó felesége nagyon rossz szemmel
nézte, és megannyi levéllel próbálta jobb
belátásra bírni férje szeret´ójét, közülük
nem egy valóban sokkolóan hathatott Radákovics Máriára.
1936-ban, szájrákban halt meg. A halála el´ótti id´ószakban már képtelen volt
beszélni, így írásban kommunikált a körülötte lév´ókkel. Halála el´ótt nem sokkal arra kérte barátját, Füst Milánt, hogy Mária
hozzá írt leveleit, tegye be egy borítékba,
majd ezt helyezze el koporsójában, a párnája alá, hogy szerelme szavai vele nyugodhassanak. Sajnos a mai napig nem derült ki, hogy teljesült-e a nagy “nyugatos”
végakarata. 1936, november 3-án halt
meg szörny´ú testi és lelki kínok után, egy
budai kórházban. Sírja a Kerepesi úti temet´óben található.
Hogy jobban megismerkedhessenek a
jelenlév´ók Kosztolányi költészetével, a
könyvtár olvasórészlegén kihelyezésre

kerültek a költ´ó kötetei, melyeket bárki
fellapozhat, aki ellátogat könyvtárunkba.
Legismertebb verseskötetei: Négy fal
között, A szegény kisgyermek panaszai,
Mák, Kenyér és bor, A bús férfi panaszai,
Meztelenül, Zsivajgó természet; legismertebb novellái: Esti Kornél-ciklusok; továbbá legismertebb regényei: Néró a véres költ´ó; Pacsirta; Aranysárkány; Édes
Anna.
Kosztolányi alkotásai fellelhet´óek a
rétsági könyvtárban is, melyeket a beiratkozott olvasók kis is kölcsönözhetnek.
A soron következ´ó “Mit olvasol Te?”
irodalmi kerekasztal beszélgetésre, október 12-én, 17 órakor kerül sor, mely délután témája, Szabó Magda élete és munkássága lesz.
Szeretettel várjuk az érdekl´ód´óket a
könyvtár olvasórészlegébe!

Naponta 24 órában képújság,
hirdetésekkel, aktuális információkkal
2022. októberi m´úsor
Október 27. csütörtök
18:00 Híradó
18:10 Kultszoba
19:00 KonkRétság
Ismétlések:
okt. 28. 18 órától,
okt. 29. 10 és 16 órától,
okt.30. 10 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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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

Fogorvosi szolgálat
Rendel: Dr. Bed´ó Gyöngyi fogszakorvos
Rendelési id´ó:
Hétf´ó:
7.00-13.00
Kedd:
7.00-13.00
Szerda:
7.00-13.00 13.30-19.30
Csütörtök: nincs rendelés
Péntek:
13.00-19.00
Telefon: 06-35-350-019
A rendelési id´ó vége el´ótt 1 órával új beteg
fogadására már nincs lehet´óség.
Kérjük a Kedves Betegeket, hogy a
járványügyi szabályokat a rendel´óben
betartani szíveskedjenek!

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. október 13., 27. csütörtök
2022. november 10., 24. csütörtök

HANGADÓ

Járóbeteg-szakellátó

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

Tájékoztató
Fogorvosi ügyelet ellátásáról
Mint arról a képvisel´ó-testületi ülések anyagai között számot adtunk, az önkormányzat
megállapodást kötött a Semmelweis Egyetemmel a fogászati ügyelet ellátására. Sürg´ós esetben az alábbi helyen és id´ópontokban vehet´ó igénybe az ügyelet: Fogászati
és Szájsebészeti Oktató Intézet, 1088
Budapest, Szentkirályi utca 40. (Corvin
negyed metróállomástól kb. 450 méter)
Ügyeleti id´ó:
Hétf´ó-péntek: 20.00-07.00
Szombat:
08.00-13.00,
14.00-19.00, 20.00-24.00
Vasárnap:
00.00-07.00, 08.00-13.00
Hétf´ó:
00.00-07.00
Ünnepnapon a vasárnapi készenléttel
megegyez´ó.

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.

Ügyfélszolgálati iroda
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

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

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

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

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