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Mindszenty - Pallavicini Emléknap
2022. október 30-án, vasárnap került megren-
dezésre Rétságon a Mindszenty-Pallavicini
Emléknap. Ezen a napon, városunk tisztelet-
tel adózik Pálinkás-Pallavicini Antal honvéd
´́ornagy és Mindszenty József esztergomi ér-
sek, bíboros, Magyarország utolsó hercegprí-
másának emléke el´́ott. 

A megemlékezés rétsági szakasza, délután 13

órakor kezd´́odött a Börzsönyi úti emlékn´́unél,

el´́otte a délel´́otti órákban, Fels´́opetényben tartot-

tak szentmisét. A rétsági megemlékezést promi-

nens személyek is megtisztelték jelenlétükkel,

többek között Marton Zsolt, váci megyéspüspök

is jelen volt a megemlékezésen, mely harangszó-

val vette kezdetét.

A Himnusz elhangzása után, Szájbely Zsolt

szavalata nyitotta meg a délutánt, melyet a ko-

szorúzási ceremónia követett. A jelenlév´́ok a

megemlékezés virágainak elhelyezésével rótták

le tiszteletüket a történelmi nagyságok el´́ott. 

Ezt követ´́oen a jelenlév´́ok kisebb sétát tettek

a hideg ´́oszi id´́oben, hiszen a megemlékezés kö-

vetkez´́o szakaszára a volt laktanya parkjában ke-

rült sor, ahol Vigyinszki Attila szavalata megala-

pozta az emelkedett hangulatot. 

Az irodalmi megemlékezés után, Mez´́ofi Zol-

tán, Rétság város polgármestere osztotta meg a

jelenlév´́okkel gondolatait nemzeti mártírjainkról,

és az 1956-os forradalmi eseményekr´́ol, s vont pár-

huzamot korunk és a múlt eseményei között.

Ez után Illésfalvi Péter - a Honvédelmi Minisz-

térium Katonai Örökség F´́oosztály f´́oosztályveze-

t´́oje - szólt néhány megemlékez´́o szót, melyekben

mártírjaink történelmi nagyságát éltette. 

A felemel´́o beszédek után az emléktáblánál

és a kopjafánál elhelyezésre kerültek a koszorúk,

és a jelenlév´́ok néma f´́ohajtással tiszteleghettek

Pálinkás-Pallavicini Antal és Mindszenty József

soha el nem halványuló emléke el´́ott. 

Sz. Zs.
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Városházi tudósítások

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete 2022. október 27-i ülésén az
alábbi napirendekr´́ol tárgyalt:

A Képvisel´́o-testület a „Rétság, böl-

cs´́odei eszközök beszerzése” tárgyú, a

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja sze-

rinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánla-

ti felhívását és a közbeszerzési doku-

mentumait jóváhagyja. A jóváhagyott

dokumentumok folyamatba épített el-

len´́orzés céljából történ´́o megküldését

kérte a közbeszerzési tanács-

adótól az illetékes ellen´́orzést

végz´́o szervek részére.

A Képvisel´́o-testület  jóváhagy-

ta az el´́oz´́o napirenddel kapcso-

latos 2022. évi módosított köz-

beszerzési tervet.

A Képvisel´́o-testület jóváhagy-

ta a Napközi Otthonos Óvoda épületé-

re, a Laktanya u. 9.-re (Önkéntes T´́u-

zoltó Egyesület szertára) és a közvilá-

gításra kapott, az E.ON Kft. által meg-

küldött szerz´́odéseket.

Rétság Város Önkormányzat Képvise-

l´́o-testülete megtárgyalta az “Elektro-

mos városi és ipari hulladékszívó be-

rendezés beszerzésének lehet´́osége”

cím´́u el´́oterjesztést. A Képvisel´́o-testü-

let támogatja az NRG CAR Kft. Glut-

ton H2O Perfect típusú elektromos vá-

rosi és ipari hulladékszívó berendezés

megrendelését. A berendezés ára brut-

tó 11.912.054 Ft, melyet a Képvisel´́o-

testület a 2022. évi költségvetés álta-

lános tartalék terhére biztosít.

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete 2022. november 3-i ülésén
az alábbi napirendekr´́ol tárgyalt:

Testületi döntés alapján meghirdetésre

kerültek a 356/45-47 hrsz-ú volt lakta-

nyai épületek. A kiírás szerint az ingat-

lanokra egyenként lehetett vételi aján-

latot benyújtani. Négy vételi ajánlat

érkezett, melyek közül a képvisel´́o tes-

tület a DM Concept Kft. vételi ajánla-

tát érvénytelennek nyilvánította. érvé-

nyes a Honey Magyarország Kft., a Glo-

bál Vil Kft. és Bóta Gábor ajánlata. Több

érdekl´́od´́o miatt licittárgyalást kell tarta-

ni a 356/46 és a 356/45 hrsz-ú ingalta-

nokra. A Képvisel´́o-testület felkérte Dr.

Gáspár Zoltán ügyvédet a licittárgyalás

el´́okészítésére és levezetésére.

Az Önkormányzat vagyonáról, a va-

gyonhasznosítás rendjér´́ol és a va-

gyontárgyak feletti tulajdonosi jogok

gyakorlásának szabályairól szóló ön-

kormányzati rendelet alapján a testület

felülvizsgálta a földhaszonbérleti dí-

jak 2023. évre alkalmazandó mértékét.

Úgy határozott, hogy a jelenleg alkal-

mazott díjakat (külterületen lév´́o, me-

z´́ogazdasági rendeltetés´́u szántó m´́u-

velési ágú területek bérleti díja 3,50

Ft/m2/év; belterületen lév´́o mez´́ogazda-

sági célra bérbe adott területek bérleti

díja 23,20 Ft/m2/év) nem módosítja.

A Salgótarjáni Tankerületi Központ

megküldte a Rákóczi u. 32. szám alatti

épület bérlése vonatkozó szerz´́odés

tervezetét annak érdekében,

hogy a Pedagógiai Szakszolgá-

lat részére helyiséget tudjon

biztosítani. A bérl´́o el´́ozetesen

arra tett ígéretet, vállalja a re-

zsiköltség kb. 80 %-át, az ön-

kormányzat pedig (az épület-

ben lév´́o közmunkás meleged´́o

miatt) a 20 %-át. Ezzel szemben a ter-

vezetben az szerepel, hogy az önkor-

mányzat fizesse a rezsiköltség 73,35

%-át, a Tankerület pedig vállalja a

26,65 %-ot. Az önkormányzat az épü-

letb´́ol a magas rezsiszámlák elkerülése

érdekében ki tud vonulni. A közmun-

kások meleged´́ojét a téli id´́oszakra az

asztalos m´́uhelybe helyezik át; a kis-

tornaterem egyetlen bérl´́oje felmondta

a szerz´́odést, tehát kötelezettség abban

az épületrészben sincs. A Képvisel´́o-

testület a Salgótarjáni Tankerületi Köz-

pont munkatársai által el´́okészített va-

gyonkezel´́oi szerz´́odés-tervezetet nem

hagyta jóvá, a szerz´́odés nem írható alá.

A Képvisel´́o-testület az épület teljes le-

zárását rendelte el a téli id´́oszakra 2022.

november 15-i határid´́ovel.

A Képvisel´́o-testület jóváhagyta a Dr.

Rádi Háziorvosi Kft-vel a rétsági II.

számú Házorvosi Szolgálat feladatai-

nak ellátására kötend´́o feladat-ellátási

szerz´́odést. Dr. Rádi László megkapta

az OKF ´́O-t´́ol a m´́uködési engedélyt,

valamint a praxisengedélyt. Orvosi dip-

lomáját, TB engedélyét, egészségügyi

alkalmassági vizsgálatáról szóló igazo-

lást már korábban bemutatta.

A Képvisel´́o-testület tárgyalt az iskola

melletti étkez´́o tervezésével kapcsola-

tos 380.000 Ft + áfa összeg´́u t´́uzjelz´́o

tervezési többlet feladatról. A testület

az eredeti tervez´́oi szerz´́odés módosí-

tását kezdeményezi a vállalkozónál.

Három pénzintézet kereste meg szám-

lavezetési és megtakarítás lekötési

ajánlattal az önkormányzatot. A Kép-

visel´́o-testület nem kíván bankot vál-

tani, a OTP Bank Nyrt kiemelt ügyfe-

leinek szóló, az eddigieknél kedve-

z´́obb feltételeket nyújtó szerz´́odéseket

jóváhagyta.

Rétság Város Önkormányzat Képvise-

l´́o-testülete tárgyalt a szociális t´́uzifa

értékesítésre érkezett árajánlatról és

szállítási szerz´́odés jóváhagyásáról. A

Képvisel´́o-testület az Ipoly Erd´́o Zrt.

Diósjen´́oi Erdészet 116 erdei m
3

mennyiség´́u kemény lombos vastag

t´́uzifa 17.500 Ft/m
3
 + áfa árajánlatát

elfogadta. A t´́uzifa házhoz szállítására

a Misik Kft.-vel kötend´́o, bruttó

993.140 Ft vállalási árat tartalmazó

szerz´́odést elfogadta.

Az október 27-i ülésen döntés született

arról, hogy az önkormányzat megvá-

sárol 1 db Glutton H2O Perfect hulla-

dékszívó és fert´́otlenít´́o berendezést. A

Képvisel´́o-testület a beszerzéshez

szükséges szerz´́odést jóváhagyta.

Az Urbán és Nagy Investment Kft.

eredményes ajánlattétellel elnyerte a

356/44 hrsz-ú ingatlan vételi lehet´́osé-

gét. Az Urbán Ingatlanfejleszt´́o Kft.

kéréssel fordul a Képvisel´́o-testület-

hez, hogy a korábban megvásárolt

356/41 hrsz-ú ingatlant saját vállalko-

zási körén belül el szeretné adni az

Urbán és Nagy Investment Kft-nek.

Az adásvételi szerz´́odés ugyanazokat

a feltéteket tartalmazza, mint a koráb-

bi adásvételi szerz´́odés, egy vállalko-

zási körön belül történne az adásvétel.

A Képvisel´́o-testület az Urbán és Nagy

Investment Kft-vel kötend´́o, 356/44

hrsz-ú ingatlan adásvételi szerz´́odését

jóváhagyta. Az Urbán Ingat-

lanfejleszt´́o Kft és az Urbán és Nagy

Investment Kft. között létrejöv´́o adás-

vételi szerz´́odést az önkormányzat

nem tartja aggályosnak, a szerz´́odés-

kötéshez hozzájárult.

A Rétsági Család- és Gyermekjóléti

Központ 2022. szeptember 5-t´́ol 2022.

december 2-ig szakmai gyakorlatot

biztosít egy hallgató részére. Az Apor

Vilmos Katolikus F´́oiskola vállalta,

hogy a szakmai gyakorlatra 36.000 Ft-

tal támogatja a gyakorlati helyszínt

biztosító intézményt. A képvisel´́o-tes-

tület az Együttm´́uködési megállapo-

dást jóváhagyta.

Fakivágási kérelmekr´́ol tárgyalt a kép-

visel´́o-testület. Két kérvény esetében

döntött úgy a testület, hogy a tulajdo-

nosi hozzájárulás megadásához szak-

ért´́oi véleményt kér Bakó Károly szak-

ért´́ot´́ol. Az általános iskolai étkezde

kialakítása érdekében a Képvisel´́o-tes-

tület tulajdonosi hozzájárulását adta az

Iskola tér 1. sz. ingatlanon lév´́o 3 db

feny´́ofa, 1 db lombos fa kivágásához.

Tekintettel arra, hogy Rétság Város
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Képvisel´́o-testületi ülés

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkaterv szerinti követ-
kez´́o ülése december 15. csütörtök 16,00
órakor lesz. PVB ülés id´́opontja: decem-

ber 13. kedd 16.00 óra. El´́oterjesztések

benyújtásának határideje: december 05.

hétf´́o 9.00 óra.

Munkatervben tervezett napirendek:

1) A 2023. évi gazdálkodás átmeneti sza-

bályairól szóló rendelet megalkotása. 2) A

Képvisel´́o-testület 2023. évi munkatervé-

nek elfogadása. 3) 2023. évi Bels´́o Ellen-

´́orzési Program és Terv elfogadása. 4) Be-

számoló a testület lejárt határidej´́u határo-

zatainak végrehajtásáról és az átruházott

hatáskörben hozott döntésekr´́ol, valamint

a két testületi ülés közötti id´́oszakban az

önkormányzat érdekében végzett polgár-

mesteri munkáról.

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.

Önkormányzata a beruházó, a Képvi-

sel´́o-testület felkérte a jegyz´́ot, hogy

kijelölési kérelmet nyújtson be a Nóg-

rád Megyei Kormányhivatalhoz.

A volt RVSE objektumainak átvételé-

r´́ol döntött a Képvisel´́o-testület. A

szolgáltató megküldte az önkormány-

zat részére a Rétság 295 hrsz-ú sport-

öltöz´́o és a Mikszáth u. 41. szám alatt

lév´́o faház ivó- és szennyvíz szolgálta-

tásáról szóló közszolgáltatási szerz´́o-

dést. A Képvisel´́o-testület a szerz´́odé-

seket jóváhagyta.

A Képvisel´́o-testület megtárgyalta az

önkormányzati bérleményekr´́ol szóló

tájékoztatót. Az önkormányzat tulaj-

donában lév´́o bérlemények bérleti dí-

jai 2012. évben kerültek felül-

vizsgálatra. Ekkor egységesítésre ke-

rültek a bérleti szerz´́odések, megsz´́unt

a bérleti díj emelésének az inflációs

rátához kötése. 2013. évben módosí-

totta utoljára a képvisel´́o testület a bér-

leti díjakat. 2014. évt´́ol az alacsony

infláció miatt nem került sor a bérleti

díjak emelésére, majd 2020. évt´́ol a

koronavírus járvány miatti vészhely-

zeti intézkedések kifejezetten tiltották

a bérleti díjak emelését. A lakáscélú

bérleményeket rendeletben, míg a nem

lakás célú bérlemények bérleti díját

határozatban kell majd megállapítani.

A Képvisel´́o-testület a tájékoztatást tu-

domásul vette. A 2023. évi bérleti díjak

megállapításához a Képvisel´́o-testület

javaslatokat kér a képvisel´́okt´́ol, illetve

a Rétsági Polgármesteri Hivatal Pénz-

ügyi és Szolgáltatási Csoportjától.

A Társadalmi Kapcsolatok Bizottság-

hoz egy kérelem érkezett. A Képvise-

l´́o-testület egyetért a Bizottság dönté-

sével és a Városi Nyugdíjas Klub

2022. november 17-i színházlátogatá-

sát 122.500 Ft-tal támogatja. A támo-

gatásról szóló megállapodás megköté-

sét követ´́oen a támogatás kifizetése

megtörténhet.

Rétság Város Önkormányzat Képvise-

l´́o-testülete megtárgyalta a „H´́ut´́o-f´́ut´́o

klímák telepítésének lehet´́osége a Pol-

gármesteri Hivatal épületében” cím´́u

el´́oterjesztést. A Képvisel´́o-testület az

el´́oterjesztésben foglaltakat elfogadta

és támogatja a klímaberendezések fel-

szerelését. A beérkezett árajánlatok

közül az AL-K ´́OVÁR Kft. kivitelezés-

re vonatkozó árajánlatát fogadta el. A

beruházás költsége bruttó 12.360.215

Ft, melyet a Képvisel´́o-testület a 2022.

évi költségvetés tartaléka terhére biz-

tosít. A Képvisel´́o-testület szerz´́odéster-

vezetet kér, melynek jóváhagyására fel-

hatalmazta a vis major munkacsoportot.

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete 2022. november 15-i rendkí-
vüli ülésén az alábbi napirendekr´́ol tár-
gyalt:

A Salgótarjáni Tankerületi Központ is-

mét megkereste az önkormányzatot

annak érdekében, hogy a Pedagógiai

Szakszolgálat részére helyet biztosít-

son. Az új tervezetben a költségará-

nyok nem módosultak. A közmunkás

meleged´́o az épületb´́ol elköltözött.

Több egyeztet´́o megbeszélés után a

Képvisel´́o-testület azt a határozatot

hozta, hogy a Salgótarjáni Tankerületi

Központ munkatársa által el´́okészített

vagyonkezel´́oi szerz´́odést nem hagyja

jóvá. Felkérte a Tankerületi Központ jo-

gászát, hogy a megváltozott körülmé-

nyeket figyelembe véve, kiemelten azt,

hogy kizárólagosan használják az épüle-

tet, dolgozza át a vagyonkezel´́oi szerz´́o-

dést. A Pedagógiai Szakszolgálat dolgo-

zói részére a Képvisel´́o-testület rezsi-

költséget nem biztosít. A 250/2022.(XI.

03.) Képvisel´́o-testületi határozat végre-

hajtása további egyeztetések lefolytatá-

sáig felfüggesztésre került.

Rétság Város Önkormányzat Képvise-

l´́o-testülete megtárgyalta a Pályázati

kiírás webmesteri feladatokra  cím´́u

el´́oterjesztést. A www.retsag.hu hon-

lap jogosan igen sok kritikát kapott az

elmúlt években. Az oldal elavult, nem

naprakész, nehezen áttekinthet´́o. A ja-

vaslat szerint továbbra is a Városi M´́u-

vel´́odési Központ és Könyvtár legyen

a kiadó, felel´́os szerkeszt´́o; a domain

tulajdonosa pedig az Önkormányzat.

Színes, változatos, naprakész webol-

dalra van szükség, amely segítségével

a lakosság napi szint´́u információkhoz

jut. A Képvisel´́o-testület az új web-

mesteri feladatok ellátására kiírt pá-

lyázati felhívást jóváhagyta (jelen lap-

számban külön hirdetményben olvas-

ható). A jelenleg hatályos szerz´́odést

2022. december 31. nappal fel kell

mondani, a hirdetményt széles körben

közzé kell tenni.

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.

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:

minden hétf´́on 14:00-16:30 óráig

Tájékoztató

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

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´́o
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Lakossági tájékoztató – 2022. december

Tisztelt Rétsági Lakosok! 
Engedjék meg, hogy egy rétsági m´́u-

vész sikerével kezdjem beszámolómat. A
27. alkalommal Szécsényben megrende-
zett Nógrád Megyei ´́Oszi Tárlaton Óvári
János fest´́om´́uvész nyerte Rétság Város
Önkormányzatának díját.  A festmény
címe: „H...van ott v...ki?”   A színvonalas
kiállításon 51 alkotó mutatta be alkotását,
melyek közül a szakmai zs´́uri által leg-
jobbnak ítélt m´́uvek alkotói vehettek át
díjat. Bakos Ferenc Madách-díjas képz´́o-
m´́uvész méltatta Óvári Jánosa festményét.

Bakó Mónika képvisel´́otársam kezde-
ményezésére Rétságon is leng a babazász-
ló. November hónapban 2 kislány é 3 kis-

fiú érkezett városunkba. A babáknak és
családtagjaiknak jó egészséget, sok bol-
dogságot kívánok. 

Eredményesen zárult a volt laktanya
területén két épületre meghirdetett licittár-
gyalás. A  „szürke parancsnoki” épületet
megvásárló vállalkozó szolgáltatóház ki-
alakítását tervezi. A földszinten kisebb
egységekben pl. fodrászat, szépségszalon,
magánrendel´́o, az emeleti részben irodák
kialakítását tervezi. Célja a helyi gazdaság
élénkítése, gazdaságosan üzemeltethet´́o
helyiségek kialakításával.

A volt gyengélked´́o épületét megvá-
sárló vállalkozó irodák kialakításával,
székhelyszolgáltatással szeretné b´́ovíteni
a város által nyújtott lehet´́oségeket. 

TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak
fejlesztése pályázaton városunk
61.888.751 Ft támogatást nyert a Temp-
lom utca és a Sz´́ol´́o utcát a Takarék úttal
összeköt´́o szakasz felújítására. 

Szinte naponta kérdezik t´́olem, hogy
mi lesz a Piac téri volt virágbolt helyén.
Mit tudok róla? Tájékoztatom Önöket,
hogy állatorvosi rendel´́o lesz, ezért foly-
nak a bels´́o átalakítási munkák. A rendel´́o
információim szerint várhatóan február-
ban nyílik meg.

Az északi városrészben megépül´́o be-
vásárlóközpont el´́okészít´́o munkái halad-
nak. A decemberi ülésre napirendre ve-
szem a Jászteleki út kivezetéséhez szük-
séges kett´́o terület cserjének a szerz´́odé-
sét. Az úttervez´́omérnökök a közm´́ue-
gyeztetéseknél tartanak. Sajnos ez a folya-
mat több hónapot is igényelhet. ha ez a
munkaszakasz is befejez´́odik, nem látom
akadályát a látványos munkáknak.

A bölcs´́ode f´́obejárat (Mikszáth u.)
melletti baloldalon a gyalogosjárda (a jár-
da bölcs´́ode területéhez tartozik) megtar-
tása mellett döntött a Képvisel´́o-testület.
A döntés miatt újabb kerítést kell építeni
a Mikszáth utca és a Takarék út közötti
szakaszra. Ez a kerítés az eredeti tervben
nem szerepelt, pótmunka megrendelését
igényelte, ugyanakkor akadályozza a te-
reprendezési munkákat is, ezért a kivitele-
z´́o vállalkozóval szerz´́odést kell módosí-
tanunk, meg kell hosszabbítani az építési
beruházás határidejét. Zajlanak még az
egyeztetések az infláció miatti vállalkozói
többletigény mértékér´́ol is.

Sajnos az eszközbeszerzés tekinteté-
ben a lezajlott közbeszerzési eljárás nem
zárható le, eredményt hirdetni még nem
lehet. Az öt részre bontott közbeszerzési
részek közül az egyik részre nem érkezett
csak egy ajánlat, ez az eredménytelenség

oka. Erre a részre új eljárást kell kiírni.
Sajnos további teend´́o is van, a Támoga-
tási Szerz´́odés hosszabbítását kell kezde-
ményeznünk.

A Városi piac építése a befejezéshez
közeledik. A Képvisel´́o-testületre ebben a
projektben is igen komoly feladat vár. A
vállalkozó jelent´́os összeg´́u többletköltség
elismerését kéri. A Képvisel´́o-testület a
szakért´́ok véleménye alapján kíván dönte-
ni a többletköltség elismerésének mérté-
kér´́ol.

Bízom benne, mire tájékoztatómat ol-
vassák, már az es´́obeállók elkészülnek a
buszforduló területén. Az es´́obeállókat
szállító vállalkozás 2022. december 5-re
ígérte a telepítést. A telepítésben a Város-
üzemeltetési Csoport munkatársai is köz-
rem´́uködnek.

A téli hónapokban a Városüzemelteté-
si Csoport munkatársai elkezdik kihelyez-
ni a közelmúltban vásárolt hulladékgy´́uj-
t´́oket. El´́oször azok a hulladékgy´́ujt´́ok
fognak kikerülni, ahol a rögzítéshez nem
szükséges a betonozás. A téli fagyok el-
múltával a többi helyre is kikerülnek a
hulladékgy´́ujt´́ok. 

Energiatakarékossági okok miatt
2022. évben nem kerülnek kihelyezésre a
közvilágítási oszlopokra a világító hópi-
hék. Az adventi koszorú és a betlehem,
valamint az Óvodára a világító mikulás
már kihelyezésre került. Folyamatosan fi-
gyeljük a beérkez´́o energiaszámlákat,
képvisel´́otársaimmal egyeztetünk a továb-
bi megtakarítási lehet´́oségekr´́ol. 

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a
Rétsági Polgármesteri Hivatalban igazga-
tási szünet elrendelésér´́ol döntött a Kép-
visel´́o-testület. 2022. december 22. és
2023. január 6. közötti id´́oszakban a Pol-
gármesteri Hivatalban nem lesz ügyfélfo-
gadás. Sürg´́os esetekre az anyakönyvve-
zet´́o és a helyi adóügyintéz´́o az el´́ore meg-
hirdetett napokon ügyeletet tart. Ebben az
id´́oszakban szünetelni fog az ügyfélfoga-
dás a Kormányhivatalban (Kormány-
ablak, Földhivatal stb.) is. Kérem ügyin-
tézéseik intézése el´́ott tájékozódni szíves-
kedjenek. 
Tisztelt Rétsági Polgárok! 

A koronavírus járványt követ´́oen is-
mét nehéz év áll mögöttünk. Energiavál-
ság, infláció valamennyi magánszemélyt,
vállalkozást és intézményt érint. El´́orejel-
zések szerint a 2023. év sem lesz könny´́u.

Köszönöm Önöknek türelmüket,
együttm´́uködésüket 2022. évben. Kívá-
nok Önöknek áldott, békés karácsonyi
ünnepeket és egészségben, eredmények-
ben gazdag boldog Új Esztend´́ot! 

Rétság, 2022. december 04.
Mez´́ofi Zoltán  polgármester
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Lakossági tájékoztató

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-

testülete a 277/2022.(XI. 24.) Kt. határo-

zatával a 460/2022.(XI.10.) Korm. rende-

letben kapott felhatalmazás alapján 

2022. december 22.  és 2023. január
06-a közötti id´́oszakban 

(11 munkanap) 

közigazgatási szünetet rendelt el, 

mely id´́otartamra a köztisztvisel´́ok részére

szabadságot kell kiadni. 

A közigazgatási szünet ideje alatt a he-

lyi adóban, az anyakönyvi ügyintézésben

és a pénzügyi feladatok ellátásában ügye-

leti rendszer m´́uködik.

Az ügyeletr´́ol el´́ozetesen tájékoztatást

adunk.

A jelzett id´́opontban több közintéz-

ményben (pl. a Kormányablakban) is köz-

igazgatási szünet lesz. 

Kérjük Kedves Ügyfeleinket, hogy

ügyeik intézése el´́ott tájékozódjanak a hi-

vatalok ügyfélfogadási rendjér´́ol.

Rétsági Polgármesteri Hivatal

 Pályázati hirdetmény
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete pályázatot hirdet a
www.retsag.hu hivatalos honlap web-
mesteri feladatainak ellátására.

A pályázathoz benyújtandó:

— referenciamunka és az elképzelt hon-

lap demo változata,

— árajánlat, mely részletesen tartalmazza

a vállalások felsorolását,

— szerz´́odéstervezet.

A Képvisel´́o-testület a pályázat elbírálása

során az ajánlatokat az alábbiak szerint

értékeli:

— megjelenítés, kezelhet´́oség maximum

30 pont,

— vállalási ár maximum 30 pont,

— a megküldött anyagok megjelenítésé-

nek id´́obeni vállalása órában megadva

maximum 20 pont,

— többletvállalások (helyszíni riport,

rendezvény összefoglaló készítése,

stb.) maximum 20 pont

A Képvisel´́o-testület az alábbi szemponto-

kat határozza meg:

— a jelenlegi honlap megtartása, átalakí-

tása, az eddigi adatok megtartása,

— az adatszolgáltatókat az önkormányzat

intézményein keresztül biztosítja,

— az önkormányzat fórumot nem kér,

— szükséges akadálymentes változat,

— szükséges bels´́o keresés és közvetlen

elérés biztosítása,

— hagyományos honlap legyen.

Pályázatok benyújtásának határideje:
2022. december 10.

A pályázatokat a jegyzo@retsag.hu

email címre, vagy a Rétsági Polgármesteri

Hivatal címére: 2651 Rétság, Rákóczi út

20. kell benyújtani. Tárgyként fel kell tün-

tetni a „WEBMESTER” szót.

A webmesteri feladatokat 2023. január

1. naptól kell ellátni.

Lakossági tájékoztató – égetési tilalom!
Felhívjuk Rétság lakosainak figyelmét,

hogy az Országos T´́uzvédelmi Szabály-

zatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rende-

let 255. § (1) bekezdése alapján a lábon
álló növényzet, tarló, növénytermesz-
téssel összefüggésben és a belterületi,
valamint a külterületen lév´́o zártkerti
ingatlanok használata során keletkezett
hulladék szabadtéri égetése tilos.

A korábban hétf´́oi napokra vonatkozó
kerti hulladékégetés lehet´́osége 2022.

június 1. naptól  megsz´́unt.

A környezet védelmének általános szabályai-

ról szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1)-(2)

bekezdése ad az önkormányzatoknak felhatal-

mazást egyedi szabályozásra, de csak oly mó-

don, hogy törvényben, vagy kormányrende-

letben, illetékességi területére a más jogszabá-

lyoknál kizárólag nagyobb mértékben fogal-

mazhat meg környezetvédelmi el´́oírásokat. 

A kerti hulladék a DTkH Kft. általi

elszállítására legközelebb 2022. október
20-án, ezt követ´́oen november 3-án és
17-én lesz lehet´́oség. 

A

kerti hulladékot a DTkH Nonprofit Kft.

által kibocsátott lebomló m´́uanyag zsák-
ban, illetve az ágnyesedéket max. 100
cm hosszú kötegekben összekötve (al-

kalmanként maximum 1 m
3

 mennyiség-

ben), a zsák mellé kihelyezve szállítja el. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy

közterületen t´́uzifát ne tároljanak. Kér-

jük ezt saját érdekükben, továbbá a közte-

rületi t´́uzifa tárolásával megsértik Rétság

Város Önkormányzat Képvisel´́o-testüle-

tének a közterületek használatának rendjé-

r´́ol szóló 12/2015. (IX.29.) önkormányzati

rendeletét, mely szerint a közterület haszná-

latáért díjat kell fizetni, melynek mértéke

tüzel´́oanyag tárolás esetén 80 Ft/m
2

 /nap.

A kerti hulladékégetés és a szabály-
talan közterülethasználat bírsággal
szankcionálható.

Fontos, hogy vegyestüzelés´́u kazánok-

ban, kályhákban ruhanem´́ut, m´́uanyag ter-

mékeket a kéménytüzek megel´́ozése érde-

kében ne égessenek.

Rétság, 2022. október 18.

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!

Rétsági Polgármesteri Hivatal
Anyakönyvi hírek

Tisztelt Rétsági Lakosok! 
Következ´́o lapszámainkban továbbra

is szeretnénk anyakönyvi hírekr´́ol tájé-

koztatni Önöket (születés, elhalálozás, há-

zasságkötés).

A megjelenés el´́ott a hozzátartozók-

nak, érintetteknek, az anyakönyvvezet´́o-

nél vagy a szociális ügyintéz´́onél nyilat-

kozniuk kell a megjelenés beleegyezésr´́ol.

Beleegyez´́o nyilatkozat szükséges

— születés esetén mindkét szül´́ot´́ol

— házasságkötés esetén a házasulandó

személyekt´́ol,

— elhalálozás esetén a temetésr´́ol gon-

doskodó személyt´́ol.

Nyilatkozat nyomtatványok a www.retsag

.hu weboldalról is letölthet´́ok.

Együttm´́uködésüket  köszönjük!

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.
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Kerepl´́os hírek - András havi rendezvény
Rétságon, az els´́o András havi rendezvény

2006 novemberében került megszervezés-

re, akkor még m´́uvészeti iskola keretében

folyt a néptánc oktatás. 

2008-ban került sor a Kerepl´́o Néptánc

Együttes névadó ünnepségére, majd létre-

jött az egyesület, és azóta is a „Mulassunk

még egyet Szent András havában” rendez-

vény a Kerepl´́o egyik legnagyobb esemé-

nye, ahol az évek során számos táncegyüt-

tes, zenekar, bábel´́oadó, mesemondó, éne-

kes, néprajzi el´́oadó tette színessé a prog-

ramot. Ez itt már hagyomány!

Nem volt ez másképp idén sem. No-

vember 26-án, megtelt a Városi M´́uvel´́o-

dési Központ és Könyvtár néz´́otere és

színpada. 

Több mint 100 f´́o helyi táncos: Kerep-

l´́o Néptánc Együttes csoportjai, Csillagvi-

rág és Zúgófa Táncegyüttesek, a balassa-

gyarmati Vadóka táncosai a salgótarjáni

Folt zenekar tagjai varázsoltak emelt han-

gulatot, megmutatva a magyar néptánc,

népzene és népdal színességét.

A 2022-es évben az András havi ren-

dezvényünk a „Hagyományok tükrében”

- a Csoóri Sándor Alap támogatásával va-

lósult meg.

Mindenkinek köszönjük, aki velünk

Ünnepelt! 
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Óvodai események

Adventi várakozás, készül´́odés az óvodában
„Van-e érzés, mely forróbban és sejtel-
mesebben megdobogtatja az emberi
szívet, mint az ünnep és a várakozás
izgalma?” (Márai Sándor)

Óvodánkban évek óta szép hagyo-

mány a közösség készül´́odése a kará-

csonyra. Az adventi hetek, a kará-

csonyvárás, az egyik legjelent´́osebb ünne-

pi id´́oszakunk az év során, mely advent

els´́o vasárnapjával kezd´́odik és Vízkereszt

napjával, január 6-án fejez´́odik be.

Ilyenkor a téli ünnepkör jeles napjaira

építve tervezzük meg a napi tevékenysé-

geket, az ismeretanyagokat és a népha-

gyományok felelevenítését. Szeretnénk,

ha a gyerekek ilyenkor még inkább érez-

nék, megtapasztalnák a család, a szeretet,

a közös beszélgetések jelent´́oségét, azt,

hogy miért oly fontos egymás tisztelete,

az összetartozás érzése, a hit, a remény, a

tolerancia, mások megsegítése, az önzet-

lenség, a jóindulat és az odafordulás.

Nevel´́omunkánk során ebben az id´́o-

szakban is segítjük gondolataik, érzéseik

szabad elmondását, kifejezését. Kollégá-

immal arra törekszünk, hogy az együtt te-

vékenykedés során er´́osödjön alkotóked-

vük, az ajándéknak készített munkáik szá-

mukra is örömet okozzanak, ismerjék

meg, hogy adni jó, s ennek révén is váljék

még szorosabbá családjukhoz, szeretteik-

hez való kötödésük.

Az óvoda el´́oterében a csoportok együtt

is megünneplik a heti adventi gyertyagyúj-

tást, a Mikulást és a Karácsonyt. Beszélge-

tünk a „Lucázásról”, búzát is ültetünk, Betle-

hemes játékkal is törekszünk a néphagyomá-

nyok tudatos átörökítésére. Mindig örömteli

pillanatokat tartogat a mézeskalácssütés, az

asztali díszek, adventi koszorúk, ajtódíszek,

kopogtatók, karácsonyfadíszek elkészítése, a

közös éneklés, verselés mely mindannyiunk

számára emlékezetessé teszi az adventi ké-

szül´́odés csodaváró napjait.

„Jól tudom: a fényt a szemem itta, a
dalt a fülem fogta, a simogatást a kezem

Márton nap az óvodában 
Idén is megrendezésre került óvodánk-
ban a  Márton  nap.  Szent Márton
napjához számos népszokás, néphit f´́u-
z´́odik.

Az óvodában már a Márton napját

megel´́oz´́o napokban sokat beszélgetünk

Szent Márton legendájáról, jóságáról aki

megosztotta köpenyét egy koldussal. Aki-

r´́ol még az életében is legendák keringtek,

amelyek közül a legismertebb, hogy Már-

ton szerénysége miatt nem szerette volna

ha püspökké avatják ezért elbújt a libák

közé egy ólban. A libák azonban hangos

gágogásukkal elárulták öt, így megtalál-

ták és Tour Püspökévé avatták. 

Szent Márton története sokféleképpen

feldolgozható az óvodában. (Bábjáték,

Árnyjáték). 

A legenda mellett különböz´́o népi id´́o-

jóslásokkal, új körjátékokkal, mesékkel ,

versekkel, mondókákkal ismerkednek

meg a gyerekek. 

Vizuális tevékenység keretében lám-

pásokat készítünk, libákat készítünk kü-

lönféle technikákkal. A csoportszobát, öl-

töz´́ot lámpás f´́uzérrel díszítjük. 

A gyermekek ezeken a tevékenysége-

ken élvezettel és aktívan vesznek részt. 

érezte, szép utakon a lábam vitt, és a
gondolatok a fejemben születtek, mint
az ég távoli villódzása, de mindezt a szí-
vem gy´́ujtötte össze, és bel´́ole lett min-
den, ami Szeretet.” (Fekete István)

Vinczéné Szunyogh Judit 
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Egészséghét
Az egészséges étkezési szokások fejlesz-

tését kiemelt feladatunknak tekintjük az

óvodában. 

Az egészségre nevelést nem lehet elég

korán kezdeni, ezért a Katica csoport kis-

csoportos korú gyermekei játékos formá-

ban ismerkedhettek meg a különböz´́o

zöldségekkel, gyümölcsökkel. 

A pedagógusok minden érzékszervet

megmozgató tapasztalatszerzéssel igye-

keztek vonzóvá tenni a témát, motiválva

a gyermekeket saját készítés´́u szemléltet´́o

eszközökkel, mondókákkal, énekekkel,

mesével.

Irodalmi pályázat

A Rétság Városi M´́uvel´́odési Központ és

Könyvtár

Spangár András Irodalmi pályázatot
hirdet vers és prózaírók részére

Pályázat feltételei:

— Korhatár és témakör megkötése nél-

kül, minden alkotó részt vehet

— Máshol meg nem jelent m´́uvek

— A m´́uveket a vmkk.spangar@gmail.com

e-mail címre várjuk

— Az írás terjedelme maximum 5 gépelt

oldal

— Formai kikötés Word, Times New Ro-

man, 12 pont, 1,5 sortáv

— Egy jeligéhez maximum három írásm´́u

tartozhat

— Kizárásra kerülnek a kés´́on beérkez´́o

írások és a feltételeknek nem megfele-

l´́o pályam´́uvek

Az írásm´́uvek beküldési határideje:
2023. FEBRUÁR 20.

A legjobbnak ítélt alkotás elnyeri a díszes

kivitel´́u Spangár András emlékplakettet.

A szakmai zs´́uri által arra érdemesnek

ítélt írásokat megjelentetjük a 2022. évi

antológiában

Díjátadó 2023. április 11. Magyar Köl-

tészet Napja

Elérhet´́oségünk: 06-35/550-163 

vmkk.spangar@gmail.com

Járóbeteg-szakellátó

A Rétsági Járóbeteg-szakellátó a központi

rendelkezések szerint indította újra szak-

rendeléseit. 2021. június 16-tól a legtöbb

szakrendel´́o látogatható. El´́ojegyzést a 06-

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

fonszámokon kérhetnek naponta 9-15 óra

között. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egész-

ségügyi intézményekre még érvényes vé-

dekezési el´́oírások miatt a rendel´́o épüle-

tébe kizárólag id´́opontra érkez´́o betege-
ket engedünk be. A rendel´́obe csak az

orrot és szájat eltakaró maszkban léphet-

nek be. További információ: www.retsag-

rendelo.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.
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Rétsági kalauz

Programajánló
Programváltozás lehetséges!

December 3. szombat 

a m´́uvel´́odési központban

a Városi Nyugdíjas Klub
zártköz´́u évzáró összejövetele

December 4. vasárnap, 17.00 órától

a m´́uvel´́odési központ el´́ott

Advent 2. - Remény
A második gyertya meggyújtása a Rét-

sági Evangélikus Egyházközség köz-

rem´́uködésével. Igét hirdet Füke Sza-

bolcs evangélikus lelkész

December 6. kedd, 17.00 órától

a m´́uvel´́odési központ el´́ott

a Mikulás és krampuszai
várják a gyerekeket!

December 6. kedd, 18.00 órától

a m´́uvel´́odési központ galéria termében

a Rétsági Férfi Kórus 
nyilvános f´́opróbája  
meghívott vendégek részére

December 7. szerda, 18.00 órától

a m´́uvel´́odési központ 

kézm´́uves m´́uhelyében

Bútorfest´́o szakkör
els´́o foglalkozása

Magyarország Kormányának támoga-

tásával, az NMI koordinációjában

December 8. csütörtök, 16.00-19.00 óráig

a m´́uvel´́odési központ galériájában

Kerepl´́os gyöngyf´́uz´́o délután

December 10. szombat

a m´́uvel´́odési központban

a Hunyadi Nyugdíjas Klub
zártkör´́u évzáró összejövetele

December 11. vasárnap, 17.00 órától

a m´́uvel´́odési központ el´́ott

Advent 3. - Öröm
A harmadik gyertya meggyújtása a

Rétsági Református Szórványgyüleke-

zet közrem´́uködésével. Igét hirdet Mol-

nár Ambrus református lelkipásztor

December 16. péntek, 17.00 órától

a m´́uvel´́odési központ színháztermében

a HelloKitti Boogie 
hip-hop tánccsoport
évadzáró rendezvénye

December 17. szombat, 17.00 órától

a m´́uvel´́odési központ el´́ott

Mindenki Karácsonya
Köszönt´́ot mond: Mez´́ofi Zoltán

Rétság város polgármestere

Közrem´́uködik: Simon Katalin és Vi-

gyinszki Attila

Advent 4. - Szeretet
A negyedik gyertya meggyújtása

December 20. kedd, 17.00 órától

a m´́uvel´́odési központ galériájában

Élményfestés
Tudsz festeni? Tudsz! Legyél te is fes-
t´́om´́uvész! Vigya lesz a garancia arra,
hogy remekm´́uvet alkoss...
Jelentkezés: 30/3402522 vagy vigyaa-

ti@gmail.com

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban 

és a könyvtárban

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

16.00-17.15. Vezeti Simon Katalin.

DC Callanetics alakformáló torna.

17.30-18.30 és 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.

Alakformáló n´́oi torna.

18.40-19.40. Vezeti Bagyinszki Anikó.

Szerda:
Kerepl´́o 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.

Nyitvatartás

A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár ünnepi nyitvatartása:

2022. december 24. szombat 
(Szenteste) ZÁRVA

2022. december 26-tól december 31-ig 
ZÁRVA

Könyvtár:
Hétf´́o: 11.00-16.00

Kedd-péntek  9.00-18.00

Szombat 13.00-17.00

M´́uvel´́odési Központ:
Hétf´́o-csütörtök:   8.00-20.00

Péntek:   8.00-21.00

Szombat: 17.00-21.00

Rendezvények függvényében ett´́ol el-

tér´́o id´́opont lehetséges.

Naponta 24 órában képújság, 
hirdetésekkel, aktuális információkkal

2022. decemberi m´́usor
December 15. csütörtök

15:55 Él´́o közvetítés Rétság Város

képvisel´́o-testületi ülésér´́ol

December 22. csütörtök

18:00 Híradó

18:10 Kultszoba

18:40 KonkRétság

Ismétlések:

December 23. 18:00 órától, December 24.

10:00 és 16:00 órától, December 25.

10:00 órától

A Hiradó régebbi adásai megtalálhatók a

www.youtube.com/rétsági televízió csatornáján.

Nézze a Rétsági Televízió adását az RKSZ

Digitális sávjában. 

Beiratkozás a könyvtárba
Könyvtárunk 2023-ben is sok új könyvvel

várja olvasóit. A beiratkozás díja 2023-

ban sem változott: 16 év alatti és 70 év

feletti látogatóink, illetve érvényes peda-

gógus igazolvánnyal rendelkez´́ok díjmen-

tesen, érvényes diákigazolvánnyal rendel-

kez´́ok 400 forintért, feln´́ottek 1000 forin-

tért lehetnek könyvtárunk tagjai.

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

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. 

Bútorfest´́o szakkör. (Magyarország

Kormányának támogatásával, az NMI

koordinációjában)

17.00-19.00; Vezeti: Simon Katalin.

Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport.

15.00-16.00. Vezeti Putyer Gyuláné.

T´́uzzománc Kör.

17.00-19.00.

DC Callanetics 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.
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Könyvtárban jártunk
A 3/a osztály tanulói a 2022/2023 tanév-

ben is beneveztek a Böngész 4 fordulós

olvasás versenyére. Két háromf´́os csapat

indult a versenyen. Izgalommal várták az

els´́o feladatsort. Mint minden fordulóban,

történetekkel, versekkel ismerkednek meg

a versenyz´́ok sokféle játékos feladaton ke-

resztül. Az idei els´́o fordulóban többek kö-

zött Fekete István íróval, m´́uveivel ismer-

kedtek meg a lányok. Nagy volt az öröm,

hiszen az iskolában is éppen Fekete István

Vuk cím´́u regényét olvassák reggelente

napindítóként.

A csoportfeladat során el kellett láto-

gatni a könyvtárba. Itt már nem el´́oször

jártak a diákok, így ismer´́os arcok fogad-

ták ´́oket. Kutakodniuk kellett a könyvek

között, amiket Fekete István írt.  Mivel a

tavalyi tanévben már jártak itt, így

könnyen tájékozódtak a könyvek között.

Ki kellett választaniuk a számukra legjob-

ban megtetsz´́ot, majd meg kellett oldaniuk

Rétság Football Club 2022 ´́osz
A 2022. nyarán átalakuló rétsági labda-
rúgás a Nógrád Megyei III. osztály fel-
n´́ott - Nyugati csoportjában a
2022/2023-as szezon félidejében jól tel-
jesítve a 4. pozícióban helyezkedik el.

A csapat 9 gy´́ozelmet, 1 döntetlent és

2 vereséget gy´́ujtött össze, így a megszer-

zett 28 ponttal a pontegyenl´́oség tekinte-

tében a rosszabb gólkülönbség miatt a 4.

helyezéshez volt elég a félid´́oben.  

A házi góllöv´́o lista élén Molnár Dávid

Mátyás helyezkedik el, aki 10 mérk´́ozésen

lépett pályára és ezalatt 8 alkalommal vet-

te be az ellenfelek kapuját.   

A Rétság FC megérdemli a gratulációt

a jó teljesítményért, hiszen több nehézség-

gel kellett szembenézniük ahhoz is, hogy

pályára léphessenek a szezonban. Mint a

példa mutatja, a csapatban rejl´́o er´́o és

munka meghozta az eredményeket a pá-

lyán és azon kívül is. Természetesen a ta-

vaszi mérk´́ozésekre is várják a szurkoló-

kat a rétsági labdarúgó pályára a sporto-

lók, és szeretnék további gólokkal és gy´́o-

zelmekkel meghálálni mindenkinek a

mellettük való kitartást. Reméljük a ta-

vasz is hasonlóan jól fog alakulni! Hajrá

Rétság! Hajrá RFC! 

a könyvhöz kapcsolódó feladatokat. A

könyvtári foglalkozás jó hangulatban telt.

Sok segítséget kaptak a diákok a könyv-

tári dolgozóktól. 

Mézes reggeli
Az Országos Méhész Egyesület idén is

megszervezte Mézes reggeli programját.

Rétságon Kotroczó Balázs, Kövi István,

Puhovszki László és Harsányi László mé-

hészek vettek részt a kóstoltatásban.

Nagyszünetben látogattak el az általános

iskolába, hogy népszer´́usítsék a mézfo-

gyasztást, megismertessék a gyerekekkel

a méhészet jelent´́oségét és méheknek az

élet fenntartásában betöltött nélkülözhe-

tetlen szerepét.

Eredmények:

1. forduló: Rétság FC - Ipolyszögi SE 6 - 0
2. forduló: Kétbodony SE - Rétság FC 2 - 4
3. forduló: Bernecebaráti-Kemence - Rétság FC 0 - 2
4. forduló: Rétság FC - Érsekvadkerti SE II. 2 - 2
5. forduló: Dejtár SE - Rétság FC 1 - 0
6. forduló: Rétság FC - Patak FC 0 - 1 
7. forduló: Egyházasdengeleg FE - Rétság FC 0 - 3 
8. forduló: Rétság FC - N´́otincs SE 3 - 1 
9. forduló: Tereske KSE - Rétság FC 0 - 3 (játék nélkül)
10. forduló: Rétság FC - Fels´́opetény SE 2 - 1 
11. forduló: a Rétság FC szabadnapos volt
12. forduló: Rétság FC - Keszegi SE 6 - 0 
13. forduló: Legénd-Nézsa SE - Rétság FC 0 - 6 

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

szám: 06-35-350-282, 06-20-4282-480
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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: Kelemen Ágnes mb. intézményvezet´́o.     Felel´́os szerkeszt´́o: Kelemen Ágnes.
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 ké-

szenléttel 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. december 8., 22. csütörtök

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 követ-

kez´́o id´́opontok: 2022. december 16-án.

(adás-vétel, haláleset miatti átírás, gy´́ujt´́o-

edény méretének változtatása, egyenlege-

gyeztetés, zsákátvétel, 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 rend-

´́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.

Melanóma sz´́urés
Kedves Rétságiak!

Rétság Város Önkormányzata, b´́or-

gyógyász szakorvossal kötött megállapo-

dás alapján, térítésmentesen biztosítja a

rétsági lakosok számára, b´́ordaganatok

sz´́urését és az ezzel kapcsolatos szakorvo-

si feladatok ellátását a Rétsági Kistérségi

Egészségfejleszt´́o Központ Nonprofit Kft.

által, a Rétság, Laktanya út 5. szám alatti

rendel´́oben, havonta egy alkalommal.

Havonta egy alkalommal vehet´́o
igénybe a sz´́urés. Id´́opontot szükséges
egyeztetni a recepción személyesen, vagy a

35-550-570 telefonon. Éljenek a lehet´́oség-

gel! A sz´́urés a rétsági lakosok számára
ingyenes. 

Felhívás
Zajos tevékenységekkel kapcsolatban

Felhívjuk a rétsági lakosok figyelmét az
önkormányzat 19/2013. számú rendele-
tében foglaltakra, a zajkeltéssel járó te-
vékenységek végzésével kapcsolatban.

14.§ (1) Tilos jelent´́os zajt kelt´́o mun-

kák, például f´́unyírás, f´́urészelés, épít´́oipa-

ri munkák stb. végzése hétköznap este 21

órától, másnap reggel 7 óráig. Vasárnap és

ünnepnapokon a jelent´́os zajt kelt´́o mun-

kákat csak reggel 9 óra és este 19 óra

között lehet végezni. Fenti korlátozások

alól kivételek az azonnali hibaelhárítást

igényl´́o munkák és a hóeltakarítás.

(2) A szabad térben másokat zavaró

hangos tevékenységet (pl. zene, ének stb.)

folytatni még alkalmanként is tilos.

(3) A szabad térben megtartott önkor-

mányzati vagy az önkormányzat által enge-

délyezett rendezvények esetében hangos te-

vékenységet folytatni csak este 24 óráig lehet.

A teljes rendelet: www.retsag.hu 




