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Mindszenty-Pallavicini emléknap
Rétság és Fels´́opetény hagyományosan ok-
tóber utolsó vasárnapján emlékezik meg
Mindszenty József bíboros kiszabadulásá-
ról, és a mártír ezredesr´́ol, Pálinkás Palla-
vicini Antalról. 

A megemlékezés Fels´́opetényben kezd´́o-
dött,  ahol  Dr.  Varga  Lajos  püspök úr ce-
lebrált  misét,  és  mondott  emelkedett be-
szédet. 

Rétságon a h´́osök tiszteletére el´́obb a
Mindszenty-Pallavicini szoborcsoportnál
gyülekeztek mindazok, akik az együttes tisz-
teletadásnak ezt a formáját választották. Kis-
vártatva vezényszóra a dísz´́orség elfoglalta
helyét, majd Mez´́ofi Zoltán polgármester
megszólaltatta a harangot. Irodalmi m´́uvek
bemutatásával R. Kárpáti Péter emelte ünne-
pélyessé az alkalmat. Majd Mez´́ofi Zoltán
polgármester üdvözl´́o szavait követve helyez-

ték el koszorúikat szervezetek képvisel´́oi és
magánszemélyek.

A következ´́o állomás a laktanyai Emlék-
park, ahol kopjafa állít emléket Pallavicini
Antalnak, és egy börtönfalra emlékeztet´́o
kompozíció fekete márványtáblával Mind-
szenty Józsefnek.

A Himnusz hangjai után ismét R. Kárpáti
Péter idézte a forradalmi hangulatot. Majd
Mez´́ofi Zoltán polgármester mondott beveze-
t´́o köszönt´́ot, ´́ot követte a Honvédelmi Mi-
nisztérium képviseletében Szabó István ál-
lamtitkár elhangzott beszéde. 

Ezután intézmények, társadalmi szerveze-
tek helyezték el koszorúikat a két emlékm´́u-
nél, illetve magánszemélyek is tisztelegtek a
h´́osök emléke el´́ott. A Szózat elhangzását kö-
vet´́oen a kürtös a Katonai takarodó elcsende-
sül´́o hangja zárta a megemlékezést. 
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Városházi tudósítások
November 10-én a délel´́otti Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság (PVB) ülését
követ´́oen soron kívüli testületi ülésre
került sor. Az ülésen 6 képvisel´́o vett
részt. 8 napirend került megtárgyalás-
ra. A döntések többségét egyhangúlag
megszavazták, az ett´́ol eltér´́ot jelezzük.

Els´́oként adásvételi szerz´́odés jóváha-
gyására került sor, a meghirdetés és
licit útján értékesített 356/49-50 és
356/52-53 ingatlanok tekintetében.
Mint arról a korábbi Városházi
tudósításokban beszámoltunk,
több jelentkez´́o közül a legna-
gyobb vételárat kínáló DM
Concept Kft szerzett jogot a vá-
sárlásra, 71.100.000 Ft érték-
ben. A vételár a város számlájá-
ra befizetésre került. Ezen alka-
lommal az adásvételi szerz´́odést sza-
vazta meg a testület.
A város rendezési tervének (és egyben
helyi építési szabályzatának) elkészí-
tésére már több határozat született, de
a felkért tervez´́o nem haladt az üggyel.
Új tervez´́o kiválasztása történt. El´́oz´́o
ülésen elhangzott, hogy 2022. január
1-t´́ol változnak a jóváhagyás feltételei.
Egy ilyen terv elkészítése nagy mun-
ka, és több lakossági illetve szakható-
sági egyeztetést követel meg a jogsza-
bály. A tervet készít´́o tervez´́o elmond-
ta, hogy kivételes eljárás keretében le-
het´́oség van olyan tervmódosításra,
ami az önkormányzat kiemelt beruhá-
zásainak megvalósítását szolgálja. A
kivételes eljárás az egyeztetések elha-
gyását jelenti. El´́oz´́o ülés döntése alap-
ján összeállításra került az a lista, ame-
lyet a testület az önkormányzat ki-
emelt beruházásaként kíván még de-
cember végéig módosítani. A megsza-
vazott határozat ezek felsorolását tar-
talmazza, egyben a tervez´́ovel kötött
szerz´́odés is jóváhagyásra került.
A laktanya 356/41 helyrajzi számú,
Laktanya utca 1 szám alatti  ingatlan
értékbecslésére kért az önkormányzat
ajánlatot. (A Vabi Hungária Kft vételi
szándéka alapján.) Az értékelés elvég-
zésére az OTP Jelzálogbank Zrt. adott
100.000 Ft összeg´́u ajánlatot, amit a
testület 5 igen 1 tartózkodással elfoga-
dott. Kés´́obbi napirend kapcsán más
laktanyai ingatlanok értékbecslésének
megrendelésekor ez a döntés módosítás-
ra került, és Balogh Bence igazságügyi
szakért´́ot kérték fel értékbecslésre.
Varga Dávid Géza nyújtott be el´́oter-
jesztést, hogy az önkormányzat támo-

gassa egy LUCAS3 gép beszerzését, a
helyi ment´́oállomás munkájának segí-
tésére. Ez a berendezés a helyszíni
életmentés során használható eredmé-
nyesen, a mesterséges lélegeztetés gé-
pi végzésével. Olyan döntés született,
hogy a több mint 5 millió forintos be-
szerzéshez a város 2,5 millió forinttal
járul hozzá, amelyet a Életmentés Ala-
pítvány-nak utal át a beszerzés lebo-
nyolítására.

Újabb értékbecslési el´́oterjesz-
tés került megtárgyalásra. Fo-
dor Rita Mária beadványában
kezdeményezte, hogy a továb-
bi laktanyai ingatlanok is le-
gyenek felértékeltetve, ame-
lyet a vagyonkataszter kiegé-
szítéséhez is fel kell használni.

Az  el´́oterjeszt´́o az OTP  Jelzálogbank
Zrt-t javasolta felkérni, de a PVB ülé-
sen elhangzottak szerint Balogh Bence
igazságügyi szakért´́o került felkérésre
a munkára.
Kérelem érkezett a jelenleg Tolmács
02/4 helyrajzi számú, de Rétság tulaj-
donát képez´́o ingatlan (gépjárm´́ujaví-
tó) bérl´́ojét´́ol, a DM Concept Kft-t´́ol,
hogy a tulajdonos járuljon hozzá biz-
tosítás megkötéséhez. A testület a hoz-
zájárulást megadta.
Bakó Mónika indítványozta, hogy a
településkép javítása érdekében nagy-
méret´́u habbet´́ukb´́ol kerüljön kihelye-
zésre a RÉTSÁG név, a Rákóczi út és
Pet´́ofi út sarkán lév´́o parkba. Az elhe-
lyezéshez beton alapot kell kialakítani.
A testület támogatta a kezdeménye-
zést, és a bruttó 664.906 forintot biz-
tosította.
Varga Dávid Géza terjesztett el´́o egy
iratot, melyben a DM Concept Kft kért
tulajdonosi hozzájárulást, hogy az ál-
tala bérelt járm´́ujavító eszközfejleszté-
sére a GINOP-1.2.9-20 pályázat kere-
tében pályázhasson. Bizottsági ülésen
a jegyz´́o jelezte, hogy eszközbeszerzés
esetén nem szükséges tulajdonosi hoz-
zájárulás. A testület 5 igen szavazattal
1 tartózkodás mellett a hozzájárulást
megadta.

November 30-án munkatervben terve-
zett  képvisel´́o-testületi ülésre került
sor. A testület minden tagja jelen volt.
Ez egyben közmeghallgatásként is ki
volt hirdetve, de közérdek´́u észrevételt
tenni szándékozó helyi lakos egy sem
jelent meg. A testületi tanácskozást
megel´́oz´́oen a PVB megtárgyalta a na-
pirendeket. A képvisel´́ok a határozati

javaslatokat az esetek többségében 7
igen szavazattal fogadták el, az ett´́ol elté-
r´́ot jelezzük.

Els´́oként a 2022. évi adómértékek
megállapítása került napirendre. Jog-
szabályi el´́oírás ezt minden évben el-
dönteni a következ´́o esztend´́ore. A
PVB elnöki összefoglalóban elhang-
zott, hogy jelenleg az adóemelés tiltva
van, de a testület egyébként sem java-
solna emelést egyik adónemben sem.
Az is az összefoglaló része volt, hogy
pár cég az Ipari Parkban egyedi adó-
mérséklést kért. Erre nincs törvényes
lehet´́oség, csak egységesen lehet meg-
állapítani adókat. Ugyanakkor az egy-
séges csökkentés a város m´́uköd´́oké-
pességét veszélyeztetné. A kormány
rendelkezése szerint az ipar´́uzési adó
jelent´́os részét elvonja, tehát csökken-
tés után nem maradna Rétságra tény-
legesen befolyó összeg. Tehát a testü-
let egyhangú szavazással a 2021. évre
megállapított adómértékeken nem vál-
toztatott 2022-re sem.
Az évi földhaszonbér megállapításá-
nál ugyancsak az el´́oz´́o évi díj megtar-
tását fogadta el a testület. Rétságon
néhány haszonbérbe adott terület van,
ez jelent´́os bevételt emelés után sem
jelentene.
2021. évi költségvetés háromnegyedé-
ves teljesítésér´́ol a beszámoló elfoga-
dásra került. A benyújtott anyagról vi-
ta nem volt. A polgármesteri zárszó-
ban a PVB véleményével egyez´́oen el-
hangzott, hogy a jelent´́os városkarban-
tartási munkák finanszírozása mellett
is egyensúlyban van. Az elfogadott ha-
tározat is tartalmazta, hogy az önkor-
mányzati alapfeladatok ellátása, az in-
tézmények m´́uködtetése, az önkor-
mányzat pénzügyi egyensúlya az el-
múlt háromnegyed évben biztosított
volt. Bevételek tekintetében a vírus-
helyzet okán a m´́uvel´́odési központnál
volt jelent´́osebb elmaradás, az így ki-
esett bevétel összegével egyez´́oen a
kiadás zárolására történt intézkedés.
2021. évi közbeszerzési terv módosí-
tása volt a következ´́o téma. A Zöld
város projektben a félbemaradt Piac
beruházás befejezéséhez új közbeszer-
zési eljárást kellett indítani, így ezzel
a tétellel az éves közbeszerzési terv
módosítását a testület elfogadta.
Rétság minden évben pályázik a Bursa
Hungarica önkormányzati ösztöndíj
állami támogatására. Ebben az évben
10 fels´́ofokú tanulmányokat folytató
fiatal jelentkezett. A Szociális Bizott-
ság egy pontrendszer alapján rangso-
rolta a pályázatokat, és a jelentkez´́ok
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szociális helyzetének értékelése alap-
ján havi 8000-t´́ol havi 15000 Ft támo-
gatást állapítottak meg a tanulmányok
10 hónapjának id´́otartamára. Ezt az
összeget az állam is kiegészíti. A tá-
mogatás a város költségvetésében havi
113000 Ft kiadást jelent.
Az önkormányzat és intézményei m´́u-
ködését bels´́o ellen´́ornek kell vizsgál-
nia. Benyújtásra került a 2022. évi bel-
s´́o ellen´́orzési terv, amit a testület elfo-
gadott.
A Kossuth u. 10. szám alatti ingatlan
értékesítésére ismételten kiírt pályá-
zatra 1 pályázó érkezett. A testület a
pályázatot érvényesnek és eredmé-
nyesnek nyilvánította, és hozzájárulá-
sát adta 5,9 millió forintért a szerz´́odés
megkötéséhez. Ehhez szerz´́odésterve-
zetet kér a vev´́ot´́ol, amit benyújtása
utáni testületi ülésen hagyhatnak jóvá
a képvisel´́ok.
Temet´́ogondnoki pályázatra érkezett
árajánlatok elbírálása során a PVB
ülésen és a testületi tanácskozás során
is vita alakult ki. 4 pályázat érkezett
be, amib´́ol egyet a kiírásnak nem meg-
felel´́o volta miatt érvénytelennek nyil-
vánított a testület. A három pályázó a
következ´́o ajánlatot adta (éves összesí-
tésben): Viczián Zsolt évi 2.7 millió
forintért vállalná a feladatot, és a ki-
írásban nem szerepl´́o plusz szolgálta-
tásokat is elvégezné. Menilán Comp-
lex Kft. 4,8 millió forintot jelölt meg a
pályázatában. Szikora Szabolcs aján-
lata 5,27 millió forint. A PVB ülésen
és a testületi döntés el´́ott is a vita tár-
gya az volt, hogy az olcsóbb 2,7 mil-
liós ajánlat kerüljön elfogadásra, vagy
a drágább 4,8 milliós. A PVB ugyan
többségi szavazatok híján nem tudott
érvényes ajánlatot adni, de a Varga
Dávid Géza a Menilán Complex Kft.
mellett érvelt, arra hivatkozva, hogy a
cég gépparkja jobb mint az el´́oz´́o pá-
lyázóé. Ehhez a véleményhez csatla-
kozott Heged´́us Ferenc is. Jávorka Já-
nos viszont azt fogalmazta meg, hogy
az olcsóbb pályázó helyi munkája már
ismert, hiszen korábban az önkor-
mányzat dolgozójaként látta el a fel-
adatot, komolyabb panaszok nélkül.
Amennyiben egy vállalkozó szerz´́o-
dést köt, az abban foglaltakat teljesíti.
Az olcsóbb pályázó is rendelkezik 3
traktorral, ami elegend´́o a feladathoz.
Ehhez a véleményhez csatlakozott Dr.
Szájbely Ern´́o is. Végül szavazásra a
Menilán Complex Kft. 4,8 milliós
ajánlata lett feltéve, amit 4 igen szava-
zattal, 3 tartózkodással fogadott el a
testület, így további jelentkez´́ok sza-

vazása okafogyottá vált Az 5 igen, 2
tartózkodással meghozott határozat-
ban szerz´́odéstervezet benyújtását kér-
ték a nyertesnek kimondott cégt´́ol,
amelyet a következ´́o ülésen hagy jóvá
a testület.
B-26 Ingatlanhasznosító Kft. adott be
kérelmet önkormányzati terület meg-
vásárlására. Konkrétan a Kossuth utca
és Köztársaság utca sarkán lév´́o terü-
letre, 279 hrsz (valamikor szelektív
gy´́ujt´́ohelyként m´́uködött). A cég az
ingatlant a templommal szembeni volt
buszforduló – és azóta vásárlással ki-
egészített – területéhez kívánja kap-
csolni, és majd egy bevásárló közpon-
tot tervez építeni. A meghozott határo-
zat szerint a testület nem zárkózik el a
terület értékesítését´́ol. A Képvisel´́o-
testület a vállalkozás képvisel´́ojével
történ´́o személyes egyeztetést követ´́o-
en dönt, mert meg kívánja ismerni a
konkrét hasznosítási célt. A testület az
ingatlant fel kívánja értékeltetni a Pol-
gármesteri Hivatal munkatársával.
Gáspár Csaba vételi szándékot jelen-
tett be 356/63 helyrajzi szám alatt
nyilvántartott 1204 m2 laktanyai terü-
letre, amely csak az ´́O birtokában lév´́o
ingatlanról közelíthet´́o meg. Korábban
a testület az értékesítéshez hozzájárult,
most a Vis Major Bizottság (VMB)
által már elfogadott az adásvételi szer-
z´́odés került jóváhagyásra.
Szakért´́oi megbízási szerz´́odés jóváha-
gyása szerepelt a következ´́o témaként.
A Rétság, külterületen kialakítandó
(jelenleg még Tolmácshoz tartozó)
02/15, 02/17, 02/18 és 02/19 helyrajzi
számú ingatlanok értékbecslését kí-
vánja megrendelni. Balogh Bence
igazságügyi szakért´́ovel megkötend´́o
szerz´́odést 672.000 Ft, illetve más in-
gatlanos esetében 400.000 Ft összeg-
ben a testület jóváhagyta.
Korábbi testületi döntések alapján a
volt tiszti étkezde (356/44 hrsz., 2164
m2, Laktanya u. 2 sz.) bérbeadásra ke-
rült az Ipoly-Menti REL egyesületnek,
azzal a céllal, hogy ott termel´́oi piacot
és ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat
kívánnak megvalósítani, és értékbecs-
lést követ´́oen az ingatlant meg kíván-
ják vásárolni. Az egyesület a vállalt
kötelezettségeit nem teljesítette, és
2021. áprilistól 796.352 Ft összeg´́u
bérleti díjat sem fizette meg. Ezért az
önkormányzat a bérleti szerz´́odés
azonnali felbontásáról hozott döntést.
Varga Dávid Géza nyújtott be el´́oter-
jesztést Közterületi hulladékgy´́ujt´́ok
beszerzésére és kihelyezésére. A köz-
területen lév´́o - korábban sárga - hul-

ladékgy´́ujt´́ok elavultak, meghibásod-
tak, illetve új helyeken is indokolt mo-
dernebb utcabútor kihelyezése. A tes-
tület meghatalmazta Jávorka Jánost és
Varga Dávid Gézát a cserére szoruló,
illetve új kihelyezéshez felmérés elké-
szítésére. A testület a felmérés alapján
dönt a beszerzend´́o darabszámról és
típusról.
Jámbor Lajos jegyz´́o nyújtott be el´́o-
terjesztést a laktanyában lév´́o fahulla-
dék elszállítására. Közismert, hogy a
laktanyai telephelyen a „nagybeto-
non” részben önkormányzati beszállí-
tás következtében, részben pedig en-
gedély nélküli lakossági beszállítás
miatt nagy mennyiség´́u zöldhulladék
halmozódott fel, amely egyéb hulladé-
kokat is rejt. Ez a helyzet illegális hul-
ladéklerakásnak min´́osül, ezért a meg-
szüntetése szükséges. A feladatra kért
ajánlat alapján a Dasch-Holz Kft.
nyújtott be ajánlatot és szerz´́odésterve-
zetet bruttó 4.349.750 Ft összegben. A
szerz´́odés tervezetet a Képvisel´́o-tes-
tület elfogadta. Jávorka János alpol-
gármester rávilágított, hogyan keletke-
zett ez a hulladéklerakó, és a jöv´́oben
meg kell akadályozni az újratermel´́o-
dését. Részben úgy, hogy a kivágott
fákat a kivágási szerz´́odésben kell a
vállalkozónak elszállítani (saját céljá-
ra használhatja) illetve a DTkH által a
zöldhulladék rendszeres elszállítása
mellett, más megoldásokat is kell ta-
lálni. (Erre a 21. pontban Mez´́ofi Zol-
tán el´́oterjesztésében szerepel lakossá-
gi komposztálók támogatása.) 
Több fakivágási kérelem érkezett,
ezekr´́ol Jávorka János nyújtott be el´́o-
terjesztést. A PVB és a testületi ülésen
is bemondásra kerültek újabb kivágási
javaslatok. A vállalkozó által megkül-
dött szerz´́odéstervezet tartalmazott
olyan elemeket, amelyek további
egyeztetést igényelnek. Több bizony-
talansági tényez´́o miatt a testület a na-
pirend levételér´́ol döntött, a téma pon-
tosítások után kerülhet vissza a testü-
lethez.
Duna Menti Regionális Vízm´́u Zrt.
(DMRV) által megküldött teljesítés-
igazolás elfogadása volt a következ´́o
napirendi pont. Az ügy háttere, hogy a
32 hektáros terület helyreállítási mun-
kái során megsérült a DMRV f´́onyomó
vízvezetéke. A DMRV a helyreállítá-
sért kiszámlázott a városnak 2.005.179
forintot. A PVB elnöki összefoglaló-
ban is elhangzott, hogy kérdések
hangzottak el a kárt okozó kivitelez´́o -
Holes-Gép Kft. rendelkezik-e felel´́os-
ségbiztosítással, és miért nem az ´́O
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biztosítója áll helyt a károkozásért.
Röviden az elhangzott különféle néze-
teknek az a végeredménye, hogy sem
a vállalkozó, sem a város biztosítása
nem fizet. Elhangzott a bizottsági ösz-
szefoglalóban, hogy a cég meg nem
rendelt munkákat is elvégzett a 400-as
melletti sportkombinátban az ugrató
elbontásával, illetve az öltöz´́o melletti
terület rendezésével, amit figyelembe
kell venni. A testületi ülésen kiújult a
vita. Feltették a kérdést Jávorka János
alpolgármesternek, miért nem kapott a
kivitelez´́o közm´́utérképet, és megfele-
l´́o tájékoztatást? Jávorka János vála-
szolt. Nem ´́o volt a felel´́os a terület
átadásáért a munkálatok el´́ott és a
munka ellen´́orzéséért. Egyébként ma-
gánemberként személyesen jelezte a
kivitelez´́onek, hogy ott gerincvezeték
húzódik. Továbbá a kivitelez´́o is kikér-
hette volna a Földhivataltól az adato-
kat. Ezen túl nem érti, egy területren-
dezéskor hogyan lehetséges, hogy a 2
méter mélyen lév´́o vízvezeték sérül.
Abban a mélységben milyen munká-
kat végzett a kivitelez´́o. A vita lénye-
gében e körül folytatódott. Végül a
PVB javaslata került szavaztatásra,
amely a kiszámlázott összeg kifizeté-
sét javasolja azzal, hogy a Holes-Gép
Kft-vel utólag egyeztetést kell folytat-
ni a kár enyhítése érdekében. Ezt 4
igen szavazattal fogadta el a testület, 3
tartózkodás ellenében.
A fogászati kezel´́oegységbe amalgám
szeparátor beépítése jogszabályilag
kötelez´́o feladat. A kapott ajánlat alap-
ján a testület elfogadta a szerz´́odést a
Globdent Kft-t´́ol (2600 Vác, Széls´́o
sor 43.) bruttó = 1.003.300 Ft érték-
ben, és felhatalmazta a polgármestert
a szerz´́odés aláírására.
Ugyancsak kötelez´́o foglalkozás-
egészségügyi ellátást biztosítani az ön-
kormányzat intézményeinek. Az orvo-
si körzetekben bekövetkezett változás
miatt a korábban megoldott ellátást is-
mételten biztosítani kell. A testület
döntött, hogy dr. Heitler Csongor
üzemorvossal a szerz´́odés megkötésre
kerüljön. Felhatalmazza valamennyi
intézményvezet´́ot a szerz´́odés aláírá-
sára.
A Család- és Gyermekvédelmi Köz-
pont intézményvezet´́ojének lejárt a
megbízatása. Új pályázat kiírása szük-
séges, majd a jelentkezések után a tes-
tület dönt a vezet´́oi poszt betöltésér´́ol.
A testület a hirdetmény szövegét és a
határid´́oket jóváhagyta. A pályázat el-
bíráláshoz a szakért´́oi bizottság kiegé-
szítése is szükséges, a konkrét sze-

mélyre szóló javaslat ugyancsak elfo-
gadásra került.
Jámbor Lajos jegyz´́o nyújtott be el´́o-
terjesztést az év végi jutalmazás lehe-
t´́oségér´́ol. A javaslatot a testület elfo-
gadta, így az önkormányzatnál és in-
tézményeinél legalább 6 hónapja fog-
lalkoztatottak  számára  egy havi jut-
tatásnak  megfelel´́o  összeget biztosít
a  testület.   Kérdésre  elhangzott,
hogy ez keretösszeg, az intézményve-
zet´́ok differenciálhatnak. Az összesen
20,796,717 Ft jutalomkeretet - és a
munkáltatót terhel´́o járulékokat - a tes-
tület elfogadta. A polgármesteri zárszó
során elhangzott, hogy ez a döntés kü-
lön fedezet allokációt nem igényel, hi-
szen közel ilyen összegben keletkezett
az év során bérmegtakarítás.
Mez´́ofi Zoltán polgármester nyújtott
be javaslatot a komposztálás lakossági
támogatására. A javaslat szerint a csa-
ládi házas övezetben 2022. évben biz-
tosítana az önkormányzat a lakosság
részére komposztáló edényzetet, ezzel
is el´́osegítve a környezetvédelmi
szempontok érvényesülését. A javaslat
szerint az igényléshez egy jelentkezési
lapot kell majd kitölteni és benyújtani.
Jelen szakaszban a testület elvi hozzá-
járulást adott az elképzelés megvalósí-
tásához, és megbízta a polgármestert a
részletek kidolgozása után új el´́oter-
jesztés benyújtására.
Infomix Kft-vel a szerz´́odéskötést jó-
váhagyta a testület. Egy szoftver be-
szerzése, és folyamatos el´́ofizetése
szükséges az I-es számú háziorvosi
körzethez, amely jelenleg az önkor-
mányzat feladatellátási körébe került.
Korábbi testületi döntés alapján a Jó-
zsef Attila utcában megüresedett ga-
rázs meghirdetésre került. A hirdet-
ményre egy igényl´́o jelentkezett a bér-
leti szerz´́odés megkötését a testület jó-
váhagyta. A 14 m2-es garázs bérleti
díja összesen bruttó 8.810 Ft., korábbi
határozatban foglalt díjszabás szerint.
A Napközi Otthonos Óvoda érdekében
Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezet´́o
kérelmet nyújtott be személyi változá-
sok következtében párhuzamos foglal-
koztatás engedélyezésére. 2022. évben
3 státusznál várható változás. A testü-
let 2022. évre a párhuzamos foglal-
koztatást és annak költségvetési fede-
zetét megszavazta. 
A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár  (VMKK) igazgatója több
el´́oterjesztést nyújtott be szerz´́odések
jóváhagyása tárgyában. Els´́oként az
„Adventi hangolódás a zene és ének
jegyében” cím´́u programon közrem´́u-

köd´́ok - útiköltséget is tartalmazó -
80.000 Ft érték´́u szerz´́odése jóváha-
gyásra került.
A következ´́o szerz´́odéskötéshez a Pes-
ti M´́uvész Színház - Csárdáskirályn´́o -
produkciójához kért hozzájárulást a
VMKK. A testület a megállapodást jó-
váhagyta.
Ugyancsak a VMKK terjesztett be
szerz´́odést MODELLO Módszertani
és Képzési Intézettel, akik képzés le-
bonyolításához igényeltek termet az
intézményt´́ol. Ez a megállapodás is el-
fogadásra került.
Korábbi testületi ülésen szerepelt na-
pirenden a Duna Ipoly SE kajak-kenu
szakosztályának támogatási kérelme,
amelyben a rétsági gyermekek délutá-
ni tornaterem használatához kért az is-
kola 460.000 forintot. Akkor is el-
hangzott, hogy ez méltatlan, hiszen a
város jelent´́os összegekkel támogatja
az iskolát, legutóbb például az udvari
lépcs´́ok felújításával. A PVB elnöke
bejelentette, hogy eljártak a Balassa-
gyarmati Tankerületi Központnál, és a
kölcsönös együttm´́uködésre tekintettel
a továbbiakban rétsági gyermekeknek
a rétsági tornaterem délutáni használa-
táért nem kell bérleti díjat fizetni. Er-
r´́ol szóló megállapodást a testület utó-
lag jóváhagyta.
Folyamatban van a laktanyai telephely
Tolmács területére es´́o részének ren-
dezése. Korábbi testületi ülésen is sze-
repelt, és elvi hozzájárulás született,
hogy a volt telephely területéb´́ol 2
hangárt és a környezetében lév´́o terü-
letet Tolmács tulajdonába adja azzal,
hogy a telephely többi részének Rét-
ság közigazgatási határához csatolják.
(Tolmácsi 02/4 - új hrsz. 02/20.) A va-
gyonrész átadásához értékbecslés volt
szükséges. A Képvisel´́o-testület az
OTP Jelzálogbank Zrt. által meghatá-
rozott értéket, 46.200.000 Ft összeg-
ben elfogadja. Egyben megbízta a
jegyz´́ot, hogy az átadáshoz szükséges
intézkedéseket tegye meg. 
Tóth Anna Táncsics utcai lakos ismé-
telten kérelmet adott be a lakástulajdo-
nánál a gépkocsival behajtás lehet´́osé-
gének biztosítása érdekében. A képvi-
sel´́o-testület a korábbiakban is ele-
mezte a kérdést és megállapította,
hogy a több évtizedes domborzati
adottságok miatt a már meglév´́o álla-
potot nem áll módjában módosítani.
Zagyvai Gyuláné nyújtott be kérelmet,
hogy a benzinkúttal szemben lév´́o –
Szabó Miklós által korábban bérelt te-
rületen – sírköves kereskedést és bemu-
tató  területet  létesíthessen.  A  testület
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a kért terület bérléséhez elvi hozzájá-
rulást adott. A területet fel kell mérni
és a rendelkezésre álló pontos adatok
alapján kell a szerz´́odés-tervezetet be-
nyújtani.
A Hunyadi János Nyugállományúak
klubja nyújtott be támogatási kérel-
met, hogy az önkormányzattól kért tá-
mogatásból tagjai karácsonyi ajándé-
kozását meg tudja oldani. A kezdemé-
nyezéshez csatlakozott a Városi Nyu-
gállományúak Klubja is. A képvisel´́o-
testületi döntés szerint mindkét klub
400-400 ezer forint támogatásban ré-
szesül. (Ebben az évben a civil támo-
gatás pályázatok elbírálása a vírus-
helyzet miatt elmaradt.) A rövid vita
során elhangzott, hogy a kapott támo-
gatás felhasználása - a megállapodás
szerint - a klubok belügye.
A Kerepl´́o Néptánc Egyesület ugyan-
csak kérelmet nyújtott be, hiszen eb-
ben  az évben ´́ok sem kaptak civil
szervezetek támogatásából forrást, de
az  egyesület folyamatosan m´́uködik.
A testület  a  tételesen  felsorolt ki-
adásnemek fedezetére összesen
1.560.000 forintot biztosított, és a
megállapodás aláírására megbízta a
polgármestert.
Korábbi testületi döntés alapján ne-
gyedévente tájékoztatót kell készíteni
a követelések állományáról. A PVB
összefoglalóban is elhangzott, hogy a
kintlév´́oségek folyamatosan csökken-
nek. A testület a tájékoztatót elfogadta,
egyben minden érintett´́ol továbbra is
aktív közrem´́uködést és számokban is
kimutatható eredményes munkát vár.
Javaslat érkezett 1 db temet´́oi konténer
b´́ovítéséhez. A DHtK-nál a beszerzé-
séhez szükséges bruttó 136.915 Ft-ot
és a 2021. évi hulladékszállítás 21.438
Ft fedezetét a testület jóváhagyta, és
megbízta a polgármestert a megálla-
podás aláírására.
A munkatervben ütemzett ülések ál-
landó napirendje a „Beszámoló a tes-
tület lejárt határidej´́u határozatainak
végrehajtásáról és az átruházott hatás-
körben hozott döntésekr´́ol, valamint a
két testületi ülés közötti id´́oszakban az
önkormányzat érdekében végzett
munkáról”, a polgármester el´́oterjesz-
tésében. A testület vita nélkül tudomá-
sul vette a benyújtott el´́oterjesztést.
A piac építésével kapcsolatban merült
fel, a korábbi kivitelez´́o által bérelt
nyilvános WC-k zárcseréje, és a helyi-
ségekhez való hozzáférés a polgár-
mesteri hivatal munkatársainak. A
szükséges intézkedések megtételét a
képvisel´́o-testület megszavazta.

Képvisel´́o-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkaterv szerinti  követ-
kez´́o ülését Január 27. csütörtök 16,00
óra. Bizottsági ülés id´́opontja: január
25. kedd 16.00 óra. El´́oterjesztések be-
nyújtásának határideje: január 17. hétf´́o
9,00 óra 

Tervezett napirendek: 1) 2022. évi
költségvetési rendelet megalkotását meg-
alapozó döntések. 2) Elismer´́o címek ala-
pításáról és adományozásának rendjér´́ol
szóló, módosított 19/2000.(XII.29.) ren-
delet felülvizsgálata. 3) Polgármester
2022. évi szabadság ütemezési tervének
jóváhagyása. El´́oterjeszt´́o: Jámbor Lajos
jegyz´́o. 4) Városüzemeltetési Csoport
2022. évi havonkénti lebontású karbantar-
tási tervének elfogadása. El´́oterjeszt´́o:
Salgai György városgondnok. 5) Javaslat
a komposztálás lakossági támogatására. 6)
32 ha-os terület hasznosításának,  állag-
meg´́orzésének lehet´́osége. 7) Beszámoló a
testület lejárt határidej´́u határozatainak
végrehajtásáról és az átruházott hatáskör-
ben hozott döntésekr´́ol, valamint a két tes-
tületi ülés közötti id´́oszakban az önkor-
mányzat érdekében végzett munkáról 

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 Önkormány-
zat fejezetben.

A november 30-i tanács-
kozás videója a következ´́o
címen elérhet´́o: 
https://youtu.be/aIVRAIPsBkE

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2021.  DECEMBER, JANUÁR
Mez´́ofi Zoltán polgármester minden hó-

nap második hétf´́ojén 13.00-17.00 órá-
ig.  Decemberben 13-án, januárban
10-én.

Jávorka János alpolgármester minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00.
óráig. Decemberben 22-én, Januárban
26-án.

Jámbor Lajos jegyz´́o: minden hétf´́on
14.00-17.00 óráig. Decemberben 6.,
13., 20. Januárban 3., 10., 17., 24., 31.

Felhívjuk a figyelmet, hogy koronavírus in-
tézkedések miatt el´́ozetes telefonos egyezte-
tés szükséges, illetve els´́osorban telefonon,
e-mailben keressék a hivatal vezet´́oit.

Egyebek napirendi pont keretében
Varga Dávid Géza ismertette, hogy a
Sz´́ol´́odombi szánkópálya el´́okészítése
megkezd´́odött. Konkrétan a gaztalaní-
tás történt, várják a havat.
Zárt ülésen Varga Dávid Géza PVB
elnök el´́oterjesztésében szerepelt Szo-
ciális Bizottsági tag megválasztása. A
zárt ülés határozatait nyilvánosan ki
kell hirdetni, így tájékoztathatjuk az
Olvasót, hogy a Bizottság küls´́o tag-
ként Kulman Judit személyével egé-
szült ki, aki az esküt a következ´́o tes-
tületi ülésen teszi le.

Háziorvosok rendelése

I-es körzet:
Rendel: Dr. Kramlik Annamária

Hétf´́o 8.00–12.00
Kedd 8.00–12.00
Szerda 8.00–12.00
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:  06-35-350-687

Fogorvosi szolgálat 
Rendelési id´́o 2020. november 2-t´́ol

Rendel: Dr. Bed´́o Gyöngyi fogszakorvos
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!
— A váróteremben egyszerre 6 beteg tar-

tózkodhat!
— A váróteremben a szájmaszk viselése

kötelez´́o!
— Belépéskor kézfert´́otlenít´́o használata

kötelez´́o!
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Polgármesteri tájékoztatók

A vírushelyzetr´́ol
Tisztelt Rétsági Polgárok!

Tájékoztatom Önö-
ket, hogy az ezen a
héten a Nógrád Me-
gyei  Kormányhi-
vatal Balassagyar-
mati Járási Hivata-
la 9 koronavírus-
fert´́ozöttr´́ol, és 5
kontaktról küldött
határozatot. 

A vírusfert´́ozöttek közül 2 f´́o részesült
korábban oltásban, nekik igen enyhe tüne-
teik vannak. A vírusfert´́ozöttek között 1 f´́o
kiskorú. 

Háziorvosaink jeleztek, hogy tényle-
ges adatok lényegesen eltérnek azoktól az
adatoktól, melyeket a határozatok alapján
közlök. Ett´́ol a hétt´́ol kezd´́od´́oen a házior-
vosi szolgálatoknál rendelkezésre álló
adatokról is adok tájékoztatást.
I. számú háziorvosi szolgálat: 9 f´́o fert´́o-

zött szerepel a mai napon a nyilvántar-
tásukban. 5 f´́o esetében várják az ered-
ményt.  A vírusfert´́ozöttek közül 5 f´́o
oltott, enyhe tüneteik vannak.

II. számú háziorvosi szolgálat: 12 f´́o fer-
t´́ozött szerepel a mai napon a nyilván-
tartásukban. 6 f´́o esetében várják az

eredményt. A vírusfert´́ozöttek közül 4
f´́o oltott, enyhe tünetekkel, 8 f´́o nem
vette fel még az els´́o oltást sem. 12 f´́o
tesztje negatív lett ezen a héten. 

Házi gyermekorvosi szolgálat: 14 gyer-
mek van karanténban pozitív teszttel.
Megdöbbent´́o adatot is kaptunk gyer-
mekorvosunktól. Október hónaptól 40
gyermeknek volt pozitív lelete.

Háziorvosi szolgálataink tanácsára ismé-
telten felhívom a figyelmet az egész-
ségügyi szabályok betartására. A száj-
maszk használata kötelez´́o. Ajánlott kö-
zösségi tereken a keszty´́u viselése és a 1,5
m-es távolságtartás. Lehet´́oség szerint
olyan zárt térben, ahol sokan tartózkod-
nak, rövid ideig maradjunk (bolt, gyógy-
szertár stb.) 

A betegeknek miel´́obbi gyógyulást
kívánok!

Kérem, aki augusztus el´́ott kapta meg
a második oltását (Janssen esetén egy ol-
tás után), miel´́obb vegye fel a harmadik
oltást, f´́oleg, ha koránál vagy egészségi
állapota miatt veszélyeztetett. A háziorvo-
sok, az oltópontokon dolgozó orvosok se-
gítenek a megfelel´́o vakcina kiválasztásá-
ban. Tünetek észlelésekor (fels´́o légúti tü-
netek, hasmenés, láz vagy h´́oemelkedés,
köt´́ohártyagyulladás) azonnal telefonon
konzultáljon háziorvosával.

Vigyázzunk egymásra!
Rétság, 2021. december 11.

Mez´́ofi Zoltán polgármester

Tisztelt Rétsági Lakos! 
Örömmel tájékoztatom, hogy Rét-

ság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete döntött arról, hogy a 65 év
feletti Rétságon állandó lakcímmel
rendelkez´́o polgárai részére 10.000 Ft
támogatást ad a karácsonyi ünnepek
alkalmából.

Kérem fogadja szeretettel a Képvise-
l´́o-testület ajándékát! 

A karácsonyi támogatás az alábbiak
szerint vehet´́o fel kizárólag készpénzben:
— 2021. december 16-án (csütörtökön)

9,00-16,00 óra között 
— 2021. december 17-én (pénteken)

9,00-11,00 óra között 
— 2021. december 21-én (kedden)

9,00-16,00 óra között 
a Polgármesteri Hivatal házasságköt´́o
termében. 

Külön hirdetmény szerinti pótkifize-
tési napok: 2022. január 4. (kedd) és
2022. január 14. (péntek) 

Az átvétel során be kell mutatni az
alábbi dokumentumokat: TAJ kártya,
személyi igazolvány, és lakcimkártya.
Meghatalmazott esetén szabályosan ki-
töltött meghatalmazás (meghatalmazó
neve cime, aláirása, meghatalmazott ne-
ve, cime, aláírása 2 tanú neve címe alá-
írása).

A karácsonyi támogatás átvételét az
átvev´́onek aláírásával kell ígazolnia.

Akik a pótkifizetési napig, de legké-
s´́obb 2022. január 14-ig nem veszik át a
támogatás összegét, a kés´́obbiekben már
nem lesz mód az átvételre, a határid´́o
elmulasztása jogveszt´́o.

Magam és a Képvisel´́o-testület va-
lamennyi tagja nevében KELLEMES
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET és
eredményekben, egészségben gazdag
BOLDOG ÚJ ESZTEND ´́OT KÍVÁ-
NOK! 

Rétság, 2021. december 13. 
Mez´́ofi Zoltán polgármester

Rétságiak sikerei
2021. évben 26. alkalommal rendezték meg
a Nógrád Megyei ´́Oszi Táralatot. A 2021.
évi tárlaton 55 m´́uvész alkotása látható. A
szakmai zs´́uri Rétság város díját Pekáryné
Mindszenti Csillának ítélte meg. Szívb´́ol
gratulálok Csillának az ismételt sikerhez!!!

A tárlat Szécsényben, a Szabó István Ga-
lériában (Ady Endre u. 12.) tekinthet´́o meg.
Minden m´́uvészet iránt érdekl´́od´́onek szívb´́ol
ajánlom - akár egy délutáni programnak is -
a csodás alkotások megtekintését. 

A résági Fazekas cukrászda nyerte a fagy-
laltok olaszországi világversenyét. A ver-
senygy´́oztes fagylalt sós pisztáciából ké-
szült, olasz neve Frutta di Pistacchio.

A versenyen 3.500 m´́u közül kellett a
zs´́urinek a legjobb fagylaltot kiválaszta-
nia. Szívb´́ol gratulálok Fazekas Ádámnak
és „csapatának”!

Köszönetemet fejezem ki Kandikó Gábor-
nak és családjának a kupakgy´́ujt´́o szívek
kialakításáért. 

Kandikó úr térítésmentesen ajánlotta
fel munkáját, vállalta továbbá a szivecs-
kék karbantartását is. Az elkészült gy´́ujt´́ok
igényes kivitelben készültek, a kisebb szí-
vecske mérete lehet´́ové teszi, hogy a gyer-
mekek is be tudják dobni az összegy´́ujtött
kupakokat. 

Szintén köszönetemet fejezem ki Sá-
giné Harmatos Hajnalkának a jótékonysá-
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Orgona köz vízelvezetés az Iskola tért´́ol a Mikszáth utcáig

Útkarbantartási
 munkák városunkban

Tájékoztatom Önöket, hogy a Mez´́o utca
felújítása befejez´́odött. A Rózsavölgy ut-
cában az aszfaltozás elkészült, hamarosan
várható az útpadkák feltöltése. Elkészült a
Radnóti utcát a Járóbetegellátó Központ-
tal összeköt´́o járda térkövezése, a napkö-
zikonyha udvarában az új térkövezett par-
kolóhelyek kialakítása, a Nyárfa utcai par-
kolók szórtköves kialakítása. Folyamat-
ban van a Hunyadi soron a vízelvezetés és
járdaépítés. 

Szintén folyamatban van az Orgona
közben a vízelvezetés kialakítása. Lakossá-
gi panaszok elemzése érdekében ezen a te-
rületen  a jöv´́o héten kooperációt tartunk.

Tisztelettel kérem a Lakosság türel-
mét. A Rózsavölgy utcai és az Orgona
közi felújítás még nem készült el.
Amennyiben valakinek kifogása van a be-
fejezett munkával kapcsolatban, kérem,
hogy panaszát a polgarmester@retsag.hu
e-mail címre, vagy a Rétsági Polgármes-
teri Hivatal levélcímére (Rétság, Rákóczi
út 20.) eljuttatni szíveskedjen. 

Állami beruházásban elkészült az óvo-
dai futópálya. M´́uszaki átadására a jöv´́o
héten kerül sor. A kialakított sportpályá-
hoz a Képvisel´́o-testület biztonságos lejá-
rót (lépcs´́ot) kíván kialakítani. A lépcs´́o
megépítésére árajánlatkérés már megtör-
tént, a kivitelezés id´́ojárás függvényében,
várhatóan tavasszal kezd´́odik.  

Rétság, 2021. december 4.
Mez´́ofi Zoltán polgármester

Rózsavölgy utcai útjavítás, és autóforduló

gi célú gy´́ujtés ötletgazdájának, szervez´́o-
jének. 

A jótékonysági gy´́ujtés egy rákos kis-
gyermek amerikai kezelésére folyik.

Rétság, 2021. december 4.
Mez´́ofi Zoltán polgármester

Óvodai futópálya, sportudvar

Új parkoló a napközi-étkez´́o udvarban Új aszfaltburkolat a Mez´́o utcában

Parkoló b´́ovítés a Nyárfa utcában
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Események a Rétsági Általános Iskolában
Október-november

Borús, szürke november végi napok
zárják a napsütéses, színpompás szep-
tember-októbert. S egyúttal zárják a
Rétsági Általános Iskola mozgalmas
´́oszi hónapjait is, hogy az átmenetet
megélve készülhessünk a tél csodáira,
ünnepeire.

Október 1-n Pálinkásné Eiger Éva tar-
tott el´́oadást az állatok világnapja alkal-
mából a felel´́os állattartás jegyében az al-
só tagozatos kisdiákoknak. Szintén az ál-
latok világnapja alkalmából október els´́o
hetében, kihasználva a szép id´́ot, kirándu-
lást tett az iskola Bánkra. A gyalogtúra
kitöltötte a napot, az iskolától a Sz´́ol´́o-
dombon át, megkerülve a Bánki-tavat, a
sportpályánál  ért  célba.  A  pályán
ügyességi versenyekkel vagy laza pihe-
néssel tölthette ki-ki a pihen´́oidejét. Visz-
szafelé megálltunk Bánki Szlovák Nem-
zetiségi Önkormányzatnál, ahol is a Ma-
mák meglepetéssel, frissen sült palacsin-
tával várták a megéhezett gyerekeket! Mi-
lyen jól esett ez a kedves gesztus minden-
kinek! 

Október 1-3 között végz´́os osztályunk
Varga Zoltán erdészeit vezet´́o úr és a Szü-
l´́oi Munkaközösség támogatásával egy fe-
ledhetetlen családi programot töltött Kút-
bereken. 

Az Országos Könyvtári Napok kereté-
ben el´́oször október 4-n a nyolcadikos diá-
kok vettek részt rendhagyó rajzórán, majd
8-n a napközis tanulók Sás Károly el´́oadá-
sán.

Október 6. szomorú évfordulója az or-
szág történelmének. Az iskola tanulói ün-
nepélyes el´́oadás formájában emlékeztek
meg az aradi vértanukról. 

A múlt tisztelete mellett a jöv´́obe ve-
tett hit legalább olyan fontos, hisz a jöv´́o
a következ´́o generáció kezében van; ezért
is vidám esemény, amikor ellátogatnak a
nagycsoportosok az iskolánkba. Az elmúlt
években kialakult szokásoknak megfelel-
ve a leend´́o osztályf´́onökök vidám m´́usor-
ral, mesével várták az óvodásokat.

Ugyanígy a jöv´́obe tekintve, pályaori-
entációs célzattal érkeztek az érdekl´́od´́o
nyolcadikosok a Knaus Tabbert Kft. nagy-
oroszi telephelyére, hogy megismerjék az
üzemet, betekintést nyerjenek a termelés
világába. A pályaválasztásban kívántuk
segíteni a végz´́os diákjainkat akkor is,
amikor meghívtuk rendhagyó osztályf´́o-
nöki órára Dr. Molnár Arnold ügyvéd urat.
Több diák elgondolkodott az el´́oadás ha-
tására, hogy majd egyszer az ügyvédi pá-
lyát választja. Ki tudja, nincs-e a minden
reggel társaival való találkozás örömére
váró, a kapun mosolyogva besétáló diá-
kok között egy leend´́o rétsági sztárügy-
véd?

Október végén idegennyelvi szépkiej-
tési versenyt rendeztek iskolánk pedagó-
gusai. A verseny immár hagyomány isko-
lánk életében. Ugyanezen a napon a nap-
közis munkaközösség zsibvásárt szerve-
zett a napközis tanulóknak, akik így élet-
szer´́u helyzetekben gyakorolhatták a

számtani m´́uveleteket a 200 forintos fels´́o
határig.

Október 22-én több diákunk ért el si-
kereket a dejtári Mikszáth Kálmán Általá-
nos Iskola által meghirdetett prózaíró és
rajzpályázaton. Majnik Sára 5.a osztályos
tanuló II. helyezést, Dobsonyi Orsolya 8.
osztályos tanuló II. helyezést ért el kor-
osztályában a prózaíró versenyen, míg
Szkubán Réka 5.a osztályos tanuló a rajz-
versenyen kapott különdíjat.

Október 23-i esményeket diákjaink a Vá-
rosi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtárban
tartott ünnepélyes m´́usorral idézték fel. 

Ebben a hónapban végig olyan szép
id´́o volt, hogy 24-n bátran szervezhettünk
egy biciklitúrát Szkubán Péter szervezésé-
ben. A túrára nyolcadikos és ötödikes ta-
nulók jöttek el, Rétság-Bánk-Alsópetény-
Bánk-Rétság útvonalon tekertünk végig,
vidám hangulatban.

Az ´́osz kulturális események terén rend-
kívül színesnek bizonyult. A Lázár Ervin
programnak köszönhet´́oen tanulóink a F´́o-
városi Nagycirkusz Csillagtánc bemutató-
ját, a Pesti Színház Legyetek jók ha tudtok
el´́oadását nézhették meg, ellátogathattak
Salgótarjánba a József Attila színházba, és a
balassagyarmati Palóc Múzeumba is. 

November 12-n tartottuk az Angol-
Természettudományos házi versenyünk
második fordulóját. A verseny során a
gyerekek csapatokba szervez´́odve adhat-
tak számot tudásukról a fenntartható élet-
módról, a környezetvédelemr´́ol, bizo-
nyíthatták kreativitásukat, mutathatták
meg felel´́os gondolataikat, s mindeközben
gyakorolhatták angol nyelvtudásukat. Ez-
zel párhuzamosan került kihirdetésre a há-
zi rajzversenyünk eredménye is. Mindkét
eseményen értékes ajándékokat nyerhet-
tek tanulóink. A versenyeket a Henkel
Magyarország Kft. és a Rétsági Általános
Iskola Gyermekeiért Alapítvány támogat-
ta és szervezte. Ugyanezen a napon tartot-
tuk az immár ´́oszi hagyományaink közé
sorolható Tök Jó Napot is. A járványügyi
megfontolások nem tették lehet´́ové a kö-
zös iskolai mulatságot a tornateremben,
de a lámpás felvonulásunk, az osztály-
szinten megtartott jelmezes bulik így is
emlékezetesre sikerültek.
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Életképek 1956 októberér´́ol Rétságon
1947-ben - akkor 2 éves voltam - költöz-
tünk Rétságra, mivel édesapámat ide
helyezték állatorvosnak. 1956-ban a Pe-
t´́ofi utcában laktunk, s emlékszem, szü-
leim az októberi események miatt na-
gyon aggódtak a Budapesten lakó roko-
nainkért.

1956. október 23-a utáni egyik napon
a ház el´́ott, az utcán játszottam, mint ha-
todik  osztályos  diák, amikor az utcán,
felülr´́ol két katona „bácsi” jött gyalog.

Édesanyám a ház el´́otti kertben volt,
amikor a két katona beköszönt neki. Éde-
sanyám megkérdezte, hogy mi járatban
vannak. Válasz: megyünk haza. Kérdés:
és az hol van? Válasz: Miskolcon. Édes-
anyán, láttam nagyon elcsodálkozott,
majd azt mondta, hogy várjanak egy ki-
csit, bement a házba, majd kijött két nagy
kenyérszeletet szendviccsel, becsomagol-
va, odaadta nekik és szerencsés, jó utat
kívánt. (Ezt akkor nem értettem tisztán, de
kés´́obb megéreztem, megértettem ennek
történelmileg is jelent´́os súlyát!)

1956. október 30.
Este, szokás szerint a vacsora után le-

feküdtem a testvéreimmel, öcsémmel és a
húgommal.  Én még nem aludtam el, ami-
kor édesanyám bejött a szobába és azt
mondta nekem: Gyere, kelj fel, öltözz fel,
mert megyünk a templomba. Én ezt akkor
nem értettem, mert ilyenkor nem szokott
mise lenni, de szót fogadtam. Átmentünk
az utca másik oldalára, ott le a patakhoz,
azon át, fel a laktanyáig, majd az Egész-
ség-ház utcáján le a paplakig, ott át, az
akkor még nyitott templomkerten a temp-
lomba. Ott már sok ember volt. Egyszer
csak édesanyám halkan azt súgta, mutatva
egy „bácsira”: nézd azt a pap bácsit, ´́o
Magyarország legfontosabb pap bácsija, ´́o a
Bíboros, és úgy hívják, hogy Mindszenty

József. Én ránéztem, s amit gyerekfejjel
láttam, az egy fáradt, szögletes, szálkásar-
cú férfi volt.

´́O lenne Mindszenty, a bíboros? 
Most már, hosszú évek után, értelmez-

ni tudtam, amit ott édesanyám mondott, s
amit ott láttam.

Mióta Rétság városa október utolsó
vasárnapján megrendezi a „Mindszenty-
Emléknapot”, én Budapestr´́ol leutazok, s
az ünnepség el´́ott pár percre beülök a
templomba, s felidézem azt az estét, ami
azóta is belém égett. Utána megyek fel az
ünnepségre.

Az estét követ´́o napon terjedt el a falu-
ban, hogy Mindszenty a laktanyában töltötte
az éjszakát, s másnap a katonák gépkocsik
kíséretében kísérték fel Budapestre.

Azóta, Tyekvicska Árpád „A bíboros
és a katona” cím´́u könyvét is olvasva, sok-
sok addig ismeretlen részletet tudtam
meg, és tudtam értelmezni, az 1957-es
eseményekr´́ol és értettem meg miért kel-
lett nekünk otthagyni Rétságot és ideigle-
nesen Budapestre, majd onnan Szekszárd-
ra költöznünk.

Az emlékek nem halványodnak, hi-
szen belém, belénk égtek.

Az emléklépeket visszaidézte és írás-
ba foglalta:

Dési Albert villamosmérnök, 
c. minisztériumi szakmai f´́otanácsadó,

 újságíró, a MUOSZ tagja

Meggy´́oz´́odhetett róla a Kedves Olvasó,
hogy a járványhelyzet mellett igyekeztünk a
maximumot kihozni az ´́oszi hónapokból, de
nem l´́ottük el minden puskaporunkat, szeren-
csére pedagógusaink tarisznyájában lapulnak
még ötletek decemberre, és az új évre is. 

Szeretnénk megköszönni minden ked-
ves támogatónknak, hogy munkájával,
adományával segítette az iskola és az is-
kola érdekében m´́uköd´́o alapítvány mun-
káját! Köszönjük Rétság Város Önkor-
mányzatának a megérkezett anyagi támo-
gatást, mellyel utófinanszírozással segí-
tette a nyári táborokba való utaztatást!
Köszönjük pedagógus kollégáinknak,
hogy a tanítás mellett a programok lebo-
nyolítására is maradt energiájuk! 

Minden további adományt szívesen
fogad az alapítvány, hiszen azokból tud a
gyerekeknek programokat szervezni -
olyan programokat, amelyek vonzóvá te-

hetik számukra az iskolai életet, s´́ot, ma-
gát a tanulást is. 

2021. 12. 03.
Pap Anna

Hirdetés

DR-BOKSZ Kft.
2651 Rétság 

Zrínyi Miklós u. 24-26.
telephelyére 

portás- karbantartó állásra
munkatársat keresünk!

Jelentkezni az alábbi 
telefonszámon:
30-636-0166

Felhívás!
A közelg´́o téli id´́ojárásra tekintettel felhív-
juk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a
köztisztasági és környezetvédelmi felada-
tok ellátásáról szóló rendelet alapján az
ingatlanok el´́otti járdák tisztántartását, sí-
kosságmentesítését, hóeltakarítását az in-
gatlan tulajdonosa, illetve használója kö-
teles elvégezni.

A szórakoztató-, vendéglátó és árusítá-
si helyek, üzletetek el´́otti járdaszakaszt a
használó köteles folyamatosan tisztán tar-
tani. Az ingatlan el´́otti közterület, illetve
járdaszakasz hóeltakarításának elmulasz-
tásáért 30.000 Ft-ig terjed´́o pénzbírság
szabható ki. Kérjük, hogy az önkormány-
zati rendelet alapján folyamatosan szíves-
kedjenek gondoskodni a tulajdonukban,
illetve használatukban lév´́o ingatlan el´́otti
járdaszakasz hóeltakarításáról, tisztításá-
ról, síkosság mentesítésér´́ol. 

Polgármesteri Hivatal

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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Tájékoztató
Fogorvosi ügyelet ellátásáról

Mint arról a képvisel´́o-testületi ülések anya-
gai között számot adtunk, az önkormányzat
megállapodást kötött a Semmelweis Egye-
temmel a fogászati ügyelet ellátására. Sür-
g´́os esetben az alábbi helyen és id´́opontok-
ban vehet´́o igénybe az ügyelet: Fogászati
és Szájsebészeti Oktató Intézet, 1088
Budapest, Szentkirályi utca 40. (Corvin
negyed metróállomástól kb. 450 méter)

Ügyeleti id´́o:
Hétf´́o-péntek: 20.00-07.00
Szombat:  08.00-13.00, 
         14.00-19.00, 20.00-24.00
Vasárnap: 00.00-07.00, 08.00-13.00
Hétf´́o: 00.00-07.00

Ünnepnapon a vasárnapi készenléttel
megegyez´́o.

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek

2021. december 14-én
Gyatyel Erika és Sztebel Dániel

Sok boldogságot!

Elhunytak

Végh Lajos 2021.10.31.
Jónás Pálné 2021.11.29.
Fekete Ferenc 2021.11.17.

Nyugodjanak békében!

Felhívás
Tisztelt Rétsági Lakosok!
Hasábjainkon szeretnénk Önöket anya-
könyvi hírekr´́ol (születés, házasságkötés,
elhalálozás) is tájékoztatni.

A hozzátartozóknak, érintetteknek az
anyakönyvvezet´́onél vagy a szociális ügy-
intéz´́onél nyilatkozniuk 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 letölthet´́ok a
www.retsag.hu weboldalról is.

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.

Legközelebb - decemberben 17-én
és január 21-én pénteki napon lehetséges
sz´́urés 12.00-15.00-ig. Id´́opontot szüksé-
ges egyeztetni a recepción személyesen,
vagy a 35-550-570 telefonon. Éljenek a le-
het´́oséggel! A sz´́urés a rétsági lakosok
számára ingyenes. 

Járóbeteg-szakellátó

A Rétsági Járóbeteg-szakellátó a központi
rendelkezések szerint indította újra szakren-
deléseit. 2021. június 16-tól a legtöbb szak-
rendel´́o látogatható. El´́ojegyzést a 06-35-
550-570 vagy a 06-35-550-585 telefonszá-
mokon kérhetnek naponta 9-15 óra között.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egészség-
ügyi intézményekre még érvényes védeke-
zési el´́oírások miatt a rendel´́o épületébe
kizárólag id´́opontra érkez´́o betegeket
engedünk be. A rendel´́obe csak az orrot és
szájat eltakaró maszkban léphetnek be. To-
vábbi információ: www.retsagrendelo.hu

Minden páciensnél lázmérés kötelez´́o!
Kérjük  a  rendel´́obe  lépést  követ´́oen
fert´́otlenítsék kezeiket! Megértésüket kö-
szönjük!

A gyermekorvosi rendel´́o
 tájékoztatója

A járványügyi készültség meghosszab-
bítása miatt a háziorvosi praxisok ellá-
tásrendjének kialakítása:
— a váróhelyiségben a páciensek között

min. 1 m távolságtartás!
— (a váróban max. 3 gyermek + 1-1 kí-

sér´́o tartózkodhat egyidej´́uleg!)
— a gyermeknek és kísér´́ojének kötelez´́o

a maszk!
— érkezéskor és távozáskor kézfert´́otle-

nítés szükséges
— rendelési id´́oben el´́ojegyzési rend sze-

rint kell fogadni a betegeket telefonos
id´́opontkérés után (kivétel a sürg´́ossé-
gi esetek!) Telefon:  350-188

— légúti panaszok és/vagy lázas beteg
személyes megjelenése helyett els´́o-
ként telefonos konzultáció szükséges,
amely során tisztázandó, felmerül-e
covidfert´́ozés gyanúja

— a személyes megjelenést nem igényl´́o
tevékenységek ellátása (receptírás,
egyéb adminisztrációs tevékenység,
enyhe panaszokat okozó megbetege-
dések) telemedicinális úton történjen
(telefon, e-mail, stb.)

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

Bejárat a gyermekorvosi  rendelésre a vé-
d´́on´́oi tanácsadó fel´́ol! 

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. 

További hirdetési  lehet´́oséget kíná-
lunk a Rétsági Televízió napi 24 órás kép-
újság felületén. is.

Felhívás
Zajos tevékenységekkel 

kapcsolatban

Felhívjuk a rétsági lakosok figyelmét
az önkormányzat 19/2013. számú ren-
deletében foglaltakra, a zajkeltéssel
járó tevékenységek végzésével kap-
csolatban.

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 en-
gedélyezett rendezvények esetében han-
gos tevékenységet folytatni csak este 24
óráig lehet.

A teljes rendelet megtalálható a
www.retsag.hu honlapon. 

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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Szlovák nemzetiségi nap
A rétsági Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzat szervezett nemzetiségi napot
szeptember els´́o hétvégéjén. Az esemény-
re az evangélikus imaházban került sor.

Ez alkalommal több programelem is
megvalósításra került. A megjelenteket
Salgai Szilvia,  a  nemzetiségi önkor-
mányzat elnöke köszöntötte. Az els´́o rész-
ben szlovák-magyar nyelv´́u istentisztelet-
re került sor, melyet Tótkomlósról érke-
zett Szpisák Attila evangélikus lelkész
mutatott be. 

Köszönt´́ot mondott Füke Szabolcs lel-
kész is. Egyházi énekekkel közrem´́uköd-

tek Pilisi kiscsalád folklórcsoport, Berec
Péter harmonikam´́uvész kíséretével.

Az istentisztelet után els´́oként Mez´́ofi
Zoltán köszönt´́ojében elmondta, hogy a
nemzetiségi önkormányzat tevékenysége
nagyban színesíti a város kulturális életét.

Majd a nemzetiségi nap m´́usorösszeál-
lítása következett. Pilisi kiscsalád folklór-
csoport, Berec Péter harmonikam´́uvész
kíséretével ritmusos, mozgalmas progra-
mot mutattak be látványos viseletben.

A következ´́o m´́usorblokk a nemzetisé-
gi önkormányzat egy új kezdeményezése.
Elhatározták, hogy ünnepélyes keretek

között köszöntik városunk díszdiplomás
pedagógusait, valamint azokat az oktatás-
ban dolgozó embereket, akik nemzetiségi-
ként, vagy csak segít´́oként kapcsolódnak
az önkormányzat munkájához. Itt adták át
az aranydiplomát megtestesít´́o oklevelet
Gálik Józsefné, Havas Vilmosné és Sztru-
hár Istvánné nyugdíjas óvodapedagógu-
soknak, akik a közelmúltban ünnepelték
diplomájuk megszerzésének 50. évfordu-
lóját. Ugyancsak itt köszöntötték Várszegi
István nyugdíjas iskolaigazgatót, aki
2011-ben kapta meg az aranydiplomát,
mint hozzászólásában elmondta ebben az
évben a gyémántdiploma várományosa 60
éve történt végzése alkalmából. 

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
már több éve bevezette, hogy anyagilag is
támogat olyan intézményeket és civil szer-
vezeteket, akik együttm´́uködése segíti az
önkormányzat céljainak megvalósítását. Ör-
vendetes, hogy ebben az évben a támogatot-
taknak 50.000 forintot tudtak biztosítani sa-
ját céljaik megvalósítására. Összesen 9 szer-
vezet jutott támogatáshoz. 

Életfát ültettek
A Nógrád Megyei Rend´́or-f´́okapitány-
ság által útjára indított program részt-
vev´́oi Rétság egy kisebb parkjában ül-
tették el az összefogást szimbolizáló
hársfát. 

Szerdán délel´́ott gyülekeztek az érdek-
l´́od´́ok a Rákóczi út és a Pet´́ofi uca találko-
zásánál lév´́o parkos területen. Itt került sor
az „Élet fájának” elültetésére.

A Nógrád Megyei Rend´́or-f´́okapitány-
ság együttm´́uködve az önkormányzatok-
kal 2021. évben indította útjára az „Élet
fája” elnevezés´́u programot, amely során

minden településre a település természeti
adottságainak megfelel´́o fajtájú facseme-
tét ültetnek. A kezdeményezés célja a ko-
ronavírus elleni küzdelemre és a vírus ter-
jedésének a megakadályozására történ´́o
figyelemfelhívás. Rétságon ennek a szép
kezdeményezésnek a megvalósítására ok-
tóber 27-én került sor.

Az el´́okészített gödörnél Mez´́ofi Zol-
tán polgármester és a Rétsági Rend´́orka-
pitányság képviseletében Kosik István
r. alezredes szorgoskodott. Elhelyezték a
hársfa csemetét a gödörben, majd gondos

munkával betemették a környezetét, b´́osé-
gesen meglocsolták. Majd el´́okerült egy
szalag amely a fát véd´́o két lécre került
felhelyezésre. Ez emlékeztet a kezdemé-
nyezésre és az évszámra. Remélhet´́oleg
sokáig fog itt élni ez a hársfa, ezzel is
szimbolizálja a természet örök újjáéledé-
sét. Reméljük, az arra járók is vigyáznak
rá, és a ma még vessz´́onyi csemete pár
esztend´́o elmúltával növekedésnek és
lombosodásnak indul. Tudatva mindenki-
vel, Ady Endre versével, hogy „Az Élet él
és élni akar”.
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Csárdáskirályn´́o
Mostanában a zenész színházak több jubi-
leumot is ünnepelnek. A napokban 1000.
el´́oadását tartotta a Padlás a Vígszínház-

ban, vagy a közelmúltban a Macskák
1500. a Madáchban. Van azonban egy ne-
vezetes magyar zenés színházi m´́u, ami

Mikulás itt is ott is ... 
Városunkban sem múlhat el a decem-
ber 6. a piroskabátos, szakállas, nagy
messzeségb´́ol érkez´́o tisztes öregúr nél-
kül. A hagyományokat nem csak a csa-
ládok ápolják, hanem több helyen is fel-
bukkan a jótékony ajándékhozó Télapó. 

Mi két helyen tudtuk lencsevégre kap-
ni. Az óvodába hétf´́on délel´́ott érkezett a
Mikulás, biztosan nagyon megfáradt, de
esteled´́oben megpihent a m´́uvel´́odési köz-
pont el´́ott, ahol krampuszok is segítették.

Óvodában 
Az óvodában - mint más ünnepi alkalom-
mal - a termek és a folyosó is mikulásos
dekorációval hívta fel a figyelmet. A gyer-
mekintézmény óvodásai és munkatársai
persze nem csak efféle rajzokkal, kézi-
munkákkal készülnek, hanem verseket és
dalokat is tanulnak, már jóval a Miklós
naptári névnap el´́ott. És meséket olvastak,
mert a gyerekek szeretik a meséket. Azt

különösen, amikor a mesében hallott do-
log megelevenedik. Ilyen a farsang is, de
azt maguk alakítják ízlésük szerint. Az
már izgalmasabb, amikor a messzi földr´́ol
érkezett Mikulás kilép a mesekönyvb´́ol és
bekopogtat az ablakon. Minden kicsi lé-
legzetvisszafojtva, dobogó szívvel várta.
Az ablakon bekopogás megtörtént, de eb-
ben az évben sem lehetett az aulában kö-
zös m´́usorral egybekötött találkozás, a ví-
rushelyzet miatti szigorú szabályok okán.
Így aztán a terasz ablakaiba kihelyezett ci-
p´́ocskékbe tette a Télapó az ajándékcsoma-
got, és ment tovább a következ´́o csoport
ablakához, ahol azért mindenütt énekelve
várták és integettek neki. Izgalmas szép ün-
neplés, és valódi megplepetés volt így is. 

Mikulásjárat 
Hogy merre járt nap közben Joulupukki,
azt nem tudhatjuk, de sok-sok kisgyermek
várta a környéken is. Este a m´́uvel´́odési

központ el´́ott jelent meg és foglalta el tró-
nusát. A Rétsági Fiatalok Rétságért Egye-
sület a korábbi években Mikulásjáratot
szervezett, és a város utcáit csilingel´́o ko-
csin, majd autón végigjárva osztották ki
az ajánkékcsomagjaikat. Most a körutazás
elmaradt, nem így a meglepetés és a sze-
mélyes találkozás a kicsikkel. 

Így aztán, aki a Télapótól akarta meg-
kapni a csomagját, mindenki ide sereglett.
Valóban minden eddiginél többen jöttek.
Az ajándékok átadását 3 krampusz is se-
gítette szép szóval, invitálással, a virgá-
csokat ezennel otthon hagyták. A gyere-
kek sorban haladva közeledtek és a leg-
többen verssel, dallal viszonozták a kelle-
mes meglepetést. 

Er´́osen drukkoltunk, hogy a Télapó
puttonya itt fent az égben vajon kiszakad-
e, és elhozza-e az érkezéséhez legendásan
köt´́od´́o hópelyheket. Hát elhozta. Nem so-
kat, de már 6-án hullottak az égi pihék, és
a következ´́o napokban is esett. 

mindent visz. Bizonyára nincs ember, aki
össze tudná számolni, hány alkalommal
került színre Kálmán Imre örökbecs´́u al-
kotása, a Csárdáskirályn´́o. Minden bi-
zonnyal Magyarországon is több tízezer-
szer játszották, a külföldi feldolgozások-
ról nem is beszélve. Most a Pesti M´́uvész
Színház m´́uvészei hozták el Rétságra.

Mi kell egy igazán szórakoztató esti
programhoz? Jó librettó, fess urak, csinos
hölgyek sokféle jelmezben, egy kis titok a
mulatók világából, táncos lányok és per-
sze az él´́ozenével kisért, mindenki által
ismert slágerek. Hát a Csárdáskirályn´́oben
ez mind megvan. Az el´́oadás története
annyira közismert, itt nem is részletezzük.
És a Rétságon nem el´́oször vendégszerep-
l´́o társulat jó hangulatban, kiváló el´́oadás-
sal nyújtotta át a publikumnak, jól alkal-
mazkodva a mi kicsi színpadunkhoz is.
Itt-ott aktuális humorral is kiegészítve egy
vidám, szórakoztató estben volt része a
színházterem közönségének.

    2021. DECEMBER     HANGADÓ    

    12   



Mécsesfestés - tökfaragás
Beérett a dísztök. (Nem tévesztend´́o össze
a süt´́otökkel.) A növénynek ez a termése
semmi másra nem jó, csak valamiféle dí-
szít´́o funkció betöltésére. Pl. sordísz egy
tanyai ház eresze alatt, vagy lábánál. A
városi ember ezt nemigen tudja megtenni,
bár a település utcáit járva sokan raktak ki
„tökös” kompozíciókat kertjükbe, házuk
mellé.

Ha már dísztök, és arra termett, hogy e
célra használják, a m´́uvel´́odési központ olyan
rendezvényt szervezett, ahol a természetadta
díszít´́o er´́ot még tovább lehet fokozni. A sárga
gömb´́okb´́ol különféle figurákat - többnyire
grimaszos arcokat - lehet kifaragni, és az in-
tézmény aulájában erre több asztalnál is volt
mód. Gyermekek szül´́oi felügyelettel együtt
dolgoztak a minél jobb eredményért.

Egy másik asztalnál pedig apró üveg-
edényeket, mécsestartót díszítettek a
résztvev´́ok, amelyek nem csak szépek, ha-
nem a Halottak napján felvillanthatják az
emlékezés lángját a sírokon, ablakokban.

Az est végén felsorakoztak az alkotók
és az alkotások, lángot fogtak a mécsesek,
és hunyorgó fényükkel kikandikálva mu-
tatták meg a faragások igazi szépségét.

Kerepl´́os hírek
A Kerepl´́o Néptánc Egyesület 2021. no-
vember 27-én tartotta egyik legnagyobb
rendezvényét „Mulassunk még egyet
Szent András havában” címmel.

A járványügyi helyzet miatt a táncház
elmaradt, de a színháztermi el´́oadás meg-
hitt hangulatban telt. Több mint 140 helyi
táncos lépett színpadra, akik a Kerepl´́o
Néptánc Együttes, a Csillagvirág és Zúgó-
fa Néptáncegyüttesek tagjai, vendégünk
volt Budapestr´́ol Adamovich Ferencz, aki
egy különleges m´́usorral lepte meg a kö-

zönséget. A zenét a Folt zenekar biztosí-
totta.

2021. december 15-én, tízedik alka-
lommal tartotta az Egyesület a „Csalo-
gány Népdalénekl´́o Versenyét” ahol a
résztvev´́ok arany, ezüst és bronz min´́osí-
tésben részesültek.

Következ´́o tervezett nagyobb program
a Kerepl´́os Farsang, amit 2022. február
26-ra tervez az egyesület.

Tisztelettel köszönetet mondunk Rét-
ság Város Önkormányzatának a minden-

kori támogatásért, programjainkkal a to-
vábbiakban is igyekszünk b´́ovíteni, színe-
síteni a város kulturális életét.

Áldott Ünnepeket és jó egészséget kí-
vánunk mindenkinek!
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Rétsági kalauz

Programajánló
December 21-ig megtekinthet´́o

a m´́uvel´́odési központ galériájában
Mindszentiné Mandula
fest´́om´́uvész kiállítása

December 5. vasárnap, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Adventi kézm´́uves és kistermel´́oi vásár

December 5. 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. hétf´́o, 16.00 órától
a RFR Egyesület
Mikulásjárata

December 10. péntek, 17.00-20.00 óráig
a m´́uvel´́odési központ el´́oadótermében
Te jó ég, hisz én festek!
Élményfestés
Nem fogod megbánni, hisz te is tudsz
festeni! Mi minden kelléket hozunk, hogy
te jól érezd magad instruktoraink segítsé-
gével! Regisztrálj a facebook oldalunkon,
max. 20 f´́o. 13 éves kortól védettségi iga-
zolvány ajánlott! Foglalkozást vezeti:
Lengyel László 30/2607155 facebo-
ok.com/tejoeghiszenfestek/

December 12. vasárnap
a m´́uvel´́odési központ el´́ott
Advent 3. - Öröm
A harmadik gyertya meggyújtása a Rét-
sági Református Szórványgyülekezet
közrem´́uködésével. Igét hirdet Molnár
Ambrus református lelkipásztor

December 15. szerda, 13.00 órától
a m´́uvel´́odési központ el´́oadótermében
Rend´́orségi tájékoztató
a térség polgármestereinek a járványü-
gyi helyzettel kapcsolatban

December 15. szerda, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ el´́oadótermében
Kerepl´́os Csalogány Népdalénekl´́o
Verseny

December 18. szombat
a m´́uvel´́odési központban
Mindenki Karácsonya
13.00 órától Karácsonyi kézm´́uves és
kistermel´́oi vásár
15 órától Alkotó percek, kreatív barká-
csolás
17. 00 órától Ünnepi gálam´́usor
Swing karácsony - Daniel Speer Brass
Téli népszokások - Kerepl´́o Néptánc
Együttes
kb. 18.30 órától
Advent 4. - Szeretet
A negyedik gyertya meggyújtása
Köszönt´́ot mond: Mez´́ofi Zoltán
Rétság város polgármestere
A projekt az Identitás er´́osítés a Bör-
zsöny és Cserhát lankái között pályá-
zat keretében, az Európai Szociális
Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásában valósul meg. 

Felhívás
Kedves Látogatóink! Versenyre szeret-
nénk hívni mindazokat, akik örömmel ké-
szítenek MÉZESKALÁCSHÁZAT. Kér-
jük, december 10-ig az elkészült mézeska-
lácsházakat hozzák be a m´́uvel´́odési köz-
pontba, melyekb´́ol kiállítás december 15-
t´́ol december 18-ig megtekinthet´́o. Ered-
ményhirdetés: 2021. december 18-án, a
Mindenki Karácsonya rendezvényünkön.

El´́ozetes
Január 14. péntek, 18.00 órától

a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Magyar Klasszikus Nagycirkusz
el´́oadása

Január 21. péntek, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központban
A Magyar Kultúra Napja

Január 27. csütörtök, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Gyermekszínházi el´́oadás:
a Csavar Színház bemutatja
Arany János: A nagyidai cigányok

Állandó foglalkozások

kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban 
és a könyvtárban

Hétf´́o:
Jóga 18.00-19.00; Vezeti: Kalhammer Dóra.
Kedd:
Kerepl´́o Néptánc Együttes (4-5-6.o.).

16.30-18.00; Vezeti: Simon Katalin.
Csillagvirág Néptánc Együttes. 18.00-

19.00; Vezeti: Simon Katalin.
Alakformáló n´́oi torna. 18.40-19.40; Ve-

zeti: Bagyinszki Anikó.
Szerda:
Kerepl´́o Néptánc Együttes (1-2-3.o.).

16.30-18.00. Vezeti: Simon Katalin.
Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport. 15.00-16.00; Ve-

zeti: Putyer Gyuláné.
T´́uzzománc Kör. 17.00-19.00.
Péntek:
Kerepl´́o Néptánc Együttes (7-8.o.+ifi).

17.30-19.00. Vezeti: Simon Katalin.
Zúgófa Néptánc Együttes. 19.00-20.00;

Vezeti: Simon Katalin.

Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét,
hogy a Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár a hatályos jogszabályok betartá-
sával látogatható!
facebook.com/VarosiMuve
lodesiKozpontesKonyvtar
Retsag

Nyitvatartás

Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár
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

Nyitvatartás 
az ünnepek alatt

A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár ünnepi nyitvatartása:
December 29-30-31. szerda-csütörtök-
péntek ZÁRVA
Nyitás: 2022. január 3. hétf´́o

Beiratkozás a könyvtárba
Könyvtárunk 2022-ben is sok új könyvvel
várja olvasóit. A beiratkozás díja idén sem
változott: 16 év alatti és 70 év feletti láto-
gatóink, illetve érvényes pedagógus iga-
zolvánnyal rendelkez´́ok díjmentesen, ér-
vényes diákigazolvánnyal rendelkez´́ok
400 forintért, feln´́ottek 1000 forintért le-
hetnek könyvtárunk tagjai.
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár

2651 Rétság, Rákóczi út 26., Pf. 24.

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

Központban, a Könyvtárban
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Naponta 24 órában képújság, 
hirdetésekkel, aktuális információkkal. 

2021. DECEMBER 2022 JANUÁR
M ´́USOR

December 9. csütörtök
18.00 Tanulószoba 11/16
18.07 A doktor 31/52
18.14 A doktor 32/52
18.20 A doktor 33/52
Ismétlések: December 10. péntek
18:00 órától, December 11. szombat
10:00 és 16:00 órától, December 12.
vasárnap 10:00 órától

December 14. kedd
15:55 Él´́o közvetítés Rétság Város so-
ron következ´́o képvisel´́o-testületi ülé-
sér´́ol

December 23. csütörtök
18.00 Híradó - hírek, információk
18.10 Kultszoba - kulturális magazin
19.00 KonkRétság - közéleti magazin
19.30 Gracias Kórus - Karácsonyi
koncert 2020.
Ismétlések: December 24. péntek
18.00 órától, December 25. szombat
10:00 és 16:00 órától, December 26.
vasárnap 10:00 órától

2022. Január 13. csütörtök
18:00 Tanulószoba 12/16
18:07 A doktor 34/52
18:14 A doktor 35/52
18:20 A doktor 36/52
Ismétlések: Január 14. 18:00, Január
15. 10:00 és 16:00, Január 16. 10:00

2022. Január 27. csütörtök
15:55 Él´́o közvetítés Rétság Város
Képvisel´́o-testületének soron követke-
z´́o ülésér´́ol

2022. Január 28. péntek
18:00 Híradó
18:10 Kultszoba
Ismétlések: Január 29. 10:00 és 16:00,
Január 30. 10:00 és 16:00

Tájékoztató

A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár programkínálata a vírushely-
zet alakulása szerint változhat. A friss
információkat Facebook oldalunkon
tesszük közzé. facebook.com/VarosiMu-
velodesiKozpontesKonyvtarRetsag

Élményfestés
Alkotni, valami új dolgot létrehozni min-
dig felemel´́o érzés. Legyen az egy barkács
kisbútor, a hímzett blúz, egy szép kert.
Mindezek saját és közvetlen környeze-
tünk örömét szolgálják, vannak azonban
olyan m´́ufajok, amelyek eleve arra szület-
tek, hogy több ember nézze, olvassa, hall-
gassa. Ilyenek a versek, az irodalom, a
zene, de lényegében ilyen a festészet is.
Efféle alkotások megszületéséhez biztosí-
tottak a szervez´́ok lehet´́oséget a m´́uvel´́o-

dési központban. Ehhez persze sok feltétel
kell. Hely, vászon, festékek, és f´́oképpen
a kezd´́oknek egy szakért´́o segít´́o.

Nos a m´́uvel´́odési központban lehet´́o-
séget teremtettek arra, hogy amint a ren-
dezvény címe is megfogalmazza: „Te jó
ég, hisz én festek!”. A résztvev´́oknek itt
mindent biztosítottak a szervez´́ok. Volt
keretre feszített vászon, állvány, festék,
aki kért még egy köpeny is. És volt segít´́o
vezet´́o, Lengyel László személyében. 

Mindszentiné Mandula kiállítása
Ismét megtelt a m´́uvel´́odési központ ga-
lériája. Látogatókkal, és alkotásokkal.
Az els´́o találkozás a publikummal min-
den esetben az ünnepélyes megnyitó. Ez
alkalommal Mindszentiné Mandula
festményei kerültek falra. Immár har-
madik alkalommal mutatkozik be galé-
riánkban, így a barátok, a m´́uvé-
szetszeret´́o közönség a legújabb m´́uve-
ket vehette szemügyre.

B´́oven volt mit megtekinteni. Több
mint 60 kép került a falakra. Belépve a
kiállítóterembe többféle témát feldolgozó
m´́uvek sorakoznak a falon, ami viszont
érdekes, többféle technikával létrehozott
alkotások láthatók. A tusrajztól a diópácon
és akvarellen át az olajfestményekig. Még
néhány különleges üvegfestmény is helyet
kapott. 

A megnyitó közönségét Kelemen Ág-
nes köszöntötte, és zenei közrem´́uködésre
kérte Vavra Zoltánt és Katona Pált, akik

saját szerzeményüket adták el´́o gitáron és
üt´́ohangszereken. Majd átadta a szót Pe-
káry Lászlónak, aki a megnyitó gondola-
tokat osztotta meg a jelenlév´́okkel. Az el-
hangzó gondolatok között persze szóba
került a kiskunfélegyházi inspiráció és a
különféle technikák.

Mindszentiné Mandula meghatódott
szavakkal köszönte meg a lehet´́oséget.
Több köszönt´́o is következett, a résztve-
v´́ok virággal üdvözölték a m´́uvészt, ´́o pe-
dig ajándékokkal szerzett örömet a közre-
m´́uköd´́oknek. Voltak meglepetések is.
Szép Erika adott el´́o versben egy ismert
Hungária dalt. A belépéskor mindenki ka-
pott egy tombolajegyet, majd ezek közül
sorsolás alapján a szerencsés egy gyönyö-
r´́u festménnyel térhetett haza. Újabb gitár
és üt´́ohangszeres muzsika után a látogatók
megtekintették a tárlatot, egy másik te-
remben pedig lehet´́oség volt személyes
beszélgetésekre is.

    HANGADÓ        2021. DECEMBER    

15    



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

 Felel´́os kiadó: Simon Katalin igazgató.     Felel´́os szerkeszt´́o: Simon Katalin.
Nem kért kéziratokat nem ´́orzünk meg és nem küldünk vissza! Programajánlóban a m´́usorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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 Felel´́os vezet´́o: Pál György. Lapterv és tipográfia Girasek Károly munkája. ISSN 1216–2914. 
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Szelektív hulladékgy´́ujtés
Szelektív hulladékgy´́ujtésre háztól elszál-
lítással kerül sor. A tiszta állapotú papír,
m´́uanyag és fém italos dobozok az erre a
célra rendszeresített, díjmentes zsákokban
helyezhet´́ok el kéthetente a hulladékgy´́uj-
t´́o edények (kukák) helyein. Zsákot a Zöld
Híd szakemberei osztanak ki, kihelyezett
telt zsákok helyett újat hagynak a helyszí-
nen, illetve díjmentesen beszerezhet´́o Rét-
ságon a Paletta Trade (Sipos bolt) üzlet-
ben. Az elszállításra kéthetente kerül sor,
az alábbi id´́opontokban:

2021. december 9., 23. csütörtök
2022. január 6., 20., csütörtök

Hulladékudvar
Rétságon kiegészített nyitvatartási nappal
üzemel a hulladékudvar. Hétf´́o - 10:00-
18:00, Kedd - 8:00-12:00.  Részletes  ismer-
tetés   a  www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/
hulladekudvarok.

Zöld hírek

Figyelem!
A szelektív hulladékgy´́ujt´́o szigetekb´́ol
a jöv´́oben csak a József Attila utca (nap-
közi konyha udvar), illetve a Tölgyfa
utcai üzemel! Csak üvegpalackok elhe-
lyezése lehetséges! További információk
a www.zoldhid.hu  oldalon

A DTkH közleménye (kivonat)
A fenntartható, körforgásos és környe-
zettudatos és költséghatékony hulla-
dékgazdálkodás érdekében 2022.01.01-
t´́ol az alábbi intézkedések bevezetése
szükséges, amely a lakosság együttm´́u-
ködésével megvalósítható és jelent´́os
eredmény érhet´́o el környezetünk vé-
delme érdekében. [...]

Az egyes önkormányzatok és a Köz-
szolgáltató között létrejött, jelenleg hatá-
lyos közszolgáltatási szerz´́odések I. mel-
léklete tartalmazza a közszolgáltatás köré-
be tartozó hulladékok gy´́ujtésével és el-
szállításával kapcsolatos feladatokat, va-
lamint azok teljesítésének ismérveit.[...]

Az érvényes közszolgáltatási szerz´́o-
dések hatályba lépését´́ol kezd´́od´́oen eltelt
egy év tapasztalatai, valamint az Önkor-
mányzatokhoz és a Közszolgáltatóhoz ér-
kezett felhasználói visszajelzések alapján
a közszolgáltatás egyes elemeinek átalakí-
tása indokolt az alábbiak szerint:
1. Hulladék közterületre történ´́o kihe-
lyezése

Az ingatlanhasználók részér´́ol számos
esetben érkezik bejelentés a hulladékgy´́ujtés
id´́opontjával kapcsolatban, melynek egyik
oka, hogy a fogyasztók a hulladékot nem,
vagy nem kizárólag a gy´́ujtési napnak meg-
felel´́o napon helyezik ki az ingatlan el´́otti
közterületre. A gy´́ujtési frakció szerinti
hulladék kizárólag az elszállítás napján
kerül kihelyezésre. E lépéssel megszüntet-
het´́o az a gyakorlat, amely szerint a felhasz-
nálók közterületen tárolják a hulladékot.

2. Csomagolási hulladék gy´́ujtése
A csomagolási hulladékok gy´́ujtése

során a jelenleg érvényes gyakorlat sze-
rint az ingatlanoknál cserezsákok kerül-
nek kihelyezésre. [...] 2022. január l-jét´́ol
átalakításra kerül a csomagolási hulladék
gy´́ujtési rendszere, az új szabályozás ér-
telmében a lakosság a háztartásokban
keletkez´́o csomagolási hulladékot bár-
milyen átlátszó zsákban kihelyezheti az
ingatlan elé a gy´́ujtés napján. 

Fontos a csomagolási hulladék megfe-
lel´́o tömörítése, hogy a közszolgáltatónak
történ´́o átadás érdekében minél kevesebb
egyszerhasználatos zsák kerüljön felhasz-
nálásra.
3. Üdül´́o övezetekben történ´́o hulladék-
gy´́ujtés (Rétságon nem releváns - szerk.)
4. Zöldhulladék gy´́ujtés: 

A jelenlegi ellátási gyakorlat szerint az
ingatlanhasználók számára a Közszolgál-
tató ingyenesen biztosít a zöldhulladék
gy´́ujtésére alkalmas zsákokat, gy´́ujtési al-
kalmanként 2 db zöld szín´́u, DTkH emb-
lémával ellátott cserezsák ingat-
lanhasználóknak történ´́o átadásával. A
zsákok ügyfelek részére történ´́o átadásá-
nak nehézségeire jelenthet megoldást a
2022. január l-jét´́ol bevezetésre kerül´́o
kiosztási rendszer, mely szerint a díj-
mentesen biztosított zöldzsákok teljes
éves mennyisége átadásra kerül az
egyes önkormányzatok részére, akikt´́ol
a fogyasztók átadás-átvételi nyilatkozat
aláírásával egyszerre vehetik át a teljes,

Ügyfélszolgálati iroda

Zöld Híd B.I.G.G. 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 10:00-18:00 (Rétság, Rá-
kóczi út 20., földszinti díszterem) A kö-
vetkez´́o id´́opontok: 2021. december 17.,
január 21. február 18.

Az ügyfélkapcsolati ponton lehet´́oségük
van a teljeskör´́u ügyintézésre a hulladék-
szállítással kapcsolatosan (adás-vétel, halál-
eset miatti átírás, gy´́ujt´́oedény méretének vál-
toztatása, egyenlegegyeztetés, zsákátvétel,
zsákvásárlás, stb) Felhívjuk a figyelmet, hogy
a fert´́ozés elleni védekezés érdekében, az
ügyfélszolgálati irodákban történ´́o ügyintézés
során kötelez´́o az arcvéd´́o maszk használata
ügyeljen a biztonságos – 1,5 méter – távol-
ságra az ügyféltérben egyszerre egy ügyfél
tartózkodjon.          DTKH Ügyfélszolgálat

egy évre szóló zsákmennyiséget. A zöld-
hulladék gy´́ujt´́o zsákok így a jogosult
ingatlanhasználókhoz kerülnek, fel-
használásukról a fogyasztók szabadon
rendelkezhetnek igényeik szerint.

Fenti intézkedéssel elkerülhet´́o a cse-
rezsákok eltulajdonítása, illetve az illegá-
lisan értékesített zsákok használata,
5. Szolgáltatás igénybevételi jogosultsá-
gának igazolása

A hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tás díját rendszeresen teljesít´́o ügyfelek
védelmében, továbbá a fenntartható, fo-
lyamatos hulladékgazdálkodás érdekében
kerül bevezetésre az edény azonosító
matrica, amely a közszolgáltatás jogszer´́u
igénybevételének igazolását szolgálja.
Amennyiben a felhasználó a közszolgál-
tató felhívását követ´́oen sem tesz eleget
kötelezettségeinek, a szolgáltató megta-
gadhatja hulladék elszállítását.

A fentiekben ismertetett intézkedé-
sek bevezetésének célja, hogy a vonat-
kozó jogszabályoknak megfelel´́o köz-
szolgáltatás ellátása költséghatéko-
nyabbá váljon, továbbá el´́osegítse a
szolgáltatással kapcsolatos panaszok
számának csökkenését.

A teljes tájékoztató elérhet´́o a
www.retsag.hu/dtkh22.pdf   címen.


