
   RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2010.  AUGUSZTUS  

A tartalomból:
Felhívás laktanya

épületeinek eladásáról
2-3. oldal

Lovas kupa
Pusztaszántón

7. oldal

Szomszédok Egymásért
Mozgalom

9. oldal

Ságok II. Találkozója
Rétesnap Rétságon

Már az elmúlt évben úgy határozott városunk
önkormányzata, hogy “Ságok Találkozása” né-
ven évr´́ol évre megrendez egy nagyszabású vá-
rosnapi rendezvényt, melynek minden évben
más és más „ság” névelemet tartalmazó település
lesz a díszvendége. Az els´́o alkalommal Ipolyság
volt a rendezvény középpontjában, s az idei ren-
dezvény meghívottja Karancsság volt. Már most
is jelen volt “megfigyel´́oként” delegációjával
Ságújfalu küldöttsége, hiszen ´́ok lesznek a jöv´́o
évi találkozó f´́oszerepl´́oi. Hosszútávú program-
sorozat indul el ezzel a kezdeményezéssel, hi-
szen tizenkilenc hasonló település van a magyar-
lakta területeken. Jut bel´́olük Délvidék, Erdély és
a Felvidék területére is.

(folytatás a 6. oldalon)
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Pályázati hirdetmény
Rétság Város Önkormányzat Képvise-

l´́o-testülete 114/2010. (V. 06.) számú ha-
tározata és az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szó-
ló 15/2004. (X. 4.) számú önkormányzati

rendelet alapján 

PÁLYÁZATOT  HIRDET

az Önkormányzat kizárólagos tulajdoná-
ban lev´́o alábbi ingatlanok értékesítésére:

Az ingatlanok m´́uszaki jellemz´́oit az
ingatlanforgalmi értékbecslés tartalmaz-
za, amely a Polgármesteri Hivatal titkár-
ságán megtekinthet´́o.

Az ingatlanok csak az övezeti besoro-
lásuknak megfelel´́o célra hasznosíthatók.

Az ingatlanok övezeti besorolása:

1. sorszámú, 356/41 hrsz: K/Sz/40/K/
1500, ahol
K: Különleges építési övezet
Sz: szabadonálló beépítés
40: max. beépíthet´́oséág 40%
K: max. építménymagasság kialakult
illetve max. 10 (emeletráépítés ese-
tén). 1500  kialakítható legkisebb te-
lekméret 1500 m2

A területet és a rajta lév´́o épületeket az
alábbi funkciók kiépítésére lehet felhasz-
nálni: 
— oktatás és kultúra
— egészségügy
— igazgatás
— turisztika
— kereskedelem
— lakás
— a felsorolt funkciókhoz tartozó gépko-

csik parkolására.
Nem vehet´́o igénybe gazdasági, els´́o-

sorban termel´́o ipari jelleg´́u célra, továbbá
raktározás, és munkagépek, tehergépko-
csik parkolására.

2-4. sorszámú, 356/44-46 hrsz: Lk/Sz/
30/K/1500 
Lk: Kisvárosi lakó építési övezet
Sz: szabadonálló beépítés
30: max. beépíthet´́oség 30%
K: max. építménymagasság kialakult
illetve max. 10 (emeletráépítés esetén)
1500 kialakítható legkisebb telekmé-

ret 1500 m2

A területen belül az OTÉK 12. § (2),
(3), (4) bekezdésében meghatározott
épületek és építmények helyezhet´́ok
el. A lakóépületeket magastet´́ovel kell
építeni, meglév´́o, lapostet´́os létesítmé-
nyek felújítása esetén is indokolt ma-
gastet´́o létesítése, és a tet´́otérben lakó-
funkció kialakítása.

A pályázati eljárás
nyílt és egyfordulós.

A pályázat benyújtható épületenként,
vagy több épületre együttesen is. A pályá-
zatokat 2010. augusztus hó 26. napján
16.00 óráig lehet benyújtani írásban, zárt
borítékban „Pályázat önkormányzati tu-
lajdonú ingatlan hasznosítására” jeligével
a Polgármesteri Hivatal titkárságán. A bo-
rítékra nem írható rá a pályázó neve és
semmiféle azonosításra alkalmas adata.

Ajánlattételre jogosult minden termé-
szetes és jogi személy, vagy jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkez´́o gazdasági társa-
ság.

Az ingatlan értékesítése a pályázat
nyertese, azaz a nyilvános pályázat alap-
ján a legmagasabb ajánlatot tev´́o részére
történik.

Pénzügyi lízing konstrukcióban törté-
n´́o finanszírozás esetén a Kiíró a nyertes
pályázó tulajdonjogának megszerzése ér-
dekében a lízingbe adó társasággal köt
szerz´́odést. 

Pályázati ajánlat

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
— Pályázó nevét, címét, jelenlegi tevé-

kenységét, tervezett tevékenység meg-
nevezését.

— A megvásárolni kívánt terület pontos
meghatározását, a pályázó ajánlatát az
ingatlan vételárára vonatkozóan,
amely a kiinduló vételárnál kevesebb
nem lehet.

— A pályázati biztosíték (bánatpénz) be-
fizetésének banki igazolását 

— Nyilatkozatot a pályázati feltételek el-
fogadásáról és az ellenszolgáltatás tel-
jesítésére vonatkozó kötelezettség vál-
lalásáról.

Pályázati biztosíték

A pályázat érvényességének feltétele pá-
lyázati biztosíték (bánatpénz) befizetése
és a befizetés igazolásának becsatolása a
pályázati ajánlat mellékleteként. A bánat-
pénz összege  a kikiáltási ár (bruttó induló
ár) 10 %-a.

A bánatpénz összegét a Rétság Város
Önkormányzata OTP Bank Rt-nél veze-
tett 11741031 - 15451615 számú bank-
számlájára kell befizetni. A bánatpénz
megfizetésének a pályázat bontásakor az
Önkormányzat  számláján  már  jelent-
keznie  kell,  ennek  hiánya  a  pályázat
érvénytelenségét  eredményezi. Az  ösz-
szeg eredményes  pályázat  esetén  a  vé-
telárba is beszámításra kerül´́o foglalónak
min´́osül.

Nem nyertes pályázók részére a pályá-
zó részér´́ol befizetett bánatpénz az ered-
ményhirdetést´́ol számított 15 napon belül,
kamatmentesen visszajár. Szintén 15 na-
pon belül kamatmentesen visszafizeti a
kiíró a bánatpénzt a pályázóknak akkor,
ha a pályázati felhívást visszavonja, vagy
azt eredménytelennek nyilvánítja.

Pályázat beadásának határideje: 2010.
augusztus hó 26. nap 16.00 óra.

Helye: Rétság Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Titkársága, 2651
Rétság, Rákóczi út 20.

Módja: Személyesen vagy postai úton.
A pályázat akkor min´́osül határid´́ore

benyújtottnak, ha az ajánlattételi határid´́o
lejártáig a megadott címre beérkezik. A
késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvény-
telennek min´́osíti.

Pályázat bontásának id´́opontja: 2010.
augusztus hó 26. nap 17.00 óra. Helye:
Rétság Város Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatal, I. emeleti tárgyaló, 2651 Rét-
ság, Rákóczi út 20.

A pályázat bontása: külön meghívó
nélkül – a megjelent pályázók jelenlété-
ben történik.

Pályázati tárgyalás id´́opontja: 2010.
augusztus hó 26. nap 18.00 óra. Helye:
Rétság Város Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatal, I. emeleti tárgyaló, 2651 Rét-
ság, Rákóczi út 20.
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A pályázat eredményhirdetése a pá-
lyázati tárgyalások befejezésével egyide-
j´́uleg történik.

Regisztráció

A pályázati regisztráció a bontás meghir-
detett id´́opontja el´́ott 15 perccel kezd´́odik.

A pályázó köteles a pályázati tárgya-
láson személyesen megjelenni, olyan id´́o-
pontban, hogy regisztrálása a fentiek sze-
rint megtörténhessen.

Gazdasági társaságok képvisel´́oi egy
hónapnál nem régebbi cégkivonattal és
aláírási címpéldánnyal, természetes sze-
mélyek érvényes személyi igazolvány be-
mutatásával kötelesek magukat igazolni.

A pályázó legalább teljes bizonyító
erej´́u magánokiratba foglalt meghatalma-
zással is képviseltetheti magát a pályázati
tárgyaláson.

A bontást követ´́oen megállapításra ke-
rül, hogy mely ajánlatok érvényesek, és
melyek érvénytelenek. A pályázati tárgya-
láson csak az az ajánlattev´́o vehet részt,
akinek ajánlatát az ajánlattev´́o nem min´́o-
sítette érvénytelennek. Érvénytelen az
ajánlat, ha 
— az ajánlatot a benyújtásra meghatáro-

zott határid´́o eltelte után nyújtották be,
— a bánatpénzt az ajánlattev´́o nem bo-

csátotta a kiíró rendelkezésére, vagy
annak befizetését nem igazolta,

— az ajánlat nem felel meg a pályázati
kiírás formai és tartalmi feltételeinek,

— a pályázati felhívásban megadott in-
duló árnál alacsonyabb összeg´́u aján-
lati árat tartalmaz,

— az ajánlati felhívásban meghatározott
mellékleteket nem tartalmazza.

A Kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy a
benyújtott ajánlatok között fennálló 20%-
nál nagyobb ajánlati árkülönbözet esetén
nem köteles versenytárgyalást (licitet) tar-
tani. Ha a beérkezett pályázatok szerint a
két legmagasabb összeg´́u ajánlat különb-
sége nem haladja meg a 20 %-ot, akkor az
ajánlatok között a bontást követ´́oen - min-
den érvényes ajánlatot benyújtó pályázó
részvételével - zártkör´́u licites versenytár-
gyalásra kerül sor. Ha a beérkezett vagy a
pályázati tárgyalás (licit) során megtett
ajánlatok összege megegyezik, és új aján-
latot egyik ajánlatev´́o sem tesz, a tárgya-
lást vezet´́o személy a nyertes ajánlattev´́ot
sorsolással állapítja meg.

Licit tárgya: az ingatlan eladási ára.

Az induló licit ár a benyújtott pályázatok-
ban megajánlott legmagasabb vételár. A
licit lebonyolítása során az ajánlatokat
legalább a licitet levezet´́o személy által

meghatározott összeggel lehet emelni. 
A licit nyertese a legmagasabb vételá-

rat ajánló pályázó.
Az ajánlattev´́ok az ajánlatukhoz az el-

bírálástól számított 30 napig, illetve az
általuk befizetett bánatpénz visszautalásá-
nak napjáig kötve vannak. A gy´́oztes pá-
lyázó az eredményhirdetést´́ol számított 30
napon belül köteles megkötni az adásvé-
teli szerz´́odést.

Az adásvételi szerz´́odés elkészítésér´́ol
Rétság Város Polgármesteri Hivatala gon-
doskodik. Az adásvételi szerz´́odés elké-
szítésének ügyvédi munkadíja (a vételár
1%-a + ÁFA) a vev´́ot terheli.

A befizetett ajánlati biztosíték (bánat-
pénz) a megkötött adásvételi szerz´́odés-
ben foglalónak min´́osül, és a vételárba be-
számításra kerül. Amennyiben a pályázat
nyertese valamely okból visszavonja vételi
szándékát az ajánlati kötöttség ideje alatt,
vagy nem köti meg az adásvételi szerz´́odést
a fenti határid´́on belül, az ajánlati biztosí-
tékot elveszti és a kiíró döntése szerint he-
lyébe a pályázat 2. helyezettje lép.

Vételár megfizetése

A vev´́o a teljes vételárat a szerz´́odés-
kötést´́ol számított  maximum 60 napon
belül köteles kiegyenlíteni. Az önkor-
mányzat a vételár teljes kiegyenlítéséig
kiköti a tulajdonjog fenntartását és a teljes
vételár meghatározott id´́ore történ´́o meg
nem fizetése esetére a foglaló megtartása
mellett az elállási jogot.

A tulajdonjog változás ingatlan-nyil-
vántartásban történ´́o átvezetésének költ-
ségei a Vev´́ot terhelik.

A pályázattal kapcsolatosan érdekl´́od-
ni, a részletes pályázati kiírást beszerezni,
és a helyszíni megtekintésre id´́opontot
egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot be-
nyújtani Rétság Város Polgármesteri Hi-
vatala Rétság, Rákóczi út 20. I. emelet,
Titkárságán (Telefon: 35/550-100) lehet.

A pályázati hirdetmény teljes szövege
a www.retsag.hu internetes oldalon, az
önkormányzat hivatalos honlapján is
megtekinthet´́o. 

Rétság Város Önkormányzata a pályá-
zati kiírást az ajánlatok benyújtására meg-
határozott id´́opontig indoklás nélkül
visszavonhatja, illetve a pályázatot ér-
vénytelennek nyilváníthatja.

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

kicsinyítéssel, nagyítással.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2010. augusztus-szeptember
Mez´́ofi Zoltán polgármester: Minden hó-

nap második hétf´́ojén 14.00-18.00 óráig.
Augusztusban 9-én hétf´́on, szeptember-
ben 13-án hétf´́on.

Dr. Katona Ern´́o alpolgármester: min-
den hónap utolsó szerdáján 16.30 órától
17.30 óráig. Agusztusban 25-én, szep-
temberben 29-én, szerdán.

Fejes Zsolt jegyz´́o: minden hétf´́on 14-18
óráig. Agusztusban 2., 9., 16., 23., 30.,
szeptemberben 6., 13., 20., 27., hétf´́on

Képvisel´́o-testületi ülés

Képvisel´́o-testület következ´́o munkaterv sze-
rint tervezett ülésének id´́opontja: Augusztus
26. csütörtök 18 órakor. Munkatervben terve-
zett napirendek: 1) El´́oterjesztés az Önkor-
mányzat 2010. évi költségvetése módosítá-
sára. El´́oterjeszt´́o: polgármester. 2) El´́o-
terjesztés a Bursa Hungarica önkormányzati
ösztöndíj pályázat kiírásáról, pályázati felté-
telek meghatározásáról. El´́oterjeszt´́o: jegyz´́o

Az ülést a Rétsági Televízió egyenes
adásban technikai okok miatt nem köz-
vetíti.  Az ülésen készült felvételt vágatlanul,
egy hét  múlva,  szeptember 2-án  csütörtö-
kön 18.00 órától kerül adásra.

A 4M Munkaközvetít´́o Iroda
értesíti ügyfeleit, hogy
2010. augusztus 01-t´́ol 

a rétsági iroda megsz´́unik.

Szolgáltatásunkkal a balassagyarmati
irodánkban tudunk segíteni Önöknek

Cím: Gondoskodás Közhasznú 
Egyesület, Balassagyarmat,

Kossuth u.1.
Tel: 500-473, 30/ 970-78-52

e-mail: bgy@gondoskodaskhe.hu

Szolgáltatási ajánlat
A m´́uvel´́odési központ aulája bérbe ve-
het´́o – kb. 100-120 f´́os – lakodalmak, csa-
ládi és egyéb társas rendezvényekre.
Igény szerint a vendéglátásban, dekoráci-
ós munkákban segítséget nyújtunk. Rész-
letes felvilágosítás a m´́uvel´́odési központ
irodájában, illetve a 35/350-785-ös tele-
fonszámon állunk rendelkezésére.
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Hirdetmény - Választási információk

Értesítem Rétság Város lakosságát,
hogy az önkormányzati képvisel´́ok és
polgármesterek 2010. évi általános vá-
lasztására, valamint a helyi Szlovák és
Cigány kisebbségi önkormányzatok
képvisel´́oinek választására 2010. októ-
ber 03. napján vasárnap kerül sor.

A szavazásra jogosult választópolgá-
rok a névjegyzékbe történt felvételükr´́ol
szóló értesít´́ot, ezzel együtt a jelöltajánlás-
hoz szükséges ajánló szelvényt (kopogta-
tó cédulát) 2010. augusztus 16-a és 19-e
között megkapják. A kisebbségi választói
névjegyzékbe történ´́o felvételr´́ol az értesí-
t´́oket már mindenki megkapta.

A választáson jelöltet az 1989. évi
XXXIII. törvény szerint bejegyzett pár-
tok, valamint az 1989. évi II. törvény sze-
rint bejegyzett társadalmi szervezetek és
kisebbségi szerveztek (a továbbiakban: je-
löl´́o szervezetek) állíthatnak. 

Polgármester- és egyéni listás képvi-
sel´́ojelöltként független jelöltek is indul-
hatnak a választáson.

Jelöltet ajánlani a szelvény kitöltésé-
vel és a jelöltnek, vagy a jelöltet ajánló/tá-
mogató szervezet képvisel´́ojének történ´́o
átadással lehet legkés´́obb 2010. szep-
tember 03-ig.

Egyéni listás képvisel´́ojelölt, akit a
város választópolgárainak legalább 1
%-a, azaz 24  f´́o jelöltnek ajánlott, pol-
gármesterjelölt, akit a választópolgárok
legalább 3 %-a, azaz 72 f´́o polgármes-
terjelöltnek ajánlott. 

Kisebbségi önkormányzati választá-
son független jelöltek nem indulhatnak,
kizárólag a 2005. évi CXIV törvény 26.
§ (2) bek. a) pontja szerinti jelöl´́o szer-
vezetek állíthatnak jelöltet. 

A jelöltek bejelentése folyamatosan,
de legkés´́obb 2010. szeptember 03-án
(pénteken) 1600 óráig az ajánlószelvé-
nyek átadásával, valamint képvisel´́o- és
polgármesterjelölt esetében a 5/2010.
(VII. 16.) KIM. Rendelet 1. melléklet 6.
minta szerinti E jel´́u nyomtatvány, a ki-
sebbségi képvisel´́ojelöltek esetén EK je-
l´́u nyomtatvány kitöltésével történik a
Helyi Választási Bizottságnál (Polgár-
mesteri Hivatal Rétság, Rákóczi út 20.).

A jelöltek bejelentésének elfogadá-
sáról a Helyi Választási Bizottság 2 na-
pon belül határozatban dönt és a nyil-
vántartásba vételr´́ol igazolást ad ki. 

A választásra jogosultak névjegyzé-
ke 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-
ig a polgármesteri hivatal okmányiro-
dáján (földszint 003-as szoba) megte-
kinthet´́o. 

A nemzeti ünnep és a hétvégi pihen´́o-
napok idején a névjegyzék megtekintésére
irányuló szándékot a 06-30/2783094-es
telefonon K´́ovári Éva HVI munkatárssal
kell el´́ozetesen egyeztetni.

A névjegyzékb´́ol való kimaradás mi-
att kifogást legkés´́obb 2010. augusztus
22-én 16.00 óráig a Helyi Választási Iro-
da vezet´́ojéhez lehet benyújtani, aki a
kifogásról legkés´́obb a beérkezést köve-
t´́o napon dönt. A határid´́o elmulasztása
jogveszt´́o. 

A helyi választási szervek (választási
bizottság és választási iroda) választott,
illetve kinevezett tagjai:

Helyi Választási Bizottság

Tagok: Bulejsza János, Korpás István, Ka-
ba Istvánné
Póttagok: Rauscher Gyuláné, Vincze
Sándor.

A választási bizottságok megbízott tag-
jait (delegáltak) a jelöltet ajánló szerve-
zet, illetve a független jelölt legkés´́obb
2010. szeptember 17-én (pénteken)
1600 óráig jelentheti be a Helyi Válasz-
tási Irodában. 

Helyi Választási Iroda

Fejes Zsolt HVI vezet´́o, Jog, igazgatás
Hutter Jánosné HVI vezet´́o helyettes Jog,

igazgatás, informatika
Kollár Magdolna Pénzügyek, elszámolás
K´́ovári Éva HVI munkatárs Okmányiroda
Jánosik Gabriella HVI munkatárs Körze-

tesítés, névjegyzék, NESZA
Tájékoztatom a tisztelt választópolgáro-
kat, hogy a választás id´́otartama alatt a
polgármesteri hivatalban Választási In-
formációs Szolgálat m´́uködik, ahol ügy-
félfogadási id´́oben Fejes Zsolt jegyz´́ot´́ol,
távolléte esetén Hutter Jánosné aljegyz´́o-
t´́ol lehet választással kapcsolatos ügyben
tájékoztatást kérni. 
Ügyfélfogadási id´́on kívül a 35/550-
100/103 mellék, vagy -/106 mellék telefo-
non, a 35/350-712 faxon, vagy a jegyzo
@retsag.hu  e-mail  címen  lehet érdek-
l´́odni.

A fentieken túlmen´́oen tájékoztatom a
tisztelt érdekl´́od´́oket, hogy az ajánlószel-
vények  gy´́ujtésének megkezdését meg-
el´́oz´́oen a jelöl´́o szerveknek, illet´́oleg a
független jelölteknek be kell jelentkezni-
ük  az adatvédelmi biztos által vezetett
adatvédelmi nyilvántartásba. (Az e beje-
lentkezéshez szükséges adatlap és segéd-
let a http: //abiweb.obh.hu/abi/index.php

?menu=179 címen megtalálható.) A beje-
lentkezéshez az adatlap levélben történ´́o
megküldésével teljesíthet´́o.

Rétság, 2010. augusztus
Fejes Zsolt jegyz´́o

Helyi Választási Iroda  vezet´́o

Választási felhívás

Tisztelt polgármester - és 
képvisel´́o-jelöltek!

Városunk havilapja, a Hangadó, ha-
gyományaihoz híven ismét választási kü-
lönszámot kíván megjelentetni, melyben
minden polgármester- és képvisel´́o-jelölt-
nek bemutatkozási lehet´́oséget kínál. En-
nek keretében, meghatározott terjedelem-
ben kifejthetik, hogy mit tartanak az elkö-
vetkezend´́o ciklus legf´́obb célkit´́uzésének.
A polgármester-jelöltek esetében fél, a
képvisel´́o-jelöltek esetében negyed oldal-
nyi helyet tudunk biztosítani. Aki kívánja,
az írás mellé fényképet is mellékelünk,
mely lehet már meglév´́o fénykép, de szük-
ség esetén mi magunk is vállalkozunk az
elkészítésére.

Amennyiben élni kíván a lehet´́oség-
gel, úgy kérjük, hogy legkés´́obb szeptem-
ber 10-ig jelezze azt a m´́uvel´́odési köz-
pontban a bemutatkozó szövegek leadásá-
val, melyet lehet´́oleg digitális formában is
kérünk mellékelni.

A Rétsági Televízióban szintén lehet´́o-
séget kívánunk nyújtani minden képvise-
l´́o- és polgármester-jelöltnek. A képvise-
l´́onek jelentkez´́ok számára maximum ket-
t´́o perc, a polgármester-jelöltek számára
maximum hat perc vágatlan m´́usorid´́ot tu-
dunk biztosítani a bemutatkozásra és a
program felvázolására. Az erre vállalko-
zók jelentkezését is szeptember 10-én
16.00 óráig várjuk.

Végh  József, a 
Hangadó és a Rétsági Televízió 

szerkeszt´́oje

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 16.

Telefon: (35)351-155,  0630-960-7683
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Könyvajánló

Dovák B. József: Stációképek

A könyv szerz´́oje nem író, sokkal in-
kább m´́uvészember. Rajzot tanít lakó-
helyén Diósjen´́on és Rétságon is. A rét-
sági m´́uvel´́odési központban hosszú
évek óta vezeti a t´́uzzománc kört. Segít-
ségével sokan megismerték, megszeret-
ték ezt a különös m´́uvészeti ágat.

Gyakorta biztattuk ´́ot,
hogy ne csupán oktatóként le-
gyen részese, motiválója az al-
kotó folyamatnak, hanem saját
m´́uveivel is lépjen az érdekl´́o-
d´́ok elé. Sokáig visszautasítot-
ta, mondván: elegend´́o m´́uvé-
szeti feladatot jelent az számá-
ra, hogy családja környezetét
saját képükre formálva, élhe-
t´́ové varázsolja. Hogy ez így is
történt, meg is gy´́oz´́odhet az,
aki látta már saját kez´́uleg készített tár-
gyait, bútorait.

Aztán mégis jelentkezett egy-egy al-
kotással, s mi több, még arra is vállalko-
zott, hogy a diósjen´́oi római katolikus
templomba elkészítsen egy tizenöt alko-
tásból álló t´́uzzománc stációkép-soroza-
tot. A munka oly szépre sikeredett, hogy
azóta is csodájára jár, aki csak teheti. Ez
adta az ötletet, hogy a képeket egy kis
kiadványban is megjelentessük.

Így fogalmaz a keresztút gondolata
kapcsán: „A Teremt´́o és a
teremtett világ él´́o kapcso-
latának kinyilvánítása,
Szent Ferenc naphimnusza.
Minden t´́ole ered, minden
általa létezik, mindenben
jelen van. Ez a legmaga-
sabb fokú szeretet, nem je-
leníthet´́o meg másképp
csak jelképei által, mely-
nek ereje az évezredeken át
tartó állandóságban van.
Ez az ikon. Az ikon nem
akar pillanatnyi állapotot
ábrázolni. Ennél sokkal
mélyebb utalással emlékezteti az embert
mindarra, ami a keresztút 2000 esztend´́os
valósága. A 15 stációt magába foglaló ke-
ret, önmagában hordozza mindazt, amir´́ol
Szent Ferenc ír. Az ember számára az ´́ose-
lemek közül a Föld az alapja, a közép-
pontja az életnek. Ennek ´́osi jelképe, a
körbe írt egyenl´́o szárú kereszt. Ez alatt a
pikkelyekkel ível´́o halfarok, a vizeket je-
lenti, szorosan kapcsolódva a Holddal és
a csillagokkal, mint az éjszakai égi jelö-
l´́okkel. A Földb´́ol növ´́o élet az ég felé, a

leveg´́obe nyúlva öleli karjaiba a virágzó
napot, így teljesítvén a Teremt´́o akaratát,
magában hordozva az éltet´́o Nap sugarait.
Az életnek ez a megjelenítése minden
egyes stációnál üzeni, hogy a Teremt´́o
Atya földi létre elküldött Fia szenvedése
és halála után feltámadásában új életet

nyert minden él´́onek.”
„Eddigi alkotói utam leg-

nagyobb kihívása volt a diósje-
n´́oi „KERESZTÚT” elkészíté-
se. Végigjárni képr´́ol képre a
szenved´́o Jézus útját megrázó
élményt jelentett. Munka köz-
ben személyes utammá, utunk-
ká lett, mert családommal
együtt  járjuk azóta minden
esztend´́oben Nagyböjt idején
.Kívánom mindenkinek ,aki

kezébe veszi e kiadványt, hogy találjon rá
a kereszt útján saját helyére-legyen Si-
monná-s akkor a megváltás benne lesz új
életté. Akkor nyeri el igazi értelmét az én
munkám is, akkor lesz több mint dísz!
LEGYEN!”

A kis könyv bevezet´́ojében Gy´́ory
Csaba diósjen´́oi plébános ajánlja a kiad-
vány az olvasónak: „Amikor e sorokat ol-
vasod, egy falu lelki világa elevenedik
meg lelki szemeid el´́ott. Egy falué, melyet
nem csak egy kiváló szent ember oltalmá-

ba, hanem minden szent ol-
talmába ajánlottak ´́osei.
Ezek a neves és névtelen
szentek vigyázták és vi-
gyázzák e falu lelkét és
minden nap új hitet és re-
ményt adnak mai követ´́oik-
nek ahhoz a küzdelemhez,
amelyre a szenté váláshoz
és egyáltalán az élet rögös
útján való végigmenetelhez
mindannyiunknak szüksége
van. Természetesen, amikor
az ´́o pártfogásukat kérjük
els´́osorban a Mi Urunk Jé-

zus Krisztus keresztútjára tekintünk, hi-
szen els´́osorban ´́O tanít minket arra, hogy
soha ne adjuk föl a mindennapok küzdel-
meit és ´́O ad er´́ot ahhoz is, hogy minden
elesésünkb´́ol képesek legyünk fölkelni és
tovább indulni azon az úton, amely a
Mennyei Hazába vezet. Ez az út nem köny-
ny´́u, de ha valaki Istenben bízik, akkor
gyönyör´́u. Az Örök Haza Kapuja minden
ember el´́ott nyitva áll, az Út maga Krisz-
tus, de az utat Isten segítségével nekünk
kell végigjárnunk. Ne feledd Kedves Ol-

vasó, hogy az élet útján soha nem vagy
egyedül, hiszen Isten ott van mindig mellet-
ted Szentlelke kegyelmével és Szeretteid se-
gít´́o keze által. Kívánjuk, hogy a sorok ol-
vasása közben közelebb kerülhess az Úrhoz
és azokhoz, akiket ´́O neked ajándékozott.”

A kötet a szerz´́onél kapható. Bátran
ajánljuk mindenkinek lelki épülésére.

Tábor Tolmácson

Képz´́um´́uvész és életmód tábor

Augusztus elején másodszorra került
megszervezésre a hagyományteremt´́o
Képz´́om´́uvész és Életmód gyermektábor
Tolmácson, amelyen sok rétsági gyermek
is részt vett.

A táborszervez´́o kérésére a település
és az iskola vezetés örömmel ajánlotta fel
a tábor helyszínéül az iskola épületét és
udvarát. A reggeli bejutáshoz a tolmácsi
önkormányzat biztosította a falubuszt a
környékr´́ol jelentkez´́ok részére. Az iskola
konyhája ízletes és egészséges ebéddel
szolgált.

Nagy Gabi, a tábor megálmodója és
vezet´́oje, ez évben felkérte Évinger Bog-
lárka jóga oktatót, hogy a jelenlétével és
a délel´́otti jógafoglalkozásokkal színesítse
a tábor arculatát. A tábor els´́odleges pro-
filja a m´́uvészeti és kézm´́uves technikák
megismertetése, megszerettetése volt.

Sok szép alkotás került ki a gyermek-
ek keze alól. Érdemes megemlíteni ezek
közül azokat a fénykép paravánokat, ami
a képes illusztrációk között is megcsodál-
hatók. Ezen kívül Nagy Gabi segítségével
a gyerekek csapatzászlókat festettek, min-
táztak agyagból plaketteket, merítettek
papírt, készítettek ékszer fácskákat és
megismerkedtek a quilling technikával is.

Mint meghívott mesterek, Dovák B.
József a t´́uzzománc és Záhorszki Mónika
a gyöngyf´́uzés technikával ismertették
meg a táborozókat. Nem maradhatott ki a
tábor életéb´́ol a magyar népzene sem.
Keddenként Havasréti Pál teker´́o muzsi-
kájára rophatták a táncot és tanulhattak
népdalokat, kipróbálhatták a már majd-
nem feledésbe merül´́o népi hangszereket.
Ónodi Attila és Ónodiné Csécsi Katalin
tartották a gyermek táncházat. 

Az els´́o hét záró eseménye a tábori
olimpia volt, így gyermekek jókedv´́u ver-
sengése szép lezárása volt ennek a hétnek.

A második hét végére pedig két nagy-
szer´́u bábszínjátékot adtak el´́o a helyiek és
a szül´́ok legnagyobb örömére. 

Reméljük, hogy a képz´́om´́uvész és
életmód tábor Tolmácson jöv´́ore is meg-
rendezésre kerülhet. 

Havasréti Pál
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Ságok II. Találkozója

Rétesnap Rétságon (folytatás az 1. oldalról)

A városnapi program a karancssági Jubi-
late Deo egyházi kórus fellépésével indult
Durnyik József karnagy vezetésével a ró-
mai katolikus templomban. Mez´́ofi Zoltán
polgármester köszönt´́ojét követ´́oen az ige-
hirdetést Tóth Ferenc rétsági, majd Kapás
Attila karancssági plébános kezdte, majd
Zsugyel Kornél evangélikus és Molnár
Zsigmond református lelkipásztor vette át
a szót.

Az emlékezetes koncertet követ´́oen a
m´́uvel´́odési központban folytatódott a
program. A fogadás után egy kiállításon
mutatta be Tóth Tihamér Karancsság pol-
gármestere a települését, de itt még nem
fejez´́odött be a vendégek bemutatkozásá-
nak sora. A színpadi programban ugyanis
felléptek a Rajkó Zenekar Talentum Zene-
iskolájának növendékei is. El´́oadásukat
megérdemelt taps követte. 

A délutáni folklórprogramban egy-
mást követték a környék amat´́or csoport-
jai. Kórusok érkeztek Romhányból, Nóg-
rádból, Érsekvadkertr´́ol és Drégelypa-
lánkról, hagyomány´́orz´́o csoportja lépett a
fel a kemencei és a kétbodonyi együttes-
nek és természetesen nem maradhatott el
a rétsági táncosok - kicsik és nagyok -
fellépése sem.

A rendezvény nem véletlenül kapta a
“rétes nap” alcímet, hiszen a gasztronó-
miai kínálatban is b´́oséges volt a válasz-
ték. Legf´́oképpen rétesb´́ol volt sokféle kí-
nálat. A “rétesforrások” ontották a finom-
ságokat, s többen vállalkoztak arra, hogy
ott a helyszínen készítsék el az ízes süte-
ményt. Aki másféle különlegességre is vá-
gyott, az sem csalatkozott, hiszen feldol-
gozásra és elfogyasztásra került egy egész
mangalica, de helyben készült a langalló,
a lapcsánka, a lepény és a karancssági ma-
lomkalács.

A színpadi programokon kívül is sok-
féle látnivaló kínálkozott. Volt népm´́uvé-
szeti és helyi termékes vásár, ki-ki kipró-
bálhatta magát a kézm´́uvesek segítségé-
vel, megcsodálhatta a kerékpárosok, gör-
deszkások, testépít´́ok ügyességét. Még a
környezeti nevelés is szerepet kapott a
programban, hiszen a Bánki Vidékfejlesz-
tési Nonprofit Kft. sátrában e cél érdeké-
ben is zajlottak programok.

A gazdag program a Kormorán Együt-
tes sokak által várt él´́o koncertjével, majd
ezt követ´́oen utcabállal zárult.

V.J., fotó GiK

A rendezvény kiemelt támogatói:
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Díjugrató verseny Pusztaszántón
Második évtizede immár annak, hogy
augusztus hó els´́o vasárnapján Puszta-
szántón gyülekeznek a lovassport ked-
vel´́oi. A Rétsági Lovas Kupa rendezvénye
az elmúlt évek alatt méltán vívott ki ma-
gának rangot a hasonló események köré-
ben. Miután az id´́ojárás is kedvezett a ver-
senyre ellátogatóknak, nem kis számban
érkeztek az érdekl´́od´́ok. Nem is csalatkoz-
tak, hiszen látnivalóban nem volt hiány. A
mintegy nyolcvan versenyz´́o gondosko-
dott arról, hogy legyen elegend´́o izgalom,
látnivaló.

Apróhirdetések
A Hangadó Szerkeszt´́osége úgy határozott,
hogy – kísérleti jelleggel – lehet´́oséget ad min-
den kedves olvasójának arra, hogy a lapban
maximum 100 bet´́u terjedelemben ingyenesen
jelentesse meg a magánjelleg´́u apróhirdetéseit.

ELADÓ  87 m2-es öröklakás Rétság köz-
pontjában SÜRG ´́OSEN ELADÓ!Ár meg-
egyezés szerint! Érd: 06/30-579-9881

ELADÓ Koloniál tálaló + Koloniál tv szek-
rény + Koloniál dohányzó asztal.
Ugyanitt zöld bársony sarok ül´́ogarnitúra el-
adó. Megkímélt állapotban. Ár megegyezés
szerint! Érd: 06/30-579-9881

ELADÓ Rétságon, a központtól 200 m-re,
tehermentes, 68 m2-es földszinti lakás. 2,5
szoba, konyha, fürd´́oszoba, WC; víz, gáz,
áram különálló. Pince, spájz van; terasz be-
üvegezve. Ár megegyezés szerint. Érd:
06/35-351-164 (egész nap) Ugyanitt a Ga-
rázs-soron garázs kiadó!

Eladó! Sony autós CD lejátszó: (MP3 formá-
tumot is lejátszik) 4x50 W-os, levehet´́o el´́olap,
2 db Sony hangfallal. Ár megegyezés szerint!
Érd: 70/611-3402, vagy 70/611-3544 

Kiadó Lakás! 1 szobás, bútorozott lakás Rét-
ságon, a Radnóti úton szeptembert´́ol hosszú
távra kiadó. Ár megegyezés szerint + rezsi.
Tel: 06/20-9762-345

Eladó Vácon! Szabályozható, egyedi f´́utéses,
felújított 66 m2-es, 2 és 1/2 szobás lakás. 2.500
Ft közös költség; csendes lépcs´́oház!

Tájékoztató

2010 augusztus 28-án üzemkezdett´́ol a
Volánbusz Zrt átadja megújult autóbusz
pályaudvarát, az Újpest Varoskapu néven
ismert végállomást. 

Ett´́ol az id´́ot´́ol a Budapest - Vác - Rét-
ság - Balassagyarmat - Szécsény - Salgó-
tarján vonalcsoporton közleked´́o autóbusz
járatok az eddigi Árpád híd pályaudvar
helyett az új pályaudvarról indulnak, il-
letve ide érkeznek. 

Az állomás Újpest Városkapu metró-
megálló le és feljárója mellett, az Újpest
vasúti megálló és a Match üzletház szom-
szédságában van. A járatok az új állomás-
ról az Árpád-hídhoz képest 5 perccel ké-
s´́obb indulnak, illetve az érkez´́ok ennyivel
el´́obb érkeznek. A változás egyaránt érinti
a Volánbusz és a Nógrád Volán járatait.

B´́ovebb információ a www.volan-
busz.hu oldalon található.
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Rétsági kalauz

Programajánló
Augusztus 27. péntek, 17.30 órától

a m´́uvel´́odési központ galériájában
a Fotográfia Napja alkalmából
Juhász József, 
a Rétsági Fotó Kör tagjának 
kiállítása Vietnamról
A tárlatot megnyitja:
Nguyen Dung Can
Tham Tán Tanácsos - konzul
A kiállítás megtekinthet´́o: 2010. szep-
tember 25-ig.
valamint
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Rétsági Fotó Kör kiállítása: Girasek
KárolyHorváth József, Juhász Zsóka,
Makrai Elek, Balog István, Répássy
Róbert, Vargáné Fidel Ágota, részvé-
telével.

Augusztus 30. hétf´́o 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ társalgó termében
Juhász József vietnámi fotóinak 
vetítése és élménybeszámoló

Szeptember 22. szerda, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Gyermekszínházi el´́oadás
A VSG Danszgrup bemutatja a
Jancsi és Juliska
cím´́u tánc-mesejátékát
„Az eredeti Grimm történet alapján
ezúttal is hagyományosan érthet´́o és
esztétikus táncmozdulatokkal táncm´́u-
vészek személyesítik meg a karaktere-
ket! Az új táncmesében is a minimá-
lisra csökkentettük az agressziót, ill.
rengeteg humorral, komikummal szí-
nezzük az esetlegesen félelmet kelt´́o
szituációkat! Ismét szeretnénk, hogy
ne csak a gyermeknéz´́ok, de az ´́oket
kísér´́o feln´́ottek is jól szórakozhassa-
nak! Az els´́o jelenetekben Jancsi és Ju-
liska játékos és mulatságos erdei útját
láthatjuk, kés´́obb a Szabó Csaba kép-
z´́om´́uvész által tervezett látványos
Mézeskalácsházból a mézeskalácsok
alól kerül el´́o a boszorkány. A gonosz
asszonyság ezután persze számtalan-
szor pórul jár! A boszi fekete cicája a
gyermekek oldalára átállva Juliskával
sokszor rászedi a gonosz boszorkányt,
aki a végén persze elnyeri a méltó bün-
tetését!Különlegesség, hogy a darab-
ban a kemence is életre kel, hiszen egy
táncm´́uvészünk bújik a t´́uz „lángoló
b´́orébe”.

      A darab végét vidám örömtánc zárja
ám addig még sok látványossággal,
így egy varázsgömbbel, egy kincses
ládával és más meglepetésekkel is
megismerkedhetnek a néz´́ok!
A zenei kíséret klasszikus zene! Mo-
zart, Sztravinszkij, Debussy, Rachma-
ninoff, Csajkovszkij, legismertebb
m´́uveinek legszebb dallamai csendül-
nek fel az új TáncMesében!
A Jancsi és Juliska TáncMesét els´́osor-
ban gyerekeknek, de korhatár nélkül
minden érdekl´́od´́onek szeretettel
ajánljuk!”
Szerepl´́ok: Annus Beáta, Vass Márta,
Hankó György, Vass Sándor Gergely
Rendez´́o-koreográfus: Vass Sándor
Gergely, Rendez´́oasszisztens: Annus
Beáta,Jelmez: Szaniszló Tímea, Dísz-
let: Szabó Csaba
Belép´́odíj: 600 Ft
Kérjük, hogy csoportos jegyigénylésü-
ket miel´́obb jelezzék a m´́uvel´́odési
központ irodájában, ill. a 35/350-785-
ös telefonszámon!
Az el´́oadást minden gyermeknek, pe-
dagógusnak és meserajongó szül´́onek,
nagyszül´́onek szeretettel ajánljuk!

El´́ozetes

Október 9. szombat
a Nagyparkolóban és m´́uvel´́odési köz-
pontban
Szüreti mulatság

Istentiszteletek 

a m´́uvel´́odési központban

Református egyház: Minden hónap 1. és
3. vasárnap, 8.00-9.30-ig

Agapé gyülekezet: -AGAPÉntek- Minden
pénteken, 18.00-tól

Hit gyülekezete: Minden csütörtökön,
17.00 órától

rtv.retsag.net

A Rétsági Televízió havi programja. Na-
ponta 24 órában képújság, hirdetésekkel,
aktuális információkkal. 
2010 augusztus 31. kedd 18.00 órakor

RTV Híradó -Riportok információk a
hónap eseményeir´́ol

2010. szeptember. 1. szerda 18.00 és
19.00  órakor
RTV Híradó ismétlése

2010 szeptember 2 csütörtök 18.00 órakor
A képvisel´́o-testület augusztus 26-i
ülésének felvétele. (Technikai okok
miatt ekkor kerül sugárzásra)

2010 szeptember 3. péntek 18.00 és 19.00
órakor
RTV Híradó ismétlése

Nyitva tartás
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: 08.00-20.00
Péntek: 08.00-21.00
Szombat: 17.00-21.00

Rendezvények esetén ett´́ol eltér´́o id´́o-
pontban.

Pályázat a Spangár-díjra
A rétsági Spangár András Irodalmi Kör
pályázatot hirdet a vers és prózaírók ré-
szére. A pályázaton korhatár és a témakör
megkötése nélkül, minden alkotó részt ve-
het. Az írásokat digitálisan is kérjük mel-
lékelni. A pályázatok terjedelme nem ha-
ladhatja meg az öt gépelt oldalt. (Word,
Times New Roman, 1,5 sortáv)

A jeligés pályázatok mellé, zárt boríték-
ban kérjük mellékelni a jelige feloldását. Egy
jeligéhez maximum három írásm´́u tartozhat.

Az írásm´́uvek leadási határideje:
2011. január 15. Cím: Spangár András Iro-
dalmi Kör Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26., Pf.:
24. A legjobbnak ítélt alkotás elnyeri a díszes
kivitel´́u Spangár András emlékplakettet és a
hozzá járó oklevelet. Az arra érdemes íráso-
kat megjelentetni tervezzük a Kör 2011. évi
antológiájában és a Kör honlapján is.
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Szomszédok Egymásért Mozgalom

Tisztelt Olvasók!
A b´́unözés elleni fellépés leghatéko-

nyabb formája a társadalmi összefogás.
A b´́unözés azt fenyegeti, aki minden

embernek a legdrágább. Szeretteinket, sa-
ját életünket, egészségünket, féltett érté-
keinket, biztonságunkat.

Tudjuk, hogy a b´́unözés a társadalom
betegsége. Soha nem szüntethet´́o meg, s´́ot
újabb és újabb formái jelennek meg, újabb
és újabb veszélyeket hordozva magukban.

A b´́unözés elleni harcra hivatottak
nem nélkülözhetik a közösség segítségét,
részvételét a b´́unmegel´́ozésben.

A b´́unt megel´́ozni csak ott lehet, ahol
megvalósul és azok el´́ozhetik meg, akiket
fenyeget. Mindannyiunk bármelyik pilla-
natban, bármely b´́uncselekménynek, b´́u-
nöz´́onek lehetünk sértettjei, áldozatai. Te-
hát megel´́ozni mindannyiunk érdeke, lehe-
t´́osége, s´́ot talán erkölcsi kötelezettsége is.

Erre szervezettszer´́uen akkor van a
legnagyobb esély, ha - az utóbbi id´́oben
terjed´́o technikai megoldások mellett -
jobban kiaknázzuk a legalapvet´́obb embe-
ri kapcsolatrendszert a “szomszédságot”

MI A SZEM?

A Szomszédok, Egymásért Mozga-
lom olyan társadalmi b´́unmegel´́ozési
program, amelynek célja a lakóközös-
ségben el´́oforduló b´́uncselekmények
megel´́ozése, korlátozása, a bizton-
ságosabb életkörülmények kialakítása. 

Hazánkban az a természetes, hogy a pol-
gárok biztonságának védelmét minden tekin-
tetben a rend´́orségt´́ol várják - nem taglalva a
Testület helyzetét, tudjuk, hogy ez irreális.

Azt is tudjuk, hogy a polgár´́or elkötelezett,
szolgálatot teljesít, de ennek is anyagi, szemé-
lyi és technikai okokból határai vannak.

Bárhol is élünk, fontos szerepet játszik
életünkben a lakókörnyezet és a közösség,
amelynek mi is tagjai vagyunk. Lehet ez
lakótelep vagy faluközösség, az emberek
együttm´́uködésére mindég szükség van.

A mozgalom lényege, hogy az egy-
más szomszédságában lakók az átlagos-
nál sokkal jobban figyelnek, vigyáznak
egymás értékeire és közvetlen lakókör-
nyezetükre, felel´́oséget  éreznek saját és
mások személyi, tárgyi értékei iránt. 

Azzal, hogy figyelünk egymásra, nyil-
vánvalóbbá válhatnak a gyanús dolgok, és
ha megbizonyosodtunk arról, hogy az ál-
talunk észlelt esetek törvénysértéshez ve-
zetnek, értesítsük a rend´́orséget. A mozga-
lom biztonságot nyújt az egyénnek, a csa-
ládnak akkor is, ha bármennyi id´́ore el-
hagyja otthonát.

A SZEM célja

— helyi szinten csökkenteni a b´́unözési
lehet´́oségeket azáltal, hogy elriasztjuk
a leend´́o tolvajokat, garázdákat, van-
dálokat.

— kialakítani a közösségi szellemet, így
mindenki hozzájárulhat a saját és má-
sok tulajdonának védelméhez, köl-
csönös együttm´́uködésen és párbeszé-
den keresztül.

— tájékoztatni azokat az aktivistákat,
együttm´́uköd´́o embereket a gyanús
személyekr´́ol és tevékenységr´́ol, akik
közvetlenül tartják a kapcsolatot a ren-
d´́orséggel (pl. polgár´́orök) 
A SZEM aktivistái nem polgár´́orök,

nem jár´́oröznek az utcán, hanem kapcso-
latot tartanak lakókörnyezetükkel, és az
onnan származó adatokat eljuttatják a pol-
gár´́orökhöz, rend´́orökhöz. Tevékenysé-
gükkel segítik a rend´́orség felderít´́o
munkáját.  A mozgalom elindításával sa-
ját környezetünkben kialakulhat egy jobb
közösségi szellem, biztonságosabb, nyu-
godtabb és segít´́okészebb légkör vehet
majd bennünket körül, mellyel javulhat az
életmin´́oségünk.

Kik, hogyan és milyen formában
hozhatják létre a helyi szervez´́odést?   A
SZEM bármely lakóközösségben létre-
hozható (lakótelep, családiházas övezet,
falu, hétvégi telkek, nyaralók, garázsok).
A mozgalom optimális m´́uködése akkor
biztosított, ha a lakóközösségnek legalább
egy részét sikerül bevonni. A szervez´́odés
lehet informális, vagy formális. Az infor-
mális szervez´́odés esetén a közösség elha-
tározza, hogy részt vesz a mozgalomban,
de nem hoz létre önálló jogi személyiség-
gel bíró egyesületet. Elegend´́o a tagok el-
határozása, mely szerint a mozgalomban
részt kívánnak venni.

Másik formája a formális szervez´́odés,
például, egyesület létrehozása, melynek
feltételei törvényileg szabályozottak.  (Az
egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tör-
vény)

A helyi mozgalom megalakításának
javasolt menete. 
1./ Mérjék fel a szomszédságban hányan

vannak, akik érdekeltek abban, hogy a
programban részt vegyenek. (szemé-
lyesen, kérd´́oívvel)

2./ Az érdekl´́od´́ok tartsanak megbeszélést,
ahol meghatározhatják a m´́uködésbe
bevont lakóterületi határokat és egyéb
feladatokat. A megbeszélésre célszer´́u
meghívni a helyi rend´́orség képvisel´́o-
jét, körzeti megbízottat, önkormányzat

polgár´́or egyesület képvisel´́ojét.
3./ Ismertetni kell a program megvalósítható-

ságának módját, a tagok jogait a személy
és az otthon biztonságának, valamint a
vagyontárgyak azonosításának elvét.

4./ Közös képvisel´́ot (csoport felel´́ost) kell
megbízni, választani.

5./ Célszer´́u bevonni a helyi intézmények
(óvoda, iskola ), egyházak képvisel´́oit, a
környéken m´́uköd´́o üzletek vezet´́oit is.

6./ Kapcsolat felvétel javasolt: b´́unmeg-
el´́ozési, közbiztonsági bizottságokkal,
alapítványokkal, civilszervezetekkel,
biztosító társaságok képvisel´́oivel, he-
lyi önkormányzati képvisel´́okkel, he-
lyi médiák képvisel´́oivel.

Résztvev´́ok feladatainak meghatározá-
sa. Közösségi képvisel´́o feladatai:  A
megválasztott felel´́os koordinálja a prog-
ramban résztvev´́ok tevékenységét. Részt
vesz a szervezési feladatok végrehajtásá-
ban, az új tagok fogadásában, felkészíté-
sében. Id´́oszakos megbeszéléseket tart.
Összeköt´́o a tagok és a helyi szervezetek
képvisel´́oi között. Kapcsolatot tart a ren-
d´́orség, polgár´́orség képvisel´́oivel, szom-
szédos SZEM képvisel´́ojével. Szakmai to-
vábbképzésen vesz részt és a tagoknak tart
ilyet. A tagok tevékenysége:  A tagokat
ki kell oktatni a gyanús vagy b´́unös tevé-
kenységek azonosítására, az ilyenkor kö-
vetend´́o magatartásra, eljárásra. Fontos,
hogy a tagok tisztában legyenek azzal,
hogy mely cselekmény esetén kit kell ér-
tesíteniük (rend´́orség, polgár´́orök, közös-
ségi képvisel´́o, elérhet´́o tagok). A tag ha
hosszabb id´́ore eltávozik otthonából err´́ol
tájékoztassa a közös képvisel´́ot, aki meg-
szervezi, hogy távolléte alatta SZEM cso-
port megfigyelés alatt tartsa a lakását, há-
zát. Az id´́oszakos megbeszéléseken a ta-
gok megvitatják az el´́oforduló eseménye-
ket, felmérik, meghatározzák és végre-
hajtják azokat a feladatokat, tennivalókat
amelyek biztonságosabbá tehetik környe-
zetüket (pl. tereprendezés, lakóépületek be-
járatának megvilágítása, riasztó rendszer ki-
építése egy-egy lépcs´́oházon belül stb.).
Tisztelt Olvasók! 

E néhány gondolattal és javaslattal
felkívánom hívni a figyelmet a közvetlen
környezetünk és a lakóközösség  közbiz-
tonságának er´́osítésére, a b´́unmegel´́ozés-
re, a társadalmi összefogásra. E mozga-
lom megszervezésével, az abban való
részvétellel, megel´́ozhetjük a nem kívána-
tos eseményeket, cselekményeket, meg-
óvhatjuk szeretteinket, saját életünket,
egészségünket, féltett értékeinket és biz-
tonságunkat. Segíts magadon úgy, hogy
másokat is segítesz! 

Jávorka János
Rétsági Polgár´́or Egyesület elnök
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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: Végh József.  Felel´́os szerkeszt´́o: Végh József. 
Nem kért kéziratokat nem ´́orzünk meg és nem küldünk vissza! 

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

Tájékoztató

A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Szakiskola rétsági dolgozók
középiskolája esti tagozatán a tanévnyitó,
a beiratkozás és az els´́o tanítási nap: 2010.
szeptember 6. (hétf´́o) 14 óra

Az új jelentkez´́ok hozzák magukkal
el´́oz´́o bizonyítványaikat, az osztályba so-
rolás lehet´́oségeir´́ol ezek alapján döntünk.

Beiratkozási díj (a 3 évre): 4.500 Ft.
A beiratkozott tanuló jogosult diákiga-

zolványra, melyhez
 1 db fényképet és 550 Ft-ot hozzanak

magukkal.
A tanévnyitó napján történik a tan-

könyvek megrendelése és befizetése is.
Várjuk jelentkezésüket!
Érdekl´́odni lehet:

Mocsári Gergely
tagozatvezet´́o

0620/771-0955 

Felhívás

2010. évben ismét lehet´́oség lesz azon ál-
talános, közép és a fels´́ofokú oktatási in-
tézményekben nappali tagozaton tanulók
beiskolázási támogatására, akik nem ré-
szesülnek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben.

A beiskolázási támogatás kifizetésé-
hez iskolalátogatási bizonyítványt, illetve
hallgatói jogviszony igazolást kell csatol-
ni azon tanulóknak,
— akik nem Rétságra járnak általános is-

kolába,
— akik közép vagy fels´́ofokú oktatási in-

tézményben tanulnak.

Az iskolalátogatási bizonyítvány benyúj-
tásának határideje 2010. október 31.

Városi Önkormányzat 
Képvisel´́o-testülete 

Egészségügyi,-Szociális 
és Környezetvédelmi Bizottsága

Legyen 
a munkatársunk!

Tisztelt Olvasóink!
Újságunkat színesítend´́o azt sze-

retnénk, ha minél többen vállalkozná-
nak arra, hogy kisebb-nagyobb írása-
ikkal jelentkeznének a Hangadó ha-
sábjain. 

A szerkesztés során egyetlen rende-
z´́oelvet tartunk fontosnak magunk szá-
mára, mégpedig azt, hogy az írások Rét-
ságról szóljanak, az itt él´́ok számára
íródjanak. 

Tájékoztatásul közöljük: lapzárta
minden hónap 20-án. Ha tehát kedvet
érez arra, hogy egy-egy téma megírá-
sával gazdagítsa a Hangadó számait,
ragadjon tollat!

Legyen a munkatársunk!
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