2005. január
Még fülembe csengenek nemzeti
énekünk sorai és lélekemelô dallamai:

* VÁROSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ *

Újévi felhívás

„Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bôséggel,
Nyújts feléje védô kart,…”
– amint az éjfélt elütô óra figyelmeztet minket ránk köszöntött az új esztendô. A poharak
koccanásának csilingelô hangja
az újévi jókívánságok és fogadalmak foszlányai, a pezsgô édeskés
íze, a tûzijáték csodálatos fényei,
a zene és a jókedv, mindezek
2005. január 1-ét idézik.
Másnap a rokonok, barátok
boldog újévi kívánságai szívbôl
fakadó szavak, optimizmust és jó
kedvet sugároznak. Talán még
átmentettünk egy jó adag szeretetet, hitet és reményt karácsony
ünnepérôl is.
Hamarosan következnek azonban a dolgos hétköznapok, lassan
minden visszatér a régi kerékvágásba.
A jó kedvünk is hamarosan eltûnt, hiszen jön a felelôsségteljes
munkavégzés, az újságok, a tv és
a rádió áremelésekrôl, a közelmúlt szívet szorongató dél-kelet
Ázsiai természeti katasztrófájáról, emberek tízezreinek haláláról, nyomoráról tudósítanak.
Kedves pásztói, hasznosi, mátrakeresztesi embertársaim!
Az egészségünket is akkor tudjuk igazán értékelni, ha már betegek vagyunk, s a nyugodt, természetes hétköznapoknak is akkor
tudunk örülni, ha látjuk és halljuk
Thaiföld, Sri Lanka, Indonézia
katasztrófáját. Csodálatos volt
látni és megtapasztalni azt az
összefogást, amelyet kis hazánk
állampolgárai tanúsítottak ezen
országok anyagi megsegítésében. Vagy talán korábbi tetteinkért érzett lelkiismeret furdalásunk szólalt meg bennünk, az elmúlt év december elejét követôen? Képletes gyónás és áldozás
volt ez részünkrôl?
Álljunk meg egy pillanatra és
gondolkozzunk el mindezen a
2005-ös esztendô elején. Lehet,
hogy nem árt a lelkiismeret vizs-

gálat, amelynek végén felszabadultságot és megtisztulást érezhetünk!
Önkéntelenül is Wass Albert
„Üzenet haza” gyönyörû versének utolsó sorai jutnak most
eszembe, amelyek így szólnak:
„…Maradnak az igazak és jók.
A tiszták és a békességesek.
Erdôk, hegyek, tanok és emberek.
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!
Likasztják már az égben fönt a
rostát
s a csillagok tengelyét olajozzák
szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia
s ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz és csak a kô marad,
de a kô marad.”
Kezdjük hát a 2005-ös esztendôt egészséges optimizmussal, jó
kedvvel, tettre készséggel. Ha tudunk más országok bajba jutott
emberein segíteni, miért ne tudnánk szûkebb hazánkban is
összefogni jó célokért?
Próbáljuk meg végre megtalálni azt, ami összetart minket ma-

gyarokat és ne azt keressük, kutassuk folyton, ami elválaszthat,
ne szítsunk kicsinyes viszályokat.
Becsüljük meg a munkánkat,
az egészségünket és segítsünk
mindazon embertársainkon, akik
nélkülözik mindezt, hiszen egyszer talán mi is rászorulhatunk
mások jóindulatára.
Ebben a nehéz gazdasági helyzetben, amelyet nap – mint nap
tapasztalunk Magyarországon,
Pásztón is, könnyebb összefogással megoldásokat találni.
Az egyenes, tiszta beszéd többet ér annál, mint ha szóbeszédre, pletykákra és híresztelésekre
hallgatunk. Merjünk hát mindenkor egymás szemébe nézni és véleményünket szemtôl-szembe elmondani egymásnak.
Ne csak a szavaink, de konkrét
cselekedeteink is tükrözzék
Pásztóért, Hasznosért, Mátrakeresztesért való tenni akarásunkat! A pokolba vezetô út is jó
szándékkal van kikövezve,
mondja a régi magyar mondás.
Ne legyen ez ránk igaz, legyen
a szándék mindig tiszta. A tiszta,
közös szándék, akarat és a közös

XVI. évfolyam 1. szám
tettek következtében létesülhetnek új munkahelyek, így teremthetünk megfelelô környezetet
gyermekeinknek az iskolákban,
óvodákban, megbecsülést az idôs
embereknek a szociális ellátásban, gyógyulást a betegeknek az
egészségügyi intézményeinkben.
Az összefogással épülhet
szennyvízcsatorna hálózat Hasznoson és Pásztón, erdei iskola és
templom
Mátrakeresztesen,
utak, járdák és sok minden
egyéb.
Egy valamirôl azonban nem feledkezhetünk el, még ha a fentieket el is fogadjuk, és ezek szellemében cselekszünk. Egyetlen év
alatt, de a képviselô-testület rendelkezésére álló teljes négy év
alatt sem vagyunk képesek Pásztó, Hasznos és Mátrakeresztes lakosságának minden jogos kérését teljesíteni!
Fogjunk hát össze a 2005-ös
esztendôben Mi Pásztóiak, Hasznosiak, Mátrakeresztesiek és
nyíltan nézzünk egymás szemébe!
Az Újszövetségi Biblia efezusi
levelének sorait idézném.
Pál apostol így írt:
„Felhívás az egységre
Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyon az Úrban, éljetek
méltó módon ahhoz a hivatáshoz,
amelyet kaptatok, teljes alázatosságban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a
lelki egységet a béke kötelékében. Egy a test és egy a Lélek,
amint hivatásotok is egy reménységre szól. Egy az Úr, egy a hit,
egy a keresztség. Egy az Isten és
mindeneknek Atyja, aki mindenek fölött áll, mindent áthat, és
mindenbe benne van.”
Ezen gondolatok jegyében kívánok minden Pásztói, Hasznosi,
Mátrakeresztesi embertársamnak a Jó Istentôl áldott, békés,
boldog új esztendôt és jó egészséget!
Sisák Imre
polgármester
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KÖZÉLET

A szívekben legyen
Karácsony
Kapkodó vásárlás,
csábító üzletek.
Száradó fenyôág,
üres ígéretek.
Ahol az ajándék léte
csak az ünnep,
Álruhás örömök másnap
már megszûnnek.
Ne a pénz kísérjen, hanem
a jószándék.
Szólíts meg mindenkit,
aki arra számít.
Máriák, az anyák,
Jézus minden gyermek.
Csupán szeretni kell!
Ôk erre figyelnek.
Aki melletted áll, s érzi,
hogy a tied,
Róla szóljon álmod,
ôt éltesse igéd.
Üdvözítô éljen én csak
azt kívánom,
Hogy legyen mindig
a szívekben Karácsony.
Szabó Zoltán

Önkormányzati képviselôk
önzetlen segítsége
Pásztó város önkormányzatának öt képviselôje : Alapi Annamária, Balogh Tibor, Dr. Nyíri
Ferenc, Szlávikné Zagyi Mária
és Tari Ottó a karácsonyi ünnepeket megelôzôen a település
három óvodájának 12 gyermekcsoportja részére közel ötvenezer forint értékben adott át
gyermekjátékokat.
A jelzett intézmények támogatásának e formáját a hagyományteremtés szándékával indították
el, részben a költségvetés kiadásainak csökkentése érdekében, másrészt pedig azzal a céllal, hogy
többen kedvet kapjanak az ilyen
és hasonló jellegû segítségnyújtáshoz.
Azért, hogy a rászorulókon való
gondoskodás ne csak a legkisebbekhez jusson el, az említett közszereplôk ismét feladatot vállaltak.
2004. december 8-án a Teleki
László Mûvelôdési Központban
jótékonysági ruhaosztást szervez-

Az öt képviselô az óvodások csoportjával

tek, amelynek keretében a gyermektôl a nyugdíjas korosztályig
több mint negyven zsák ruhát és
cipôt osztottak szét, a megjelentek
nagy örömére.

A sikereken felbuzdulva a szervezôk kinyilvánították, hogy a jövôben rendszeressé teszik hasonló
események szervezését, kiemelve
a támogatás fontosságát.

Hármas évforduló a Mikszáth Gimnáziumban
– Az 50-45 és a 25 év kötelez
Pásztó immár egyetlen középfokú intézménye, a Mikszáth Kálmán
Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium számá- bennünket arra, hogy kövessük a
pozitív hagyományokat és olyan
ra a 2004-2005-ös tanév három évfordulót is jelent.
értékrend mentén folytassuk pedagógiai munkánkat, mely az emberi
Ötven évvel ezelôtt Ágasváry La- zamondó versenyeken, színházi tisztesség, a tudás, és a munka elisjos iskolaalapító igazgató a polgári elôadásokon és filmvetítéseken – a merésén a másik ember megbecsüiskola épületében nyitotta meg a mikszáthi életmûvet és teremt lésén és a szereteten alapul.
pásztói Állami Gimnázium elsô olyan hagyományokat, melyek kö– Napjaink iskolájára is a több
tanévét. Célja az volt, hogy a pász- zelebb hozzák a fiatalokhoz Mik- lábon állás jellemzô: az 1988-ban
tói gyerekek számára helyben biz- száth Kálmán örök értékû mûveit, beindult magyar-francia kéttantosítson lehetôséget az érettségi bi- az író gondolatait, humorát, em- nyelvû gimnáziumi képzés orszázonyítvány megszerzésére. Több berszeretetét.
gos és nemzetközi ismertséget és
fiatal pedagógust megnyert az ügy– Az iskola mindig innovatív elismerést hozott az iskolának.
nek, akik szinte reggeltôl estig taní- módon kereste az új utakat annak Nemzetközi kapcsolataink olyan
tottak nemcsak a nappali, hanem a érdekében, hogy a pásztói végzett- szinten és tartalommal élnek, melevelezô tagozaton is. A hôskor- ség jó alapot adjon a továbbtanu- lyek nemcsak a más néppel és kulszak úttörôi közül napjainkban is láshoz, a szakmaszerzéshez ill. a túrával való közvetlen megismerés
szívesen emlékeznek a kezdetekre: munkában való elhelyezkedéshez. örömét, izgalmát nyújtják diákjaKorpás József és Mátrai Szilárd Így indult el a ’60-as évek elején az inknak, hanem a komoly együtt
igazgató urak, Almási Lajos és Pin- orosz tagozatos, majd a mezôgaz- gondolkodás és munka lehetôségét
tér Nándor tanár urak. Sajnos nincs dasági profilú képzés. Az 1970-es is. A kommunikációs gátak felolmár közöttünk Harza Lászlóné Ili- évek végére e képzések elvesztet- dódása arra is biztosíték, hogy más
ke néni és Tóth András tanár úr.
ték vonzerejüket, ezért 1979-ben – nemzetek fiataljaival a magyar
Ôk azok, akik az iskola elsô há- 25 évvel ezelôtt – elindult a posta- kultúrát, a nemzeti értékeinket és
rom évtizedének meghatározó forgalmi szakközépiskolai oktatás, népünket is megismertessük. A haegyéniségei voltak; megteremtet- mely a negyed évszázad alatt sok zai tanárok mellett segítenek ebték a követendô hagyományokat, jól képzett és mûvelt szakembert ben a frankofon területrôl érkezô
megalapozták a középiskola hírne- adott nemcsak a Magyar Postának, külföldi tanárok is.
vét és sok száz diákot segítettek hanem a gazdasági és vállalkozói
– A gimnáziumi és a szakközépéletük alapjainak lerakásához.
szférának is. A képzés tartalmának iskolai tagozaton is egyre nagyobb
– Mikszáth Kálmán nevét 1959- és szerkezetének korszerûsítése hangsúlyt fektetünk az idegenben vette fel az iskola, és immár 45 eredményezte, hogy még napja- nyelv tanításra, melyet jelez, hogy
éve ismerteti meg diákjaival – taní- inkban is keresettek az iskolánk- mindkét tagozaton nyelvi elôkétási órákon, elôadásokon, széppró- ban végzett fiatalok.
szítô évfolyamot indítunk: angol

és német nyelvbôl heti 12 órás, informatikából heti 4 órás foglalkozás keretében jutnak el egyre magasabb szintre diákjaink. E mellett
nagy szerephez jut az anyanyelvi
kommunikáció, a matematikai felzárkóztatás, a helyes és hatékony
tanulási módszerek elsajátítása.
– Képzéseink végsô pillérei az
érettségi utáni szakképzések: az
emeltszintû gazdasági informatikus és ügyintézô titkári, ill. a középszintû postai, üzleti, asszisztensi szakképzések
– A távolabbról érkezô diákjaink mindegyikét el tudjuk helyezni
iskolánk Tittel Pál Kollégiumában,
ahol adottak a feltételek a tanuláshoz, az önképzéshez és a kikapcsolódáshoz egyaránt.
– Volt diákjaink szívesen térnek
vissza diákéveik színhelyére és kötôdésüket megmutatva hozták létre
2001-ben a Mikszáthos Öregdiákok Körét, melynek további célja,
az iskola és a mikszáthos diákok
támogatása céljaik elérésében.
– Iskolánk dolgozóinak hitvallását küldetésnyilatkozatunkban fogalmaztuk meg, mely szerint
„Ôszinte, becsületes és mûvelt
embereket szeretnénk nevelni, akik
évtizedek múlva is büszkék lesznek
arra, hogy Mikszáthos diákok voltak.”
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ÖSSZEGZÉS

Pénzügyi gondok és eredmények 2004-ben

Megôrizte életképességét a város
Nincsenek véletlenek – tartja a mondás –, mivel mindig az akadályok okozzák a problémát. A kérdés a megoldás mértékén múlik.
Mennyire sikerül, milyen nagyságrendben és mennyire nem? Milyen változást hozott Pásztó város életében az elmúlt esztendô? –
Mit mutat a városi költségvetés mérlege 2004 évrôl? – errôl érdeklôdtünk Sisák Imrétôl Pásztó város polgármesterétôl.

átadásra került a Margit Kórház
régi épülete, ahol ötven ágyas krónikus ápolási és rehabilitációs
osztály mûködik, valamint különféle reumatológiai járóbeteg ellátást végeznek XXI. századi köve-

– Polgármesterúr, mit mond a
városi számvetésrôl?
– Az önkormányzatok elôtt elsôrendû feladatként jelenkezik,
hogy egy település mûködtetését
milyen szinten tudja biztosítani.
Rendkívül fontos kérdés az is,
hogy egy település képes-e fejlesztési és felújítási feladatait megalvósítani. Ugyanakkor rendkívûl nehéz kérdés amit a város mûködtetésérôl, az önkormányzati
intézmények fenntartásáról kell
megválaszolni. Sajnos a 2004-es
esztendô az önkormányzatok jelentôs részénél a pénzügyi helyzet
romlását hozta.
– A pénzügyi fogyatékosságok
mivel indokolhatók?
– A finanszírozási problémák
több tényezô együttes hatására
alakultak ki. Elsôként említendô
az állam által biztosított normatív
támogatás és a személyi jövedelemadó helybenmaradó részének
nem megfelelô nagyságrendje,
másrészt pedig a támogatások
nem emelkedtek olyan mértékben, mint ahogy azt a kiadások
növekedése indokolta. A gyermekintézmények esetében azonban a gyermeklétszám is folyamatosan csökkenô tendenciát mutat.
A harmadik befolyásoló tényezô
pedig az, hogy az önkormányzatok saját bevételei (helyi adó, vagyonértékesítési bevételek) is elmaradnak a korábbi évektôl.
Összességében tehát megállapítható, hogy az intézmények állami
támogatása nem kielégítô, az önkormányzatoknak
hatalmas
összegeket kell az állami támogatásokon túl feladatainak végrehajtására fordítani. Ez a három tényezô együttesen okozta a pénzügyi
nehézségeket.
– Ezek következtében az elvárásoknak megfelelôen alakulhatott a
városi intézmények mûködtetése?
– 2004-ben a fenti problémák
megléte mellett is minden korábbi
intézményünket mûködtettük, illetve új intézmény és új ellátási
forma is belépett. Ezek közé tartozik az idôsek 50 férôhelyes átmeneti otthonának beindítása, valamint a jelzôrendszeres házigondozó szolgálat beléptetése. Az önkormányzat nehéz pénzügyi hely-

telményeknek megfelelôen.
Ezen beruházás végösszege
421.466.422 forint. Március 26án ünnepélyes keretek között adtuk át az idôsek átmeneti elhelyezését biztosító 50 férôhelyes otthont. Ezen intézmény fenntartására a pásztói kistérség huszonhat
települése együttmûködési megállapodást kötött. Ennek megfelelôen mind a 26 településrôl elhelyezhetô idôs ember az átmeneti
otthonban. A beruházás végösszege 243.136.041 Ft. Ugyancsak
megvalósult a jelzôrendszeres házigondozó szolgálat beindítása is
2004. év végén. Pásztón kívül,
több helyre kerültek jelzô berendezések az idôs emberekhez. Ez a
fejlesztés 7.001.000 forintba került.
– Ismeretes, hogy jelentôsen bôvült a város szennyvízcsatorna
hálózata is.
– Valóban. 2004. május 2-án a
közbeszerzési eljárás lefolytatását
követôen elindult Pásztó város
szennyvízcsatorna építésének II.

Sisák Imre, Pásztó város polgármestere dolgozószobájában
zete ellenére sem volt a mûködtetést gátló probléma az intézményeknél. Azt azonban rögtön le
kell szögezni, hogy igen sajnálatos tény, hogy a kormány által
ajánlott 6%-os bérfejlesztést sem
a közalkalmazottak, sem a köztisztviselôk részére nem tudtuk
megadni. Elfogadhatatlan volt
számunkra az, hogy az állam ennek a bérfejlesztésnek csak 1%-át,
míg az 5%-át pedig az önkormányzatoknak kellett volna finanszírozni. Ezért is köszönjük a dolgozók megértését, hiszen a fenti
bérfejlesztés az önkormányzatunk
ellehetetlenítéséhez vezetett volna. A 2005-ös esztendôben, mindenképpen pozitív elmozdulás
várható ezen a területen.
– Hogyan itélhetô meg, eredményes volt a város fejlesztési és felújítási feladatainak ellátása?
– Nagyobbrészt igennel kell válaszolnom. A fejlesztési és felújítási munkák sorát idôrendben állítva a következôképpen adhatok
tájékoztatást. 2004 január 23-án

üteme, amely a város 80%-os csatornázottságát
eredményezte.
Összesen 1745 érdekeltségi egység (magán és jogi személy) részére biztosítja az új csatornahálózatra való rákötést.
Elkészülte után a beruházás
bruttó 1.141.218.700 Ft. Ezt követôen benyújtottuk a céltámogatás igényünket Hasznos városrész, Pásztó Régivásártéri út és a
hozzákapcsolodó utcák, valamint
a Zagyván túli terület csatornázása érdekében is. – A képviselô testület és jómagam azt szeretné, ha
legkésôbb 2006-ra a város egész
szennyvízhálózata teljesen kiépülne. Ez a beruházás 513 millió
76 ezer forintba kerülne. – 2004
szeptember 13-án értesítettek,
hogy 205 millió 230ezer forint
céltámogatást nyertünk el a
szennyvízberuházás befejezéséhez, a további 60%-os rész fedezetét kell elôteremteni további állami és saját forrásból.
– Látványos felújításra került
sor a város két általános iskolájában.
– Halaszthatatlan volt ezen feladatok megoldása. A nyár folyamán fejezôdött be az az iskolacentrumi felújítás, amely elsôdlegesen a Gárdonyi Géza Általános
Iskolát és kisebb mértékben a Dózsa György Általános Iskolát érintette. A Gárdonyi iskola teljes felújítása megvalósult, míg a Dózsa
iskola Nagymezô úti és Deák úti
épületeinek az elektromos hálózata került részlegesen felújításra.
A felújítások költsége 13.588.000
Ft volt. A mátrakeresztesi erdei iskola felújítása is folytatódott
2004. nyarán, amely elsôdlegesen
pályázatok folytán és adományokból, valamint a nevelôtestület odaadó munkájának köszönhetô valósult meg.
– Jelentôs sikernek könyvelhetô
az önkormányzat részérôl az EU-s
pályázat megnyerése.
– Igen örvendetesnek tartjuk
ezen pályázat megnyerését.
A szociális intézmény hálózat
mûködtetését célozta az ESZA
Kht. közremûködésével benyújtott pályázat, amely a „küzdelem a
munka világából történô kirekesztôdés ellen” címet viselte. Hála Istennek már ismert, hogy az EU-s
pályázatunk eredményes volt. 57
regisztrált munkanélküli 18 hónapon keresztül történô foglalkoztatásához nyújt ez segítséget, valafolytatás a következô oldalon
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ÖSSZEGZÉS

Pénzügyi gondok és eredmények

Megôrizte életképességét a város
folytatás az elôzô oldalról

mint jelentôs forrásokat biztosítanak egyéb intézményi beruházásokhoz. A pályázaton 2004-2006
közöttt 820 ezer eurót nyertünk el.
A fenti forrásoknak köszönhetô,
hogy 2004. december 31-ig megépült a Tittel Pál kollégium épületében a 12 férôhelyes gyermekek
átmeneti elhelyezését biztosító
otthon, amely 17.908.613 forintba
került.
– Miért nem indulhatott el a városi strand fejlesztése a tervek
szerint?
– Természetesen arról is beszélni kell, amit nem sikerült elindítani az elmúlt esztendôben. Ezek
közül kiemelkedik a strand fejlesztése. Összességében 250 milliós forrás állt rendelkekzésre pályázati, illetve önkormányzati saját erôbôl. A közbeszerzési eljárás
során a legkedvezôbb vállalkozási
ajánlat is meghaladta a nettó 392
millió forintot, tehát több mint

200 millió forintra lenne szükség
a fejlesztés beindításához. Több
település hasonló cipôben jár mint
mi. (Bükkszék, Szikszó, Mezôkövesd stb.) Sajnos hiába fordultunk
újabb támogatási igénnyel az EUhoz, illetve a mûszaki tartalom
csökkentése kérdésében, ezen kérésünket elutasították. – A strandfejlesztést továbbra is rendkívüli
fontos feladatnak tartom, ezért
mindent megteszek a képviselô
társaimmal egyetemben annak
megvalósításáért. Nagy kérdés,
hogy sikerül-e ezen a területen
elôre lépni.
– Pótolható-e a Sole Hungária
Rt. kivonulása a városból?
– Az önkormányzat és több száz
ember jövôjét keserítette az a
tény, hogy a Sole Hungária Rt. az
elmúlt év októberében teljesen kivonult Pásztóról. Ez a tény 69 millió forint iparûzési adó kiesést jelent számunkra. 251 család megélhetése pedig teljesen ellehetetlenült. Úgy érzem, hogy minden

próbálkozásom hiábavaló volt,
amelyet polgármesterként és országgyûlési képvislôként kifejtettem a Sole megszüntetése ellen.
2005-ben mindent meg kell tenni
annak érdekében, hogy új munkehelyek létesüljenek a városban.
Ez a feladat azonban meghaladja a
polgármester lehetôségeit. Azt,
hogy a munkát siker koronázza,
ahhoz sok-sok külsô tényezô együttes hatása és a pásztói emberek
segítô készsége járulhat hozzá.
– Milyen áthúzódó feladatok
megvalósítása várható 2005-ben?
– Részben már említettem a
2005-ös feladatokat s kiemelném
mégegyszer, hogy a város teljes
csatornahálózatának kiépítése a fô
cél, s ezzel együtt az utak-járdák
részleges, illetve teljes felújítása
elengedhetetlen. Az intézmények
felújítása továbbra is kiemelt cél.
Jelenleg is folyik a Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi
Szakközépiskola Rákóczi úti épülete felújításának közbeszerzési

eljárása. Nyilván nemcsak a nagyobb volumenû fejlesztési feladatok, felújítások fontosak, hanem a városunkban folyó karbantartási tevékenység is. Ennek keretében tovább folyik Pásztó és
városrészei parkosítása, virágosítása, a város több pontján járdákat, buszmegállókat építünk. Így
például a 21-es fôközlekedési út
Irinyi úti csatlakozásánál, a fôút
mindkét oldalán, a pásztói köztemetônél és a volt Váci Kötött telephelyénél.
– Tudom, hogy sok-sok jogos
lakossági kérés teljesítésére lenne
még szükség, de ezek megvalósításának a pásztói pénzügyi lehetôségek gátat szabnak.
Kérem városunk lakosságát,
hogy e folyamatban lévô, illetve a
várhatóan beinduló szennyvízberuházás okozta kisebb kellemetlenségeket türelemmel fogadják
és segítsék jelzéseikkel, tanácsaikkal a folyamatos és hatékony
megvalósítást.

Napirenden a 2005. évi költségvetési koncepció

Elvárás a takarékosabb gazdálkodás
A pásztói önkormányzat kihelyezett képviselô-testületi ülést tartott a hasznosi városrész mûvelôdési
házában december 16-án. A napirend kiemelt témájaként vitatták meg a városi önkormányzat
2005. évi koncepcióját Sisák Imre polgármester
elôterjesztésében.
A költségvetési koncepció lényege, hogy a tárgyévi költségvetés háromnegyedéves teljesítési
adatainak ismeretében, az év végéig várható bevételeket és számított kiadásokat megismerve, az áthúzódó bevételeket és kiadásokat
számbavéve, a következkô évi
költségvetési törvénynek az önkormányzatra vonatkozó adatai
alapján meghatározza a 2005. évi
költségvetés alapjait, peremfeltételeit.
2005-ben az elmúlt idôszak
gyakorlatának megfelelôen „bevétel orientált” gazdálkodás lesz.
Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat részére járó és az általa
biztonsággal megszerezhetô bevételek mértékéig tudja ellátni a
kötelezô és vállalt feladatait. Ismeretes, hogy az önkormányzat
évek óta mûködési forráshiánnyal

küzdött, illetve küzd. Ennek kezelésére elsôsorban kiegészítô állami támogatást vett igénybe különbözô mértékben, valamint rendkivüli önkormányzati helyzetek kezelését célzó pénzeszköz elnyerését pályázta meg a testület több
esetben sikeresen.
Az is köztudott, hogy az önkormányzat mozgástere a központi
szabályozás és forráselosztás miatt nagyrészt determinált. A helyben képzôdô bevételek aránya kisebb és részben konkrét kiadási
tételekhez kapcsolódnak, így nem
képeznek szabad forrást. A költségvetési koncepció forrás és feladatellátási összevetése után a
képviselô-testület megállapította,
hogy a koncepcióban meghatározott feladatok költségigénye
messze meghaladja a város pénzügyi lehetôségeit.

A dologi kiadások növekedésének fedezésére a költségvetési törvény nem tartalmaz elôirányzatot.
Ezért a végleges költségvetés
összeállításánál alapvetô szempontként kell figyelembe venni az
önkormányzat kötelezô alapfeladatainak ellátását, teherbíróképességét, hitelfelvételi korlátait.
Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az önkormányzat
az önhibáján kivül bekövetkezett
hiánynövekedést központi pénzek
igénybevétele útján biztosítsa.
A képviselô-testület megállapítja továbbá, hogy az államilag
elôírt kötelezô feladatok és ehhez
nem megfelelô mértékben biztosított állami támogatás, valamint az
önkormányzati saját bevétel termelôképesség hiánya miatt hátrányos helyzetbe kerül.
E miatt esélye sem mutatkozik
komolyabb magyar és EU pályázatokhoz saját erô biztosítására.
Mindezek ismeretében a képviselô-testület arra törekszik, hogy a
város mûködôképességét megôrizze, önkormányzati kötelezô
feladatait ellátsa, adósságát rendezze. Ennek értelmében intézményeit (zeneiskola, gimnázium,

szakközépiskola, kollégium, kórház, stb.) mûködteti és további
fenntarthatóságáról elemzést készít.
A képviselô-testület a lakosság
lakhatási terveit nem kívánja a lakások adóztatásával növelni,
ugyanakkor kéri a lakosságot,
hogy adófizetési kötelezettségeit
határiôre teljesítsék, vegyék
igénybe a kötelezô hulladékszállítási és szennyvízszállítási szolgáltatásokat, tartózkodjanak az illegális hulladéklerakásról, vegyenek részt környezetük tisztántartásában, a parlagfû irtásában. Az
intézményektôl elvárják, hogy a
költségvetés tervezése során saját
bevételeiket a rendelkezésükre álló eszközök hatékonyabb kihasználásával tervezzék és az önkormányzati támogatások kímélése
érdekében realizálják.
Végül az önkormányzat a hiány
mértékére és a rendkívüli helyzetre való figyelemmel elvárja a város intézményeitôl és hivatalától,
hogy 2005-ben mind a költségvetési tervezés, mind a végrehajtás
során az önkormányzati feladatokra koncentrálva takarékosan
gazdálkodjanak.
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Újévi köszöntô
Áldjon a sors keze, népem,
s hazám
Legyen étel, ital az újév asztalán.
S ki, fia – ôsi szegénynek, – kit
Jó sora oly magasra felemelt,
Elfeledve múltat, s jelent,
Taposva az élô elevent,
Jajgathat, sírhat a szegény,
Nem számít semmi, csak
Guruljon az a megrakott szekér,
Mit épít az, ki világtalan – vak –
Jólétért küzd, s mit más ültet
Ô jogosan magának learat,
Nem törôdve mennyi
éhes száj jajgat.
Nem egyformán süt ránk a nap,
Engem, vakít, míg más bátran
napozhat
Szegények! és Gazdagok!
A lehetôség, bennünket
megosztott
Istenem! Magyarok Istene!
Állítsd meg szittya néped
Mielôtt vesztébe rohan.
Fékezd le vágtató lelkét,
Segíts! Hogy vissza fordítsa fejét,
Hogy ijedten rácsodáljon,
Mibe kerül a végtelen jólét.
Ketté vált a magyarok útja
Megosztva apát és testvért
Lehajtott fejjel, – a szegény –
S mint vesztesek a nagy csatában,
Rongyokba csavarva, ballag
A hajléktalan nemzedék,
Segíts Istenem! Látni a magyart
Segíts! Érezni újra nagy szívét,
Ami határok nélkül együtt dobban,
S nem szakad soha szét.
Boldog új évet kívánok
minden magyarnak az egész
világkerekén!
Zsiga Lajos
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Újévi képviselôi kívánság
Amikor e sorokat írom új év
reggele van. A család még alszik.
Mama, papa templomban van –
meghitt csend uralkodik.
Birizgál engem is az új évi hangulat. Tudom ilyenkor nagyon
sokan szoktak – hosszabb, rövidebb idôre – fogadalmakat tenni,
kívánságokat
megfogalmazni.
A fogadalom tételt most elvetem.
Nekem ezt személyiségemnél
fogva nem kell kiemelkedô naphoz, egyáltalán egy naphoz kötni.
Mind ahogyan ezt sem, hogy
édesanyámat mindig szeressem,
kedveskedjek neki. Ez nálam
nem csak anyák napja kérdése.
Az sem, hogy gyermekeimet
másként szeressem a gyermeknapon. Ezek a dolgok velejárói kellenek, hogy legyenek a mindennapok során érzéseimnek. Úgy
vagyok a fogadalommal, illetve
számomra szimpatikusabb megfogalmazással élve, a változások,
döntések meghozatalával – ha beértek, meg kell tenni! Más terület
az álmodozás és a kívánság. Ezek
megvalósulása zömében már nem
csak személyemtôl függ. Ezért az
álommal úgy vagyok, ha elôfordul a „nagyot álmodtam éjszaka”,
hogy felébredés után csak a realitásokkal törôdök. Nem, hagyom
magam fölöslegesen álomban
ringatni. Más a kívánság! Tény
ezek is okozhatnak mély csaló-

dást. Azonban családi neveltetésem és életkoromnál fogva is bölcsebb ember lettem. Ilyenkor
mindig eszemben van Édesanyám aggódó figyelmeztetése.
Fiam – elsôsorban olyat kívánj,
amiben látod reális megvalósulási lehetôséged, amiben cselekedeted is döntô szerepet játszik, ha
másként nem mint példamutatás.
Ez az a terület amikor már jönnek a gondolatok, melyeknél a
család után a város helyzete, jövôje, ami felelôséggel foglalkoztat.
A kívánságaimat most engedjék meg, hogy sorrend nélkül,
ahogyan megfogant osszam meg
önökkel.
2005-re kívánom:
– Képviselôtársaimmal együtt
mindig annak tudatában cselekedjünk, hogy munkánk minôségének alapja nem rangunk, hanem megnyilvánulásunk és tetteink.
– Kívánom, hogy Pásztó, Hasznos, Mátrakeresztes városrész lakói békességben, szeretet, tisztelet, megértés és a megbocsátás
szellemében éljenek.
– Kívánom, senki, soha ne
akarja érdekek miatt megosztani
a várost.
– Kívánom: a politika törpüljön
el a város mindenkori érdekei
mellett.

– Kívánom, hogy azokról az
emberekrôl, akik objektív helyzetüknél fogva, esetleg felkészültségük miatt kevésbé jártasak egyegy témakörben, ne feltételezzük,
hogy nem lehetnek elfogadható
ötleteik.
– Kívánom a városban végbemenô változások következetesen
tükrözzék a választópolgárok
akaratát. E tekintetben növekedjék kezdeményezô készségük.
– Kívánom az egyet nem értés,
az egymás közötti feszültségek
feloldása mindig a józan, toleráns
beszélgetés legyen.
– Kívánom, hogy a város fejlôdése érdekében tett sikeres lépéseknek, megvalósulásoknak merjünk közösen, együtt örülni. Ezt
ugyanúgy közösen éljük át mint a
kudarcot.
A kívánságok felsorolását csak
azért nem folytatom tovább, mert
nem szeretnék saját csapdámba
esni. Vigyázok, ne kerüljenek be
olyan kívánságok, melyek csak
álmokkal valósíthatóak meg
2005-ben.
Végezetül kívánom a városban
élô valamennyi állampolgárnak,
valósuljanak meg a 2005-ös évben kívánságai. Megígérem
Önöknek, én is ezek szellemében
kívánok segítségükre lenni.
Pásztó, 2005. 01. 01.
Balogh Tibor képviselô

Miért nem lehet szeretetet sugározni az ünnepen?
Jót tenni, a másik örömét látni
úgy gondolom nemes cselekedet. Az, hogy nem vagyunk egyformák, s nem gondolkodunk
egyformán nem jelenti azt, hogy
egyikünk jó, a másik pedig
rossz. Mikulás napon a legkisebbeket, karácsony elôtt a rászorulókat ajándékozzuk meg.
Köszönet azoknak, akik ebben
önzetlenül segítettek és ruhát,
cipôt, játékokat ajánlottak fel.
Karácsony közeledtével elhatároztuk, készítünk egy videoklippet, így köszöntjük Pásztó-Hasznos-Mátrakeresztes lakóit a szeretet ünnepén és kívánunk mindenkinek boldog új esztendôt. Idôpontjainkat egyeztetve sajnos úgy
történt, hogy ötünk közül egy valaki nem ért rá a kitûzött idôpontban. Sürgetett az idô, így Tari Ottó nélkül, Alapi Annamária, Ba-

logh Tibor, Dr. Nyíri Ferenc és jómagam elkészítettük a DVD-t.
Szívünkbôl jött, teljesen spontán, a legnagyobb szeretettel. Sajnos az örömünk nem tartott sokáig, mert Tóth József nem kívánta
leadni a Városi Televízióban.
Hogy miért nem? Utólag bármit
lehet magyarázni, de az igazság
valószínû soha nem fog kiderülni.
Fentiek kapcsán ragadtam tollat,
hogy ezúton közölhessem Önökkel jó kívánságaimat és köszönetemet!
A 7-es körzet egyéni képviselôjeként:
– Szeretném, ha a 2005-ös évben a Zagyván túli részen is elkezdôdne a szennyvízcsatorna építése, majd ezt követôen a járdák
utak is fel lennének újítva.
– Szeretném, ha 2005-ben a Május 1. út és az Ifjúság út lakói a felújított járdán járhatnának és az

Attila út is végre aszfaltozva lenne.
– Szeretném ha a körzet valamennyi utcájában megoldódna a
csapadékvíz elvezetése
– Szeretném, ha az év elején a
21-es úton a buszvárók is a helyükre kerülnének.
A kívánságok kifogyhatatlanok,
s jól tudom pénzbe kerülnek, de jó
szervezéssel megoldhatóak. A köszönetekkel sem szabad spórolni,
így ezúton szeretném megköszönni:
– Fürjes Ferencnek és dolgozóinak az Irinyi út meghosszabbítását a buszváróig, valamint a Honvéd és Rákóczi út sarkán elvégzett
járda kiegészítést. Jó egészséget
és sokmunkát kívánok a 2005-ös
évben is.
– Köszönöm Darázs Jánosnak
és a Városgazdálkodás dolgozóinak, hogy telefon hívásaimmal

„zaklathattam” ôket és mindig
készségesen segítettek.
– Köszönet a Hivatal Mûszaki
osztályán dolgozóknak a szennyvízcsatornázás idején tanúsított
gyors intézkedéseiért türelmükért, és elnézést kérve az én türelmetlenségemért, de számomra a
lakók kérései voltak a legfontosabbak.
– Köszönöm a jelzéseket felém
a gondokról, problémákról, amelyeket igyekeztem megoldani
több kevesebb sikerrel.
Ezúton kívánok a Kábel TV valamennyi dolgozójának erôt,
egészséget, hogy végre el tudják
kezdeni a munkát a Zagyva parton. Végezetül minden Pásztó-i,
Hasznos-i, Mátrakeresztes-i lakónak egészségben, boldogságban,
szeretetben gazdag békés új esztendôt kívánok:
Szlávikné Zagyi Mária
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Lemossuk a gyalázatot!
A Magyarok Világszövetsége Pásztó és Körzete Csoport döbbent gyászként
élte meg a december 5-i népszavazáson a kettôs állampolgárság ügyében kihirdetett eredményt. A rendelkezésünkre állott lehetetlenül kevés idôben
sokan és sokat dolgoztunk azért, hogy választókerületünk minél több szavazókörzetében jobb- és baloldali tömegek szavazzanak igent az újjáépítendô nemzetre, hogy (amint a Pásztói Hírlap novemberi számában írtuk)
”«Oly sok viszály után» végre ne «megfogyva és megtörve», hanem felszabadult örömmel nézhessünk egymás szemébe a légiesített árkok mindkét
oldaláról.”
Hangsúlyoztuk, hogy alig van esély, hogy a Vatikánban, majd a Parlamenhogy csekély a valószínûsége. Mégis ten is (olyan helyeken tehát, ahol tudbíztunk benne, (és ezt állítottuk kam- ták, hogy abszurd, amit mond) azonopányunk középpontjába), hogy megis- sítsa a nemzetpolitikát (és az egyházmétlôdik az 1989. december–1990. ja- politikát) a pártpolitikával. És ezt a
nuár-februári csoda, amikor Ceauses- MÁÉRT-en történt látványos leleplecu bukását követôen pártállástól füg- zôdés után. De mindent és mindenkit
getlenül szinte az egész ország autók- felülmúló felelôtlenségét azzal mutatba ült, hogy a legkülönbözôbb rako- ta ki, hogy az utolsó kampánynapon
mányokkal és a felszabadultság örö- egy Jugoszlávia-típusú polgárháború
mének megosztásával siessen a Ro- rémével ijesztgetett. Ezt (mivel a népmániába szakított magyarok megsegí- szavazás eredménytelensége nyomán
tésére. A csoda azonban nem ismétlô- senki másban fel sem merült a polgárdött meg.
háború kirobbantásának ez a sátáni ötHa a részvételi hajlandóság (a jogo- lete) ma már csak úgy értelmezhetjük,
sultak közel 38%-a) még hagyott is hogy eredményes igen-gyôzelem esenémi reményt, a nemek döbbenetesen tén a Gyurcsány-kommandó kész lett
magas aránya (a ténylegesen szavazók volna akár a polgárháború kirobbantá48,43%-a) katasztrofálissá tette a ve- sára is. Igazi totalitárius magatartás.
reséget. igazi nemzeti katasztrófává, Apró 1956-os beütéssel. A kormányzó
amely nemhogy a trianoni diktátum koalíció szemében újra csak pártpolihazaárulás-számba menô aláírását tika van, s annak egyetlen megenge(Kós Károly: Kiáltó szó), de a sokkal dett változata: tehát pártállami politisúlyosabb, második világháború utáni ka. Ez a döntô oka annak, hogy nem iskommunista nemzetárulást is fölül- métlôdött meg az általunk annyira vámúlta.
gyott 1989-90-es nemzeti csoda: akNem csoda, hogy olyan lelki szak- kor tudniillik nem volt olyan erô, mely
adás következett be maradékország- uszítani mert volna ellene.
beli (mert anyaországnak többé nem
Kétség sem fér hozzá, hogy a kornevezhetô) és határon kívülre szakított mányerôk igen kampánya esetén a
magyarok között, melyet hiába igyek- népszavazás sikeres lett volna, és a haszik majd elfedni a politikai alakosko- táron belül és kívül 100 éve nem látott
dás és a gazdasági kényszer, sohasem nemzeti egység, óriási erkölcsi, gaztudunk kitörölni a magyar nemzet (ha dasági, politikai fellendülés követkeegyszer újra lesz ilyen) emlékezeté- zett volna, melynek elsôszámú politibôl. Elindultunk azon az úton, amely a kai nyertesei a kormánypártok lettek
franciaországi franciákat és a franciá- volna. Ezt a történelmi esélyt játszotul beszélô belgákat, svájciakat, lu- ták és játszatták el. Felkészületlennek
xemburgiakat nemzeti identitás szem- és alkalmatlannak bizonyultak a nempontjából megkérdôjelezhetetlenül el- zet képviseletére.
választja egymástól.
Ezeknek a politikusoknak a nemzet
A magyaság december 5. után többé elítélô bélyegével távozniuk kell polinem ugyanaz, mint elôtte volt.
tikai életünkbôl Különben esélyünk
Az ide vezetô okokat a reményke- sem lehet a december 5. okozta sebek
dôhöz és szövetségre készülôhöz illô begyógyulására, legyen bármilyen jó a
kíméletességgel vettük számba kam- megszületô program.
pányunk folyamán. Most azonban
Itt azonban mutassunk mindjárt rá e
számvetés ideje van, hímezés-hámo- kétségbeejtô helyzet legreménytelibb
zásnak nincs helye. Ki kell monda- fejleményére: kiemelkedô baloldali
nunk, hogy a magyar kormányt és a személyiségek (Németh Miklós, Kósa
kormánypártok vezetôit bûnös fele- Ferenc, Pozsgay Imre, stb) és az
lôsség terheli a kialakult helyzetért. MSZP Társadalompolitikai TagozatáNemzeti sorskérdéseink iránti, törté- nak fellépésére a pártvezetés és a kornelmi és nemzeti kötôdéseikbôl adódó mány negatív kampánya ellen. 1989.
érzéketlenségük miatt mindvégig óta vártuk ôket. Reménykeltô, hogy itt
pártpolitikai és nem nemzetpolitikai vannak. Mi sem fogalmazhatunk náügyként láttatták a kettôs állampolgár- luk pontosabban: a Gyurcsány-Hiller
ságot. A tényt maga Hiller István tette vonal a személyi változásokon túl ércáfolhatatlanná. Úgy fogalmazott, demben nem különbözik elôdeitôl, sôt
hogy a szavazók nem akarták nemzeti helyenként még a menesztett nómenkkérdésként kezelni a pártpolitikát. Ki- latúrát is alulmúlja.
jelentése félreérthetetlen: az MSZP
Nem kerülhetô meg a parlament elszámára a népszavazás csak pártpoliti- lenzéki pártjainak a felelôssége sem
ka volt, és elérték, hogy a választók is abban, hogy egy civil nemzeti kezdeannak lássák.
ményezés tisztán pártpolitikai kamErre a sikeres tömegmanipulációra pányként került terítékre és váltott ki
támaszkodva aztán Gyurcsány Ferenc csömört. Részben az a kormánypáraddig az arcátlanságig merészkedett, tokkal közös felelôsség terheli ôket,

amely a kezdeményezô Magyarok Világszövetségét megfosztotta az egyenrangú közéleti szereplés lehetôségétôl,
részben pedig az a téves kampánymagatartás, hogy mind a FIDESZ-MPSZ,
mind az MDF mindvégig saját politikai álláspontjáról beszélt, ahelyett,
hogy egy civil nemzeti kezdeményezés támogatóiként léptek volna fel. A
Magyarok Világszövetsége mögé való
felsorakozásuk, akár a fenntartások
hangoztatásával párosítva, kizárta volna a lehetôségét is annak, hogy a kormánypártok céltáblájává váljanak. Lehetetlen lett volna a nemzetpolitikát
pártpolitikaként eladni, és ezzel csömört kelteni a szavazásra jogosultak
túlnyomó részében. Ezt a vétket az
igen mellett folytatott kampányuk
enyhítheti, de az eredmény kialakításában játszott negatív szerepüket nem
teszi bocsánatossá.
Ebbôl a szempontból a legfontosabb
tanulság az, hogy felelôs politika nem
építhet huzamosan független civil
szervezeti életet nélkülözô légvárakat.
Nem mintha a civil mozgalom „megváltó erejében” hinnénk, de kétségtelenül felelôsebbé és ellenállóbbá
(nemzetibbé) teheti a népet (a szavazó,
adózó, stb. polgárt) mint az országos
és világpolitikai játszmák tárgyát.
Nem akarom kímélni saját szervezetünk, a Magyarok Világszövetsége
felelôsségét sem. Joggal kérdezhetô,
hogy anyagi lehetôségei, szervezettségi foka, kommunikációs eszköztára ismeretében hogyan vállalkozhatott (fôleg egyetlen hónapnyi határidôvel!) a
népszavazási kezdeményezésre.
Kérdés az is, hogy Mádl Ferenc
köztársasági elnök úr választhatott
volna-e késôbbi idôpontot, miután a
kórház-privatizáció ügyében már kitûzte a népszavazást.
Összefoglalva: egy felkészületlen,
mert felkészítetlen nép és egy nemzeti
sorskérdésekben felkészületlen és Pató Pál módon felelôtlen, végletesen
megosztott politikai elit tragikusan elbuktatott egy kétségbeesett, jó szándékú, de az itt jellemzett szereplôk ismeretében illuzórikus kezdeményezést,
és ezt hosszú évtizedeken át ható traumaként kell megélnünk. Tragikusan
megmutatkozott, hogy a demokrácia
érvényessége, használhatósága nem a
többségi szavazatok megszerzésén
vagy akárcsak számszerûségén múlik.
Az csak egy kézzelfogható praktikus
végeredmény. A demokrácia (vagy
monarchia) érvényessége attól függ,
hogy a társadalmi, politikai, stb., intézményrendszer és felelôs szereplôi
alkalmasak-e és képesek-e feladatuk
betöltésére.
A referendumnak mindazonáltal jelentôs hozadékai is voltak.
Mindenekelôtt az, hogy (bár torz,
pártpolitikai beszédhelyzetben) a „felszabadulás(?!)” óta elôször állt egy
hónapon át az összmagyarság közérdeklôdésének középpontjában a nemzeti kérdés.
Második helyen az, hogy a nemzeti
baloldal, ha megkésve is (tehát politikai cselekvését tekintve maga is felké-
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születlenül) de ország-világ elôtt megmutatta magát. Ennek korszakos jelentôségét nem lehet eléggé hangsúlyozni.
Végül pedig az, hogy a népnek is rá
kell döbbennie: nem háríthatja vég
nélkül politikusaira a felelôsséget:
meg kell szerveznie a tudatos helyi
közéletet, és ennek anyagi-intézményi
feltételeit ki kell kényszerítenie a gazdaság és a politika eddig mindenhatóként elfogadott, de csak magukkal törôdô szereplôitôl.
A rövid összefoglalásból már körvonalazódik az is, mit kell tennünk.
A legfontosabb az, hogy ne hagyjuk
kihûlni a nemzeti érzés felizzott parazsát: ne befejezésként éljük meg a szavazás eredményét, hanem elsô állomásként. Ezért mindenütt folytatni
kell a munkát és a kampány során kiszélesedett személyi, intézményi és
(jobb- és baloldali!) pártkapcsolatokra
építve nemzeti egységmozgalmat kell
indítani, amelynek én a Lemossuk a
gyalázatot mottót adnám. A mozgalomnak az építkezés mellett és közben
el kell érnie a kompromittálódott politikusok menesztését és egy sokpárticivil nemzetstratégia kidolgozását, a
Magyarok Világszövetsége hivatásához méltó státuszának visszaállítását.
El kell érnünk, hogy Magyarország
hivatalosan utasítsa el a két világháborút követôen politikai dokumentumokban rögzített kollektív háborús és
emberiségellenes bûnösségünket, illetve a monarchia elnyomó nemzetének bélyegét. Tehát azoknak az „érveknek” az érvényességét, amelyekkel országunk feldarabolását indokolták, és elôttünk is jogosnak akarták
feltüntetni. Ezt a világpolitikában közhelyként kezelt ítéletet 1947. óta saját
„vezetôink” is felvállalták, sôt, ezzel
igyekeztek minket nemzeti értékeink
silányságáról, a hozzájuk való ragaszkodás veszélyességérôl, reakciós voltáról meggyôzni. Ezért akartak arra
nevelni, hogy merjünk kicsik lenni.
Ezt a bélyeget, gyalázatot nem moshatjuk le, legfeljebb elfelejtettként „elsunnyoghatjuk” az uniós csatlakozással. Ezért abszurd a kormánypártok
ideológiája, mely szerint immár nem a
proletár internacionalizmus, hanem az
uniós csatlakozás a Trianon-szindróma automatikus megoldása. A „kettôs
állampolgárság” népszavazás útján
való megadása viszont igenis alkalmas eszköz arra, hogy a magunk részérôl ország-világ elôtt kinyilvánítsuk határon innen és túl nemzeti becsületünk történelmi visszaállítását.
Vörösmartyval szólva:
Ha azt kivívtuk a mély süllyedésbôl,
S a szellemharcok tiszta sugaránál
Ollyan magasra tettük, mint lehet,
Mondhatjuk, térvén ôseink porához:
Köszönjük élet! áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfi munka volt.
Ekkor, ha úgy tetszik a magyarságnak, a modernizálódás nevében akár
sutba is dobhatja a nemzet „idejét
múlt” koloncát. Addig azonban nincs
rá morális lehetôsége.
Bottyán Zoltán
MVSZ Pásztó és Körzete Csoport
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IPOSZ díjas a kétszeres Juhász
Herczeg Ferencné, a Pásztó és Vidéke ipartestület elnöke köszöntötte a 2004. évi közgyûlés résztvevôit, majd az Iposz Elnöksége által adományozható kitüntetést az Iposz díjat, Szûcs György, az
Iposz országos elnöke adta át Juhász Pálné ipartestületi mérlegképes könyvelônek aki 10 éve dolgozik a szervezetben, jó munkájával
a testület által szervezett tevékenysége közremûködésével öregbítette az ipartestület hírnevét. – Nem számítottam rá, meglepôdtem,
és nagyon-nagyon örültem az elismerésnek – mondja mosolyogva a
kitüntetett.
Juhász Pálnénak, akit csak Tündének szólítanak, közvetlen, barátságos, nyílt tekintetû, bizalomra
késztetô, leánykori vezeték neve is
Juhász. A jeles középiskolai érettségi után a nagybetûs életet, az akkori pásztói Üvegipari Mûvek mechanikai gyárában kezdte, mint
anyagkönyvelô. Édesapja, ugyanitt személyzetisként , édesanyja
pedig bérelszámolóként tevékenykedett. A beilleszkedés nem okozott gondot számára, mert majdnem mindenkit ismert. Rövid ittléte alatt három igazgató váltotta
egymást. Egy évi anyagkönyvelôi
munkássága után gyesre ment kislányával, akit hamarosan egy fiú
követett. Férjét már korábban ismerte, aki jelenleg Apcon a Qalitálban dolgozik.
– Miként került az ipartestületbe?
– Verebélyiné, Alapi Éva, akivel
az általános iskolában osztálytár-

sak voltunk, mondta egy alkalommal, hogy jó pénzügyi, számviteli
embert keres. A gyes letöltése után
ismét szóba került a lehetôség,
majd jelentkeztem, s felvettek az
ipartestületbe.
– Döntésében más véleménye is
közrejátszott?
– Férjem rám bízta a döntést,
ugyanakkor mindenben segített.
Ugyancsak jó szívvel emlékszem,
aki bevezetett az ipartestületi munkába. Visszapörgetve az idô kerekét, meg kellett tanulnom a számítógép kezelését, majd szakmai felsôfokon Salgótarjánban elvégeztem a kétéves mérlegképes diplomával járó tanfolyamot.
– Egy pillanatig sem vonom kétségbe, de nem tudom megállni,
hogy megkérdezzem. Nem száraz
dolog számokkal dolgozni?
– Annyira sokoldalú, annyira
oda kell figyelni, mert a jogszabályok gyakran változnak, az Euró-

pai Uniós követelmények szigorodnak. Az adózás elôírásai pedig
folyamatosan változnak. Ezeknek
pedig az ipartestület minden tagja
nem tud megfelelni, ezért tôlük kérik a szakmai segítséget.
– Hányan?
– Megközelítôen százan, a 260
fôt számláló tagságból.
– A kisiparosok többször kifogásolták nekem is, hogy ne keverjük
össze ôket, bizonyára ebben közrejátszik régebbi társadalmi elismertségük, szakmai rangjuk, az
ôket jellemzô tisztességes munka
és tisztességes ellenérték.
– Valóban a régi kisiparosok
nem szeretik használni önmagukkal szemben a vállalkozói kifeje-

zést
– A különbözô adminisztratív
tennivalók mellett miben kérik az
ön segítségét?
– Nemcsak az enyémet, hanem
ügyvezetônkét, Erikáét, munkatársaim Figuráné Gömbicz Mária –
segítséget adunk kérelmek megírásában, alapos tájékoztatást nyújtunk a költségelszámolás követelményeirôl, rendszeresen tájékoztatjuk, ismertetjük tagjainkat az
ôket érintô állami, önkormányzati
követelményekrôl.
– Mindezek ellátása kapcsán bizonyára jó értelemben vett érdemi,
ügyet szolgáló személyes kapcsolat is létrejön. Ennek ismeretében
kérdem, mi foglalkoztatja a testületben tömörülô kisiparosokat?
– Nehezményezik, a gyorsan
változó kötelezettségeket, esetenként egymásnak ellentmondó jogszabályokat. Akárcsak eddig a jövôben sem tudnak megbarátkozni
a növekvô papírmunkával, a kisiparosokat súlytó többször nem
eléggé átgondolt intézkedésekkel.
A kitüntetéshez nagy örömmel
gratuláltak a szülôk, a gyerekek
még büszkébbek édesanyjukra
mint eddig, aki a legnagyobb szakmai kitüntetést vallhatja magának.
– Nagyon jól érzem itt magam a
családias légkörben. Nem kívánok
máshová menni, mondja az iposz
díjas Juhász Pálné született Juhász
Tünde, a kétszeres Juhász.
Venesz Károly

Nemzeti Kör újévi köszöntôje
Békés, boldog új esztendôt kíván
a Nemzeti Kör Pásztó Város lakosságának. Biztosak vagyunk
abban, hogy aki aggódik a családja, gyermekei és unokái jövôjéért,
hozzátartozói és embertársai életéért, egészségéért, kész érettük
tenni is valamit. Mert „ Nem elég
a jóra vágyni, a jót akarni kell. De
nem elég akarni, tenni, tenni kell”
– írja a költô.
Ha már koccintottunk egy boldogabb új esztendôre, legalább
utólag valljuk be, hogy nem sok
reménnyel tettük ezt, Anyám, én
nem ilyen lovat akartam.
Merjük bevallani, hogy 15 évvel ezelôtt nem volt tényleges
rendszerváltás, csak valami rendszerváltozás, ami válságba sodorta szerencsétlen hazánkat. Ezt
nyögjük most is.
Merjük bevallani, sôt szóvá tenni, hogy az ún. „ jóléti rendszerváltás „ és „ esélyegyenlôség „,
amit a jelenlegi kormány olyan
fennen hirdet, hazugság. A lakos-

ság több mint a fele rosszabbul él,
mint korábban. Akinek füle van,
hallja is gyakorta, úton-útfélen: „a
Kádár-rendszerben jobb volt” már
mint a megélhetés. Az a sokat emlegetett „puha diktatúra” biztosította a törvényes rendet és védte
az egyszerû dolgozó embert.
Az 1989-90-es fordulat után, viszont a tûzhöz közel álló (de inkább ülô) gátlástalan munkás
arisztokraták nagy gyorsasággal
bekebelezték a szavakban egekig
magasztalt, „imádott nép” közös
tulajdonát. Korszerûen, szép kifejezéssel: privatizálták, amit a nép
egyszerûen és érthetôen így fejez
ki: ellopták a közöst.
Ha lenne kedvünk viccelôdni,
azt is mondhatnánk, hogy a korábban a közösre esküdt uraink tulajdonképpen Marxhoz, a marxizmushoz is hívek maradtak, mert
csak a ôket vették el az ország népétôl, de a Kommunista Kiáltványt meghagyták nekik. Különben hogyan lehetnének most egy
pártban burzsujok és koldus sze-

gény szocialista éhes proletárok.
Pozsgay Imre nagyon találóan,
népiesen fejezte ki magát Pásztón
az egyik nemzetikörös rendezvényünkön, amikor azt mondták: A
„ rendszerváltáskor” vezetôink
összekapkodták a motyót és azt
mondták a népnek, ti pedig legyetek szabadok. De hogyan? Koldusszegényen?
A Horthy-rendszerben is voltak
szegény, szerencsétlen emberek,
de nem ennyien. De van még egy
aprócska különbség: a kormányzó
nem vallotta magát szocialistának, no meg szociálisan érzékenynek.
A miniszterelnök úrnak már
megmondhatná valaki, hogy nem
azért szegény, szerencsétlen ez a
magyar nép, mert „Mária levette
kezét az országunkról” – ahogy ô
mondta, hanem azért, mert ô és a
hasonszôrûek tették rá a kezüket
mindenre. Ez lényeges különbség,
amin a szocialista-kapitalista
vagy kapitalista-szocialista nagyurak is elgondolkodhatnának.

Csak egészen véletlenül ötlött
fel bennem ez a kis versidézet:
„Hé, nagyurak, sok rossz fehér
ököl
Mi lesz, ha Dózsa népe rettenetes nagy dühhel özönöl.”
Az elmúlt évben korábbi „szegénypárti” miniszterelnökünket
egy gazdagpárti váltotta föl, aki
lelkiekben az elôzôeknél is szegényebb. Az utóbbi népszavazáson
nem-re vagyis arra szólította fel
az állam polgárait, hogy az elszakított területeken élô magyar testvéreink ne kapjanak magyar állampolgárságot. Abszurdum!
Gratulálunk miniszterelnök úr!
Internacionalizmusból, globalizmusból ötös, hazaszeretetbôl, magyarságból egyes, vagyis megbukott.
De az Isten mentsen meg bennünket attól, hogy ismételjen a
következô ciklusban. 2006-ban
inkább menjen a…
Kádárkuti József
A Nemzeti Kör Pásztóért elnöke
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Az info is jelentés volt?…!
Néhány hete olyan ismert emberekrôl derült ki, hogy ügynökök
voltak (futballedzô, színházi kritikus stb.), akikrôl ezt még feltételezni sem merte volna senki. – Másokat csak úgy gyanúba kevertek,
ami nagyon kellemetlen lehetett az
illetô számára, s mindenképpen
becstelenség és erkölcstelen a gyanúsító részérôl.
Ilyen és hasonló esetekre számíthatunk, ha az új törvény megszületik, és számtalan meglepetésben
lehet még részünk ebben a vonatkozásban.
Egyenlôre úgy tûnik, hogy elsôsorban fôvárosi személyekrôl hallhattunk. Pedig vidéken is történtek
beszervezések vagy erre irányuló
kísérletek. – Az egyik „élményem”, személyes tapasztalatom
megerôsíti ezt az érzésem.
Valamikor, 1958 tavaszán történt a következô eset.
Csak mindössze néhány hónapja
tanítottam a pásztói gimnáziumban, amikor behívattak az igazgatói irodába, ahol egy ismeretlen
„elvtárs” várt rám Ágasváry Lajos
igazgató úr társaságában. Amikor
Lajos bácsi kiment (!), és kettesben
maradtam a „vendéggel”, az illetô
közölte velem, hogy számítanak
rám, s kérne, hogy nyitott szemmel
járjak az iskolában, és idôközönként tegyek jelentést a látottakról
és hallottakról, illetve a kollégák
politikai megnyilvánulásairól. –
Nem tudtam mire vélni a dolgot,
hogy miért pont rám esett a választás! – Talán így akartak zsarolni,
mert 1956 október végén és november elején néhány napig nemzetôr voltam Szegeden fôiskolai
hallgatóként, s ez utólag egyáltalán

nem volt bocsánatos bûn. Örültem,
hogy végül is errôl nem esett szó.
Ezért is, meg az erkölcsi elveim
szerint is azonnal tiltakoztam, és
kereken kijelentettem, hogy ezt a
szerepet semmiképpen nem vállalom. Ô ezt tudomásul vette, és rövidesen elköszönt. – Máig sem értem, hogy ennek az esetnek a továbbiakban nem volt folytatása.
A 60-as évek közepén mégis „jelentettem”! Név nélkül, ugyanakkor nagyon is konkrétan ecseteltem a pásztói pedagógusok anyagi
– és életkörülményeit.
Az eredeti szöveg indigós másolata ma is a birtokomban van, s ebbôl idézek.
„A pedagógusok fô problémája,
hogy nagyon alacsony a fizetésük.
Többször történt már ígéret fizetésemelésre, eddig azonban semmit
sem tett a kormányzat. Szerintem
nem lehet mindent a gazdasági nehézségekkel indokolni…
A Horthy-korszakban általános
volt, hogy a pedagógus házaspárnak csak az egyik tagja dolgozott
(a férj), pedig a feleség is rendelkezett tanítói oklevéllel, de az egyik
fizetésbôl is emberi körülmények
között éltek: gyerekeket neveltek,
házat építettek, külföldre utaztak
stb. (Az is igaz, hogy gyakori volt
az állástalanság). Akik külföldön
járnak, gyakran hozzák a híreket.
Különösen a kapitalista országokból kapott adatok elgondolkodtatóak!…Az ôszi ruházkodásunk és
a tüzelô beszerzése kb. 4-5000 forintba került. Persze a fizetésünk
nem futotta, pedig ketten keresünk
(a feleségem is pedagógus …és két
gyermeket nevelünk)… A pedagógusok többsége 3-4 nap múlva a fi-

zetés után már csak 50-100 forinttal rendelkezik, miután a kisebbnagyobb vásárlásokat megejti, és
megadja a tartozásokat…Tenni és
kezdeményezni kell! Mielôtt még
az emberek testileg és szellemileg
összeroppannának!”
Gondolom, hogy akik ezeket a
sorokat olvasták, nem örültek nagyon az ôszinte és reális helyzetképnek.
Amikor én nem vállaltam a besúgó szerepét, utólag úgy látom,
hogy mást mégis be tudtak szervezni. Abból következtetek erre,
hogy egyik alkalommal a szûkebb
testületi körben kifejtettem, miszerint Magyarországon nincs munkás – paraszt hatalom, hanem néhány tízezer (vagy százezer) csinovnyik proletárdiktatúrája érvényesül az országban. – Természetesen ez a véleményem eljutott a
felsô pártszervekhez is. Szerencsére nem csináltak ügyet belôle, csupán egy jóindulatú üzenetet kaptam, hogy máskor jobban gondoljam meg, mit mondok, mert esetleg bajom lehet belôle.
A 70-es években a legfontosabb
jelentésem egy ún. memorandum
volt. (A Pásztói Hírlapban korábban már részletesen idéztem ebbôl.) Iskolánk jövôje volt a tét, hiszen az akkori demográfiai mélypont miatt sorra szûntek meg a kis
létszámú gimnáziumok (pl. Nagybátonyban és Rétságon is), s fennállt a veszélye, hogy a mi sorsunk
is hasonló lesz. Tenni kellet valamit! Elsô sorban a tanácsi és pártvezetôk felelôségét kellett keményen megfogalmazni. – A több
mint négy oldal terjedelmû „észrevételekbôl” csak néhány sort idé-

Köszönet a képviselôknek
A város vezetôje és az önkormányzati képviselôk minden évben módot találnak az óvodai
nevelômunkánk támogatására,
a gyermekek óvodás életének
örömtelibbé tételére. A kisgyermekek és a dolgozók nevében
szeretnénk köszönetet mondani
a segítôszándékú támogatásokért, hiszen annak minden formáját örömmel fogadjuk.
Nem könnyû a mai minôségelvû nevelési rendszerben az elvárásoknak és a felénk irányuló kívánalmaknak megfelelni, a kialakult

versenyhelyzetben a kihívásokkal
lépés tartani, de a támogatások segítenek és új lendületet adnak.
Nevelési célunk, hogy a kisgyermekek számára vonzó legyen
az óvodás élet, jól érezzék magukat és sokoldalúan fejlôdjön személyiségük. Szeretnénk a megye
óvodái között az elismertségünket
megtartani és a városunk jól mûködô intézményhálózatában az
alapozó funkciót tovább erôsíteni.
A nemes célok eléréséért minden
lehetôséget megragadunk és a támogatások minden formáját hasznosítjuk. A képviselôk segít-

ôszándéka és támogatási akarata
eddig is sokféleképpen nyilvánult
meg:
– a szociálisan hátrányos helyzetben élô kisgyermekek körülményein való közös segítés,
– változatos tevékenységek felkínálása,
– mûködési feltételek javítása,
– rendezvények élményszerûbbé tétele,
– ajándék és pénz adományok
sora.
Az ünnepeink alkalmával (Farsang, Gyermeknap, Mikulás és
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zek.
„A járási és nagyközségi vezetôk
az elmúlt években csak egy-két alkalommal foglalkoztak az iskolánk
gondjaival, s újabban mintha teljesen elfeledkeztek volna rólunk…
Vezetôink csak közvetett (néha
rosszindulatú)
információkkal
rendelkeznek velünk kapcsolatban.
Tudják, hogy baj van, de tenni nem
akarnak, vagy nem tudnak, pedig a
gond az ô gondjuk is, s ezek megoldását nélkülük nem tudjuk elképzelni! … Ez mindannyiunk közös
ügye!… Pásztón a középiskola nélkül nem léphetünk elôre sem a tudatformálásban, sem a városiasodásban.”
A részletes és felelôséggel megírt vélemény eredménye és következménye volt a postaforgalmi
szakközépiskola megszervezése
városunkban… és a középiskola
jövôje is hosszú távra biztosítva
volt.
Máskor a Nagymezô utca lakói
nevében fejtettem ki a nézeteimet a
KÖSZIG ill. a RIOLEX környezetet szennyezô tevékenysége miatt.
Utólag úgy látom, hogy ez az ügy
is megoldódott, mert az akkori panaszok okai nagyrészt megszûntek. Ma is úgy éreztem, hogy volt
értelme ezeknek a kritikai megnyilvánulásoknak. Még akkor is,
ha egyszer-egyszer nem kaptam
jutalmat vagy kitüntetést, vagy…
Végül is semmit nem bántam meg,
s érdemes volt így is a közelében
részt venni.
Egy dolog azonban mostanában
is izgat. Nem tudom, hogy azok a
szakszervezeti bizalmik és párttitkárok, akik havonta kötelesek voltak ún. infót küldeni a felettes szerveknek, szerepelnek-e a titkos iratok dossziéiban!…?… mert ennek
a veszélye is fennáll.
Pintér Nándor

Karácsony) különösen fontos a
gyermekek öröme, érzelmi motiváltsága. Köszönetünket fejezzük
ki:
Sisák Imre polgármesternek, országgyûlési képviselônek, Kriston Péter alpolgármesternek, Alapi Annamária, Balogh Tibor, Becsó Károly, Huczekné Rétvári
Mónika, Jusztin Istvánné, Kádárkuti József, Kôszegi Pál, Molnár
István, Dr Nyíri Ferenc,Palaticzky János, Reviczki László, Sárik Jánosné, Sánta Kálmánné,
Szlávikné Zagyi Mária, Tari Ottó,
Volek György, Zentai József, önkormányzati képviselôknek.
Pásztó Város Önkormányzat
Óvodája nevelôtestülete
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Bemutatkoznak a civil szervezetek

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Pásztói Szervezete
1994-ben alakult meg 19 fôvel és
3 fôs elnökséggel. A jelenlegi regisztrált taglétszám 17 fô, mert
idôközben tragikus hirtelenséggel 3 fô elhalálozott, s 1 fô felvételére került sor.
Molnár István a pásztói szervezet elnöke, elnökhelyettese Palaticzky János, aki az országos
szakmai bizottsági munkában is
részt vesz.
A tagokat személyes ismeretség
alapján választják meg és törekednek arra, hogy a népgazdaság különbözô ágazataiból kerüljenek ki
a tagok. Különbözô képzettségük
és végzettségük legyen. A tagok
igazolvánnyal vannak ellátva, ami
feljogosítja a tulajdonost arra,
hogy járjon el a fogyasztók érdekében. Mind az elnök és elnökhelyettes, a tagok társadalmi munkában végzik ezt a tevékenységet.
A szervezeti élet, találkozások,
megbeszélések
rendszeresnek
mondhatók, mivel a tagok szinte
naponta találkoznak, tájékoztatják egymást a feladatokról.
Saját, önálló munkatervet nem
készítenek, az évet értékelô beszámolóban rögzítik a következô
évre meghatározó feladataikat.
Országos
Fogyasztóvédelmi
Egyesület keretein belül egy tanácsadó iroda mûködik Pásztón a
Társadalmi Egyesületek Szövetségének tulajdonában levô helyiségben. E helyiségben tartják hetente (szerdai napokon 13-16.00
óráig) a tanácsadásokat, valamint
különbözô fórumokat, ankétokat,
akkor van a fogadó nap is a szervezetnek.

A munkájukhoz Pásztó Város
Önkormányzata ügyviteli támogatást nyújt 1990-tôl, az Országos
Fogyasztóvédelmi Egyesület pedig 2003-tól.
A fogyasztóvédelem jelenlegi
fô céljai az 1997.évi CLV. Fogyasztóvédelem Törvény alapján:
– a fogyasztó életének, egészségének és biztonságának vagyoni
érdekeinek védelme,
– a fogyasztó megfelelô tájékoztatása, oktatása
– a fogyasztói jogok hatékony
érvényesítése.
A fogyasztóvédelem hazai
rendszerében két fô típust különböztetünk meg:
1. Állami és 2. Civil szervezet
A hatósági feladatokat ellátó
szervezetek: Fogyasztóvédelmi
Fôfelügyelôség, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat, Gazdasági Versenyhivatal, Adó és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatal, Vámhivatal, valamint
az önkormányzatok.
A fogyasztóvédelem civil szervezôdései: Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület és megyei valamint egyes városi szervezetek.
Az állami és civil intézménytípus között oszlanak meg a sajátos
feladatok és hatáskörük azon céljából, hogy a fogyasztói érdekek
megfelelô védelemben részesüljenek, hogy a társadalmi szervezeteken keresztül történô érdekképviselet a súlyához méltó feladatokat betölthessen.
Mit tehet a civil fogyasztóvédelem?
Figyelemmel kíséri a fogyasztókkal szemben alkalmazott álta-

Dél-nógrádi
Vízmû Kft.
Pásztó, Csillag tér 21.
Telefon: (32)
(32) 460-208
460-208
Telefon:

lános szerzôdési feltételeket
Képviseli a fogyasztókat az érdekegyeztetô fórumokon, testületekben
Eljárást, vizsgálatot, jogszabály
módosítást kezdeményezhet
A tevékenységük során tapasztaltak nyilvánosságra hozatalával
tájékoztassa a közvéleményt a
médiákon keresztül
Tanácsadó irodát mûködtet a
fogyasztók jogainak tájékoztatására
A Pásztói Szervezet fogyasztóvédelmi fórumokat szervez, évente 6-8 témában.
A 2004-es évben a következô
fórumok voltak:
Vásárlói jogok érvényesítése,
civil szervezetekkel való együttmûködés fontossága, szolgáltatások, országos felmérések tapasztalatai, a tanácsadó iroda munkája, forgalomban levô fogyasztási
cikkek megfelelôségével és minôségével összefüggô fogyasztói vélemények, kábeltévé, ivóvíz és
csatornaszolgáltatások fogyasztóvédelmi problémái.
A tanácsadó irodát a fogyasztók
hetente 3-4 –en keresik fel és kér-

nek tanácsot panaszaik orvoslására. Kb. 8-10 éve szervezik a „Fogyasztók hete” címû programot,
melynek keretén belül termékbemutatókra, kóstolókra, ankétokra,
kiárusításokra kerül sor.
Nagy figyelmet fordítanak a fiatalok fogyasztóvédelmi oktatására. E célból pl. 2004-ben a pásztói
Dózsa György Általános Iskolában teszt-felmérést tartottak „ Fogyasztóvédelmi ismeretek „ címmel, 6X3 fôs csoportokkal a 3.
osztályosok körében.
A szervezet a Pásztói TV-ben, a
Pásztói Hírlapban, a Rikkancs újságban évente több alkalommal
ad tájékoztatást a fogyasztóknak
különbözô témákban.
Négy évente kerül sor a végzett
munkáról szóló beszámolóra és a
tisztújító közgyûlésre.
Elnök: Molnár István
Elnökhelyettes:
Palaticzky János
Tagok: Sulyok Gyuláné, Szôllôsiné Zeke Judit, Tari Istvánné
Megválasztásra kerültek az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Nógrád megyei küldöttei is,
akik az elnökség tagjaiból tevôdnek össze.
Összességében a beszámolási
idôben végzett munkánkat értékelve megállapíthatjuk, hogy kapcsolatunk tovább fejlôdött a fogyasztókkal, tájékoztatásuk – lakossági fórumokon, médián – keresztül – növekedett. Elmondható,
hogy kapcsolatainkat, tájékoztatásainkat igen pozitívnak értékelik és a továbbiakban is igénylik.
Sándor Judit
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2004. dec. 5.
Mikor a Hargitán, fuj a szél,
s dúdolja,
Bús magyarnak elveszett hitét,
Könnyre fakadnak
az ezer éves fák,
S patakokban gyûlik
a fájdalmas keserûség.
Hol késik a kinyújtott kéz,
mi ölelésre vár,
Ölelni, mint testvér a testvért.
Megtalálni újra az elveszett
reményt,
S együtt hallgatni a dúdoló
szélt a Hargitán.
Hol a virtus, hisz kiittuk
a gyalázat borát.
Alázat nélkül büszkeségünk
ránk kiált
S kik tôlünk távol voltak, mert
Elválasztott bennünket
egy határ,
Gondolod tûrte volna ezt,
István a király.
Mitôl lettünk mi hevenyésze,
korcs nép kik
Megtagadtuk ôseink nemzetét,
kik vérüket
Ontották hazáért és nemzetért
Ó istenem! Te magyar nép!
Csontod üregeiben
Miért nem ordít az ôsi szél,
miért nem
Támadnak fel benned az ôsi
szellemek,
Táltosok, kik felébresztenék
alvó hitedet.
Zsiga Lajos

A Magyarok
Világszövetsége Megyei
Elnöksége
tisztelettel hív minden
érdeklôdôt
Az 1947. február 10-i
párizsi béke
következményei
a Kárpát-medencében
címû rendezvényére
Tervezett elôadó:
Für Lajos történész
A rendezvény helye:
Teleki László Városi Könyvtár
Napja:
2005. február 10., csütörtök
Kezdés: 18.00 óra

Közéletiség klub szubjektíven
Boldog új esztendôt mindnyájunknak.
Az élet nem áll meg, az ázsiai szörnyû természeti
katasztrófa mindenkit érint, a föld minden lakóját fenyegetheti, tegnap ott, ma itt. Ezért is fontos lenne,
hogy hitünkben és erkölcsünkben erôs magatartással
éljük meg a mindennapokat.
Az élet nem állt meg, a mindennapok helytállása
mindenkit kötelez. 2005 üzenete sem több, sem kevesebb, mint az elôzô éveké volt. De mégis nagyobb várakozással vagyunk az új esztendôk elôtt, még inkább,
ha vezetôink gyôzködése is ez irányba lódítja optimizmusra hajló természetünket. A természet rendjétôl való eltávolodásunk még nagyon sok gondot fog okozni,
ezért én úgy látom, ezt a dolgunkat kellene közösen
helyrehozni. Aki nem így látja, vagy egyetért, máris
klubtag lehet a közéletiség társaságában.
Próbáljuk meg gyôzködni egymást az effajta bölcselkedésekrôl, próbáljuk meg környezetünket befolyásolni a legjobban kialakított vélemények okán. Ráfér a városra egy rehabilitációs kezelés.
Más… Esztergomból érkezô hírek a legfrissebbek a
– már megint mások találták ki komplexusaim növelését segítette elô. A város az újszülöttek részére letétbe
helyez egy bizonyos összeget, amely a nagykorúságuk elérésénél segíti az egzisztenciájuk felépítését.
Több ez egyfajta gesztusnál, jövôt épít olcsón, nagyszerû jövôt.
Nem beszél róla, tesz érte. Mennyi mindent ki lehetne találni, ha a közéletiség klub hatékonyan mûködne.
Megint más…, hiszem, hogy Pásztón gyökerei vannak a közéletiségnek. E közéletiség nemes módon ad
hangot önmagáról, esetenként megnyilvánul, de csak
szigorúan csírájában.
A közélet „ igazgatói” egyáltalán nem közéleti emberek, vagy nem merik megosztani a „beosztottakkal”
a tapasztalataikat.
Városunk a költôk, képzômûvészek, zenei mûveltséggel rendelkezôk településévé válik mindannyiunk
örömére, mégis hiányzik valami, közéletiségük szerepkörérôl keveset tudunk. Mondanivalójuk van, de
szûkre szabottan adagolják azt.
Vannak választópolgáraink, akik még szûkösebben
gyakorolják jogos véleményüket, amely a mi világunk legtermészetesebb dolga kell hogy legyen.
Más.. Hiszem, hogy Pásztónak van kiugrási lehetôsége ebbôl a beszorított helyzetbôl, csak a kötélhúzó
versenyek szabályait be kellene tartani. Ebbôl a középszerûségbôl kitörôket helyzetbe kellene hozni.
Nem segít a dolgok állásán az elmúlt évben elkészült „
civil szervezetek a városért” elôterjesztecskéje.
Nagy politikusaink – ez már megint más – több sebtôl véres átvilágítási cirkuszai az általunk fizetett idejüket rabolandó dologban kezdenek megint belebonyolódni. És egyre több az ilyen és ehhez hasonló,

idôrabló, energiavesztô.
Mikor már minden oldalról érintettekrôl készült dokumentumokat sikerült megsemmisíteni, könnyû
szép honlánynak és honatyának lenni és nyilvánosságot kiáltani nem létezô anyagokra. Ez is az elmulasztottak listáját növeli!
És ha már itt vagyok a sportot sem hagyom ki – ez
már megint más. Az elmúlt hatvan év alatt a sport sok
mindenre megtanított. Gyakorlatból is tudom, nem
csak elméletileg, hogy egy adott sportágban, ha valaki
az országban a legjobb korosztálya és egyéb sportág
jellegének megfelelô mutatói alapján, az jogosult a
szövetség által kezdeményezett nemzetközi megmérettetésen részt venni, hazánk színeit képviselni. Így
volt több versenyzôm is az elmúlt évek során, a különbözô kontinens és világverseny résztvevôi. Egy kontinens bajnokságon, világbajnokságon, a mindenkori
országok legjobbjai indulnak és az adott sportág nemzetközi szövetségeinek szabályai szerint vetélkedve
döntik el a helyezési sorrendet. A vetélkedés végeredménye az, aki mindenkit legyôzött, az a bajnok, kontinens, világbajnok, olimpiai bajnok!
Az országos bajnok az a versenyzô, aki egy országosan meghirdetett versenyen az elsô helyen végez. Ô
még távol áll attól, amit sokan tévedésbôl az ország
legjobbjának hisznek. Egy adott sportágban, korosztályban, csapatban és egyéniben egy nagy versenyen
döntik el egy évben egy alakalommal, hogy ki a legjobb, ez pedig a Magyar Bajnokság. Magyar Bajnoknak lenni nagy dicsôség. Magyar Bajnokságon csak
az indulhat aki a jogot megszerezte erre. Remélem és
tudom, hogy minden sportágnál e tekintély áll az élen
az értékelések sorrendjében!
Más, de sport… A több sebbôl vérzô pásztói sport
helyzete is a városlakók önzetlen segítése által javulhat, vagy romlik tovább. A támogatók értékelik, kikre
mennyi támogatást szánnak és értékelik, ha értékeli,
hogy ez az elképzeléseiknek megfelelô eredményt hozott-e. Így legyen továbbra is. Egy nagy hazánkfia, aki
amerikába szakadva is hazafias helytállásáról értesítette a közvéleményt a helyi tv-n, Nógrádi Hírlapon
keresztül, hová lett ? Amit hagyott az nem sok, de lehet, hogy fedezte a cikkíró honoráriumát, vagy a videó
kazetta árát.
Végezetül egy újabb más… Testvérvárosaink kapcsolataiból szeretnék tanulni, gondolom többen is vagyunk így. Szeretnék a városom javára e tanulságból
tenni. Amit testvérvárosaink másképp, jobban, tesznek, szeretném eltanulni, szeretném a közéletet erôsítve továbbadni, ha másnak nem is sikerülne a környezetemben levô fiatalok javára hasznosítani. Tessék
mondani, hol tudok ezekrôl valamit meg? Boldogabb
új esztendôt kívánok magunknak!
Illés Rudolf

Tisztelt Vállalkozói Klub!
Nagy öröm volt számunkra és tanulóink számára, hogy december 6-án
délelôtt meglátogatott bennünket az Önök Mikulása. Hálás köszönetemet fejezem ki Önöknek azért, mert gondoltak a mátraszôlôsi gyerekekre is. A gyermekek olyan élményhez jutottak, amiben eddig nemigazán volt részük. A hintón érkezô Mikulás látványa elbûvölte még a
nagyobb gyerekeket is. A szaloncukor átadásával ez a hatás még fokozódott. Köszönet érte. – Ezúttal továbbítom Önökhöz egy tanulónk köszönô sorait is.
Köszönettel:
Sipos Ildikó igazgató
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EZER
CIKK

Pásztó, Kölcsey út 12.

Tel.: 32/460-945

– EZER
KÍNÁLAT!

Elektromos szerszámgépek
Kézi szerszámok
Csavar, zár, vasalás
Háztartási gépek, tartozékok
Híradástechnika
Elektromos mosógépek
Sporthorgászat, játék

GUMI és FUTÓMÛSZERVIZ
LAKAT GUMI KFT.

Kipufogó dobok
eladása, szerelése
Katalizátorok kedvezô áron kaphatók

Állandó akciók 10–30%!
Amerigo robogók
kedvezô áron!

Mit csináljunk, ha fáj?
Használjon Ön is otthonában házi fizikoterápiás és fájdalomcsillapító készüléket!

Lumbágó, ischias, kopás, meszesedés, ízület, reuma, érszûkület, lábszárfekély,
porckorongsérv, bénulás, sorvadás, fejfájás fogyasztás. Akciós vérnyomásmérôk
9.900 Ft-tól! Vércukormérôk 9.000 Ft-ért február 15-ig!

Pásztó, Irinyi út 9. (21-es fôút mellett)
Tel./fax: 06-32/461-865 • www.e7.lakatgumi.hu

DIGITÁLIS AUTOMATA vérnyomás- és vércukormérôk kamatmentes részletre is! Az ôszi Pásztó Expon bemutatott CMI
készülék akciós áron megrendelhetô 44.000 Ft + áfa

Tájékoztatás és bemutatás telefonos egyeztetés után az Ön lakásán!
Vinczéné Pintér Adrienne. Tel.: 20/964-03-06, 32/462-819

VS COMPUTER
számítástechnikai
szaküzlet és szerviz
3060 Pásztó, Fô út 68.
(Az új PLUS-szal szemben!)

06-32/460-565 06-30/475-8383
E-mail: vscomp@enternet.hu

 Új és használt számítógépek értékésítése és szervize
 részletfizétési lehetôség
 Internet használat és élôfizetés lehetôsége
 pénztárgép forgalmazás

 számítógép asztalok árusítása
 sulinet express
 szoftverek
 festékpatronok, hangszórók,
cd-lemezek, cd-tartók és egyéb
kellékanyagok óriási választéka
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Egy jó napKészüljön
az éjszakával
velünk a
kezdôdik!
KARÁCSONYRA!
Álmodjon
szépeket a
Billerbeck
paplanjaiban és
párnáiban

lapokn!
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Kipihenten, kellemesen ébredhet az
Önnek legmegfelelôbb ágynemûben!
Most érkezett
Triumph melltartó reklám áron!
Egynek az áráért kettôt kap! 2.990 Ft!
Jöjjön, mi várjuk! KÉTTEX tilház Kft.
Pásztó, Nagymezô u 18. T./fax: (32) 460-756
Nyitva: H–P: 8–16.30, Szo: 8–12

es,

Nyitva: hétfôtôl péntekig 8–16.30 óráig, szombaton 8–12-ig

öt

lete
❖ grafit ceruzák, 2B–8B-ig, 2H–4H
s ki
adv
ány
❖ színes akvarell, pasztell ceruzák
ok!
❖ olaj-, akril-, akvarell-, tempera festékek, vásznak
❖ akvarell-, pasztell-, fotó-, és kellék kartonok
❖ ecsetek, festôszerek, farsangi arcfestô készlet
❖ hobby kellékek pl: üveg, kerámia, dekor papír, festékek, ragasztók
Pásztó, Nagymezô út 16. Tel.: 06-30/2817-947
(A Földhivatal és a Két-textilház között) Szombaton is nyitva: 9–12-ig!

AZ ÖN TAKARÉKSZÖVETKEZETE
PÁSZTÓ, FÔ ÚT 64.
563-140, 563-142

SSKKIILL
t
aa lleeg teelljjeess áár
gkkeed
dvveezz ruuvváállaassz
ztt
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áárraakk éékkaa
oonn!!

Szín

Pásztó, Fô út 37. Tel.: 32/460-391,
Tel./fax: 32/463-333
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Kínálatunk!

● Víz-, gáz-, központifûtés-szerelô anyagok
● gázkazánok, cirkók, vegyes tüzelésû kazánok,
● radiátorok, konvektorok
● Fürdôszoba-berendezések, csempe és
● padlóburkolók

HASZNOS,
ALKOTMÁNY ÚT 183.
462-350

Pont-market Bt.
3060 Pásztó, Nagymezô út 5. Tel.: 32/460-217
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E L E K T RO N
VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET
Pásztó, Fô út 98. Tel./fax: (32) 462-361
email: elvill@enternet.hu

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!
A PÁSZTÓ ÉS VIDÉKE IPARTESTÜLET
(3060 Pásztó, Nagymezô út 2. I. emelet Tel.: 563-130, Tel./fax: (32) 460-102)

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZET az alábbi szolgáltatásait
ajánlja ÖNKÉNTES tagság és tagdíj fizetés ellenében:
A vállalkozással kapcsolatos felvilágosítás, tanácsadás: ADÓ ügyek – Társadalombiztosítási ügyek – Foglalkoztatással kapcsolatos ügyintézés, tanácsadás, nyomtatványok kitöltésében gyakorlati segítségnyújtás.
Egyéb vállalkozással kapcsolatos szolgáltatások: Vállalkozói szerzôdések, árajánlat,
számla készítés, peres ügyekben tanácsadás, vállalkozói szabályzatok készítése, munka- és
tûzvédelmi elôírásokkal kapcsolatos felvilágosítás, hitelezési ügyekben tanácsadás, általános ügyviteli tevékenységben segítségnyújtás, Széchenyi-kártya, oktatás szervezés
Térítés ellenében végzett szolgáltatások: Vállalkozások komplett könyvelése (Tel.: 563131) – Különféle vizsgák – Tanácsterem esetenkénti használata – Telefonhasználat, FAX küldési lehetôséggel együtt! – Internet szolgáltatás! – Nyomtatványellátás (a szigorú számadásúak kivételével) CD jogtár tallózás, másolás

Nyugdíjügyekben felvilágosítás, nyomtatványok kitöltésével együttes
nyugdíj-elôkészítés, szolgálati idô elismerésének megkérésére.
Lakossági ajánlatunk: ha jó szakembert keres, hívja az 563-130-as telefonszámot!

Villanyszerelési anyagok, vezetékek, csatornák,
kapcsolók nagy választékban kaphatók
AZ ÉMÁSZ ÁLTAL ELÔÍRT FOGYASZTÁSMÉRÔ
SZEKRÉNYEK HENSEL ÉS GANZ TÍPUSOK
MINDEN TÍPUSA KAPHATÓ.
MEGRENDELÉSRE GYORS BESZERZÉST BIZTOSÍTUNK.

Bim-Bam Francia Pékség ajánlata
HELYBEN SÜTÖTT CROISSANTOK!

14 féle aprósütemény:
gesztenyés, csokis, túrós, pudingos, meggyes,
almás, sajttal töltött, káposztás, gombás, virslis,
császárszalonnás, májas, húsos, pizzás

Pásztó, Kölcsey út 20. Nyitva: 6–14-ig, Sz.: 6–12-ig.
Tel.: 32/462-003, Mobil: 20/583-9792

14

2005. január

KIRAKAT

Építkezik, felújít?
Segít Önnek a Boltív!
– Házhozszállítás! 1–24 tonnáig
– Árengedmények! – Mennyiségtôl függôen
– Törzsvásárlói kedvezmények!
– Telefonon is rendelhet!
Kérjen árajánlatot!
Pásztó, Kossuth út 116/2.
Tel.: 32/460-539

Építôanyagok

ALAPTÓL A KÉMÉNYFEDLAPIG!
– Sóder – Betonáruk – Falazóanyagok
– Fenyôáruk – Ajtók, ablakok – Gipszkartonok
– Szigetelô- és tetôanyagok

Vas- és csempeáruk

Pásztó, Fô út 103.
Tel.: 32/463-594

CSEMPÉTÔL A KERÍTÉSIG!
– Csempék és padlóburkolólapok
– Vasáruk és vegyesáruk
– Mûanyag hullámlemezek – Horganyzott csatornák
– Nádszövetek – Kerítésfonatok

A Pásztói Francia –Magyar
Kéttannyelvû Képzésért
Alapítvány
Címe: 3060, Pásztó, Fô út 58.
Tel/fax: 32/ 460-393
Tel: 32/ 463-116
Ezúton hívjuk fel a francia
kéttannyelvû képzés iránt
érdeklôdô családok figyelmét
arra, hogy alapítványunk kiemelten közhasznú minôsítésû, így az adó 1%-val rendelkezhetnek alapítványunk
javára az alábbi adószám
feltüntetésével:
19163459-1-12
Támogatásaikat az alábbi
számlaszámra várjuk:
11741024-20016337
OTP Bank Rt. Pásztói Fiókja
Minden befizetô, támogató
igazolást kap, ezzel az igazolással csökkenthetik az adóalapjukat. Kérjük, ne mulaszszák el feltüntetni nevüket ,
adószámukat és pontos
címüket.
Támogatásaikat és rendelkezéseiket elôre is köszönjük a
tanulók nevében is.
Az alapítvány kuratóriuma

Siena Lakberendezési Áruház
• Pásztó, Csillag tér 14. Tel.: 32/460-012 •
• Nyitva: 9–17.30, Sz: 8–12.00-ig •

Tájékoztató
Ezen idôpontot követôen az
Tájékoztató az illeték-köteles
illetékbéeljárások utáni eljárási illeték okmányirodában
lyeggel illetéket leróni nem lemegfizetésének új módjáról
het.
A 2004. évi CI. törvénnyel
2./ Az elsô fokú adóhatóságnál
módosított, az illetékekrôl szóló 1990. évi XCIII. törvény indított eljárás – a másolat, kivo2005. január 1-én hatályba lé- nat illetékének kivételével, mepett rendelkezései értelmében lyet bélyeggel kell leróni –, valaaz illetékek megfizetésének mint az adóhatóság határozata elszabályai az alábbiak szerint len benyújtott fellebbezés illetékét az adóhatóság 11741024 –
megváltoztak.
Az államigazgatási eljárási 15450827 – 03470000 számú álilletéket az eljárás megindítá- lamigazgatási eljárási illeték besakor illetékbélyeggel az eljá- szedési számlára történô banki
rást kezdeményezô iraton kell átutalással vagy készpénz átutamegfizetni az alábbi kivételek- lási megbízás feladásával lehet
megfizetni. A készpénz átutalási
kel:
megbízás Pásztó Város Önkor1./ Az okmányirodánál nem mányzat Adóhatóságánál (Polelektronikus úton (személyesen) gármesteri Hivatal 4. vagy 5. szákezdeményezett eljárás illetékét mú iroda) szerezhetô be.
a./ az eljárás megindítását megHa az adózó az illetéket esedéelôzôen készpénz-átutalási megbízás útján kell megfizetni a Ma- kességekor nem fizeti meg, akgyar Államkincstár illetékbevé- kor az adóhatóság az ügyfelet határozatban felhívja az eljárási ilteli számlája javára, vagy
b./ 2005. március 31-ig illeték- leték és mulasztási bírság megfibélyeggel kell megfizetni az ügy- zetésére, azzal, hogy az eljárási
illetéket a határozat kézhezvétefél választása szerint.

létôl számított 8 napon belül mulasztási bírság nélkül fizetheti
meg.
3./ Az elektronikus úton kezdeményezett államigazgatási eljárás esetén az eljárási illetéket az
eljárás megindítását megelôzôen
készpénz-átutalási
megbízás
vagy azt követôen az eljáró szerv
által az ügyfél rendelkezésére bocsátott ügyiratszámra hivatkozással átutalási megbízás útján
kell megfizetni.
Az eljárási illeték elôzetes
megfizetését az eljárás megindításakor a feladóvevénynek a kérelemhez csatolásával, vagy a
készpénz-átutalási megbízás feladóvevényén szereplô azonosító
szám (8 számjegyû azonosító), a
megfizetett eljárási illeték összegének és a befizetés idôpontjának
feltüntetésével közölni kell az eljáró szervvel.
Kérjük, hogy az ügyintézés megindítása elôtt szíveskedjen tájékoztatást kérni az érintett
ügyintézôtôl.
Pásztó, 2005. január 3.
Dr. Tasi Borbála
címzetes fôjegyzô

2005. január
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2005. január 1-tôl az
illetékekrôl szóló 1990. évi XCIII.
törvény módosítása miatt egyes
vagyonszerzési és eljárási illetékek
megváltoztak az alábbiak szerint
1./ Államigazgatási eljárás általános illetéke: ( változott) 2000.- Ft
Az elsôfokú államigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke, ha a
fellebbezési eljárás tárgyának értéke
pénzben megállapítható, a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg
minden megkezdett 10.000 forintja
után 400 forint, de legalább 5.000
forint, legfeljebb 500.000 forint. Ha
a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a
fellebbezés illetéke 5.000 forint.
2./ Állampolgársággal kapcsolatos
eljárás illetéke: (változatlan)
A magyar állampolgársági bizonyítvány kiállítására irányuló
eljárás illetéke 5.000 forint.
Illetékmentes a honosítás, visszahonosítás, a magyar állampolgárság
nyilatkozattal történô visszaszerzésére, valamint a magyar állampolgárságról történô lemondásra irányuló eljárás.
3./ Anyakönyvi és névváltoztatási
eljárás illetéke:
1./ A házassági név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 5.000 Ft.
2./ A születési név megváltoztatására
irányuló kérelem illetéke 10.000 Ft.
Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az illetéke minden nagykorúnak külön-külön
kell megfizetni.
3./ A belügyminiszter által megváltoztatott név ismételt megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 20.000
forint.
4./ A magyar állampolgár vagy Magyarországon élô hontalan személy,
vagy a magyar menekültügyi hatóság által menekültként elismert személy külföldön történô házasságkötéséhez annak tanúsításáért, hogy házasságkötésének a magyar jog szerint nincs akadálya, 5.000 forint illetéket kell fizetni.
5./ Nem magyar állampolgár Magyarországon történô házasságkötéséhez szükséges olyan igazolás alóli
felmentésért, amely tanúsítja, hogy a
házasságkötésnek a személyes joga
szerint nincs akadálya, 5.000 forint
illetéket kell fizetni.
6./ A névváltoztatási okiratmásolat
kiállítására irányuló kérelem illetéke
1.000 forint.
4./ Egyes okmányok kiadásával
kapcsolatos eljárások illetéke:
I. Az úti okmányok kiadásával

TÁJÉKOZTATÓ

Illeték változások
kapcsolatos eljárás illetéke:
(változott)
1./ A magánútlevél, a szolgálati és a
hajós szolgálati útlevél kiadásának
illetéke 6.000 forint, ha a magánútlevél érvényességi ideje 10 év,
10.000 forint. A kérelem benyújtásának idôpontjában 18. életévét be
nem töltött személy és a 70. életévét
betöltött személy magánútlevelének
illetéke – érvényességi idôtôl függetlenül – 1.500 forint.
2./ A második magánútlevél kiadásának, valamint a magánútlevél soron
kívüli kiadásának illetéke a 1. pontban meghatározott mértékek kétszerese.
3./ Az elveszett, megsemmisült, továbbá a megrongált és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett
kiállított új úti okmány kiadásának
illetéke a 2-4. pontban meghatározott
illeték kétszerese.
4./ Az úti okmányban történô idegen
nyelvû bejegyzésért – az 1-4. pontban foglalt illetéken felül – 2.000
forint illetéket kell fizetni.
5./ Az útlevél-hatósági eljárásban
benyújtott fellebbezés illetéke 5.000
forint.
II. Személyazonosító igazolvány,
valamint a személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke (változatlan)
1./ Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás
illetéke 1.500 forint. Ha az eljárásban az állandó személyazonosító
igazolvány átmenetileg nem adható
ki és ezért ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása is szükséges,
az eljárás illetéke összesen 3.000 Ft.
2./ Illetékmentes a más személyazonosító okmánnyal nem rendelkezô
a./ 14. életévet betöltô polgár elsô állandó személyazonosító igazolványa, ha azt annak a naptári évnek a
végéig kéri, amelyben a 14. Életévét
betölti.
b./ 70. életévét betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványa.
3./ Illetékmentes a személyazonosító
igazolvány kiadásához szükséges –
jogszabályban meghatározott –
anyakönyvi kivonat kiállítása.
4./ A személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány illetéke – ha az eljárás a személyi azonosítót vagy a lakcímet nem érintô
adatváltozás miatt indult – 500 Ft.
5./ Illetékmentes a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági

igazolvány kiadása, ha arra a személyazonosító igazolvány kiadása
vagy lakcímváltozás miatt kerül sor.
6./ Ha a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány
kiadására irányuló eljárásra az
igazolvány elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása miatt kerül
sor, az eljárás illetéke 1.000 forint.
III. A gépjármûvezetôi engedély, a
forgalmi engedély és a törzskönyv
kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke (változott)
1./ A gépjármûvezetôi engedély kiadására irányuló eljárás illetéke 4.000
forint. A 70. életévét betöltött kérelmezô esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság elôírása alapján a
vezetôi engedély érvényessége 1 év
vagy annál rövidebb, a vezetôi engedély kiadásának illetéke 1.500 Ft.
2./ A forgalmi engedély kiadásával
kapcsolatos eljárás illetéke 6.000 Ft.
Az ideiglenes forgalmi engedély
kiadására irányuló eljárás illetéke
2.500 forint.
3./ A törzskönyv kiadására irányuló
eljárás illetéke 6.000 forint.
IV. Egyéb rendelkezések
1./ Az I-III. pontokban meghatározott okmányok egy eljárásban történô igénylése esetén is az eljárási illetéket az igényelt okmányonként
külön-külön kell megfizetni.
2./ Illetékmentes:
a./ az e címben meghatározott okmány cseréje, ha a csere a hatóság tévedésén alapul vagy az okmány
gyártáshibás;
b./ a személyi azonosító képzése –
ideértve a személyi azonosító megváltozását eredményezô adatváltozást is – miatt kiállított hatósági igazolvány;
c./ az érintett polgár adatainak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából való törlésére irányuló eljárás;
d./ a lakcímet igazoló hatósági igazolvány és a forgalmi engedély cseréjére
irányuló eljárás, amennyiben arra a
helység, az utca, egyéb helymeghatározó adat nevének vagy számának megváltozása miatt kerül sor.
6./ Vállalkozói igazolvány és üzlet
mûködési engedélyének illetéke
(változott )
1./ A vállalkozói igazolvány kiadása
iránti eljárás illetéke 10.000 forint.
A vállalkozói igazolványban feltüntetett adatok módosításáért – a módosítások számára tekintet nélkül –
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3.000 Ft illetéket kell fizetni. A megrongálódott, megsemmisült, elveszett vállalkozói igazolványról kiállított másolat 5.000 Ft illeték alá
esik.
2./ Üzlet mûködési engedélye iránti
eljárás illetéke 10.000 forint. A mûködési engedélyben feltüntetett adatok módosításáért – a változtatások
számára tekintet nélkül – 3.000 forint illetéket kell fizetni.
3./ A megrongálódott, megsemmisült, elveszett mûködési engedélyrôl
kiállított – az eredetivel pontosan
egyezô és egyenlô értékû – másodlat
illetéke 3.000 forint.
7./ Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás illetéke:
(változott)
1./ A hatósági bizonyítvány kiállítása
2.000 forint illeték alá esik. Ha egy
beadványban több hatósági bizonyítványt kérnek, az elsô példány után
2.000 forint, minden további, az elsô
példánnyal azonos tartalmú hatósági
bizonyítvány
után 600 forint illetéket kell fizetni.
2./ Ha egy eljárásban több ügyfél
vesz részt, a hatósági bizonyítványért az l. pont alapulvételével annyi
illetéket kell fizetni, mint amennyi
akkor járna, ha mindegyik ügyfél
ügyében külön eljárás folyna. Ez a
rendelkezés nem alkalmazható a 31.
§ /5/ bekezdésének elsô mondatában
meghatározott eljárás esetén.
3./ Az anyakönyvi kivonat kiállítása
iránti eljárás illetéke – kivonatonként
– 2.000 forint (az illetéktörvényben
felsorolt esetekben illetékmentes).
8./ Gépjármû és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének
mértéke: (változott)
1./ Gépjármû tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértéke a
hajtómotor
hengerûrtartalmának
minden cm3-e után 15 forint, az 1890
cm3-t hengerûrtartalmú személygépkocsi és az 500 cm3-t meghaladó
hajtómotor lökettérfogatú motorkerékpár esetén minden megkezdett
cm3-e után 20 Ft.
A kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármû esetén a hajtómotor teljesítményének minden
megkezdett 1 kW-ja után 600 Ft.
Wankel hajtómotorral üzemelô gépjármû esetén az illeték mértéke a
kamratérfogat minden megkezdett
cm3-e után 30 Ft.
2./ Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett
legnagyobb össztömege a 2500 kgot nem haladja meg, 7.500 Ft, minden más esetben 18.000 Ft illetéket
kell fizetni.
Pásztó, 2005. január 3.
Dr. Tasi Borbála címzetes fôjegyzô
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MÛVÉSZET

2005. január

egyszer Bandulánál. Néztem a fekete, szomorú szemû cigányt, s nemsokára megtudtam, hogy miért ô a
legjobb klarinétos. „Egyik hajnalon
megláttam, hogy ott ült az árokparton. Kihalt volt a környék, s engem
Tisztelt Szerkesztôség! Január 31-én lesz férjem 80. születésnapja. amennyivel egy nagy életmû létre- nem vett észre. Ült az árokparton,
Ezen a napon a Múzeum és a város méltón megemlékezik róla. Pár hozása mellett, még legalább két halkan klarinétozott, és folytak a
nappal késôbb nyílik a Pásztói Múzeum kiállítóhelyiségeiben Ko- ember életére való egyéb fontos fel- könnyei. Hát nem ô a világ legjobb
hán György Kossuth-díjas festômûvész emlékkiállítása, aki 1966- adatot is vállalni és teljesíteni is tu- klarinétosa?”
ban halt meg. Halála után Moldvay Gyôzô, a Hatvani Galéria meg- dott. Igen alapos, mély volt emberHa a Majolikagyárban dolgozteremtôje kérte meg férjemet, hogy írjon a folyóirata számára ismerete. Felejthetetlenek kézmoz- tam, és megcsörrent a telefon: Ô kevisszaemlékezést, jellemzést Kohán Györgyrôl. Ez az alábbi írás dulatai, szemvillanásai, melyek ref- resett. Ilyenkor én mentem ki hozzá
akkor készült, valamikor a 60-as évek legvégén, vagy a 70-es évek lektorként világítottak meg lénye- a városba, de néha sikerült becsábílegelején, de csak 1989-ben jelent meg a Délsziget 14. számában. ges dolgokat. Egy alkalommal a Zrí- tanom a gyárba. Mindig tervezte,
Úgy gondolom, hogy a Pásztói Hírlap olvasói számára ez az írás a nyi utcán ballagtunk a körtöltés felé. hogy kijön dolgozni, sôt kész tervei
két eseményt közel hozza egymáshoz.
Rámutatott egy testes, sokablakos is voltak otthon a majolikára, de
Tisztelettel: Csohány Kálmánné házra. “Ebben egy jómódú paraszt- ezek csak tervek maradtak. Rajtam
ember lakott. Az ablakokat sohasem sokat mulatott, mert ha a MajolikaKohán György jött a vásárhelyi amiket ô rosszallana, és nem bízna nyitották ki. Augusztusban, rekkenô gyárból jöttem kerékpáromon, taSzántó Kovács János utcán a Kos- rám. De elítélhetô-e, ha olyan maga- melegben könyökölt az atyafi az ab- risznyámban mindig volt egy-két
suth tér felé. Kicsit meggörnyedt tartásáról is megemlékezem, amit a lak mögött, ingben, fekete kalap a „kôtábla”, ahogy ô nevezte a majolivállain panyókára vetett felöltôjét róla kialakult képbe nem szoktak fején. Nézte az utcát.” E pár mon- kalapot. „Mózes a kôtáblával!” –
fogta. Így ismertem meg.
beilleszteni. Zárkózott és magányos dattal – ilyenformán – tudott jelle- mondta, s nagyokat nevetett.
Elment egy késô ôszi este. Akkor ember lett volna akkor is, ha élete a mezni és megítélni egy életformát.
Gyakran pirítottunk szalonnát a
találkoztunk utoljára. Sovány, ron- napos oldalon kezdôdik és folytatóNagyon szerettük a vásárhelyi tágas udvaron, ahol lakott. Esténcsolt testét ugyanaz a felöltô takarta. dik. Illetve nem folytatódott volna kiskocsmákat. Egy-egy nagyfröccs ként a zöld gyepen tüzet raktunk, és
Lépései ugyanolyan hosszúak. Csak ott. De volt talán két-három barátja, mellett órákig elüldögéltünk. Min- a parázsnál megpirítottuk szalona szemei voltak homályosabbak, a akik ismerték benne a teljes embert. deniknek más-más hangulata volt. nánkat. Soha nem énekelt, de szíveszavai fáradtabbak. Még egyszer Akik hallották önfeledten, tiszta Mi leginkább a Bandula kocsmában sen hallgatta, ha a magam bizonytafelemelte kezét, mint mindig, ha el- szívbôl nevetni. Akik ismerték játé- ültünk, s részesei voltunk az ott lan, suta hangján énekeltem. Vittem
váltunk. Álltam s néztem utána, míg kosságát. Akik tudták, hogy Beet- megforduló emberek ügyes-bajos ilyenkor furulyámat is. Legkedveel nem tûnt.
hoven páros számú szimfóniáit is dolgainak. Heti piacra bekocsizó ta- sebb dalát mindig azon játszottam
Most, hogy róla írok, egymás szerette. És az Appassionata szonáta nyai gazdák is ott fordultak meg, el:
után húzgálom ki a leírt mondato- mellett a Tavaszi szonátát is meg- kucsmásan, kezükben ostorral. NaBujdosik az árva madár, egyik
kat. Amit írok: töredék, félszeg pró- hallgatta. És akik ismerték, tudták, gyon jól fôztek ott pörköltet és pap- ágról másikra száll. Hát az olyan árbálkozás. A gazdag ember tanácsta- hogy milyen nagy és megalapozott rikáskrumplit. Tôle ismertem meg va, mint én, hogyne bujdokolna szelanságához hasonlítható ez, aki hiá- mûveltséggel rendelkezett. A vele sok ott üldögélô ember életét, örö- gény.
ba mutogatja egy-két jelentôs érté- való beszélgetések bepillantást en- mét, szomorúságát. Ezeknek nagy
Hát az olyan árva, mint én, hogykét, jelentéktelenné válik a többihez gedtek: minô gazdag ember volt. A ismerôje volt ô. Életek nyíltak meg ne bujdokolna szegény. Bizony ez
képest.
vele való beszélgetések tanítások elôtte, tárulkoztak ki, s ô olvasott illett hozzá, ez volt az ô nótája. Ôrá
Nagyon szerettem együtt lenni voltak. És engem tanított és gazda- bennük. Ismerte az esték jótékony gondolok mindig, ha ezt hallom,
vele. Voltak szép örömeink, és gított minden vele való beszélgetés. mámorát, könnyû lebegését, és is- vagy – egyre ritkábban – magam is
hosszú hallgatásaink. Kilométere- Holott ô nem tanított. Ô maga csak merte a hajnalok fájdalmát. A hajna- furulyám után nyúlok.
ket mentünk egymás mellett, a tég- mintegy a maga számára rendbe lok jönnek hidegen, józanul, s kiNagy és tiszta ember volt. Önérlaköves vásárhelyi utcákon, szó nél- rakta a világ, és azon belül a mûvé- fosztják a koldusokat. A hajnalok zetes és jellemes. Elment, de ránk
kül, mégis együtt voltunk, éppúgy, szet ügyeit. És ezt idônként barátai- kegyetlenek, s ô ismerte ezeket a hagyta öröksége terhét, a mûvészet
mint beszélgetés idején. Igen. A be- nak is elmondta.
hajnalokat.
és az emberség szüntelen, feltétel
szélgetések. Tétován, és magammal
Megfejthetetlen számomra, hon„Látod ezt a klarinétost? Ez a vi- nélküli szolgálatát.
viaskodva írok le olyan dolgokat, nan vett annyi idôt, energiát, lág legjobb klarinétosa” – mondta
Csohány Kálmán

Csohány Kálmán megnyitója egy kiállításon

Bújdosik az árva madár

Melittis melissophyllum

A nagyvirágú méhfû
Május közepéig még sok víz lefolyik a Zagyván,
mire a képen látható látványos növény virágzásba
kezd. Azt tartják róla, hogy természetes flóránk
legszebb ajakosvirágúja.
Szerencsére még aránylag gyakori. Száraz tölgyesekben akadhatunk rá a legnagyobb eséllyel, de
egyéb erdõtársulásokban is elõfordul. Közép-európai faj. Hajtása akár 50 cm magasra is megnõhet.
Szára négyszögletes. A szögletekben szilárdító köteg (sarkos kollenchima) húzódik. Levelei tojásdadok, fogas szélûek, mirigyszõrökben gazdagok,
melyek kellemes illatú illó olajat választanak ki.
Eleink hajtását megszárították és gyógyteának
használták meghûlések kúrálására.
A levelek hónaljában álörvökben képzõdnek a

nagy fehérleplû virágok. A kétajkú csészelevelet
hosszú, fehér szõrök borítják. A párta döntõrészt
fehér színû, de az alsó ajak középsõ karéja bíborpiros. Jellegzetesen a rovarmegporzáshoz alkalmazkodott. Június közepére – a megtermékenyítés után
– virágait elhullatja és virágonként négy miniatûr
makkhoz hasonló termést érlel. A mellékelt fotó
2004 májusában készült a bükki Odor-váron.
A múzeum legújabb „Fûtõl fáig…” címû kiállításában is szerepel.
Rendszertani besorolás:
Osztály: Kétszikûek – Dicotyledonopsida
Rend: Csövesvirágúak – Boraginales
Család: Ajakosok – Labiatae

2005. január
Karácsony ünnepére
„Azt mondják, az ember soha
nem tudja elfelejteni azokat az ízeket és illatokat, amelyeket gyermekkorában élvezett. Így lehet ez a mesékkel is.”
Ezekkel a gondolatokkal kezdôdött az idei karácsonyi mûsor a Dózsa Iskolában. Egy szép és klasszikus mesét választottunk erre az ünnepre: Móra Ferenc: Didergô királyát.
Ez a történet egyszerûségével,
szíveket átmelegítô szeretet üzenetével már régen megragadott engem. Hetekkel korábban nagy izgalommal készültünk erre a feladatra.
Az irodalom szakos kollégák szereplôket válogattak, az énekkar tagjai hangulatos téli és karácsonyi dalokkal készültek. A történet varázsát
csak fokozta, hogy láthattuk a szobalányok táncát, valamint hallhattuk a Zeneiskola növendékeit és tanárait, akik a kísérôzenét adták a darabhoz.
A díszlet és a jelmezek elkészítését egy kis csapat vállalta fel, s több
napon keresztül hangyaszorgalommal dolgoztak. Munkájukból igazi
„csoda” született az ünnepre.
Elérkezett a december 17-e délutánja. Az iskola auláját a pazar
díszlet mellett a pompásan feldíszített óriási karácsonyfa tette fenségessé. Ezúton is köszönjük a fenyôfa felajánlójának, Tóth Józsefnénak
az önzetlen adományt.
Az ünnepi hangulatot csak fokozta, hogy a vendégek a karácsonyi
bazárban ötletes, szép ajándéktárgyakat vásárolhattak. Ezek a fan-
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ISKOLA-EGYHÁZ

Dózsa híradó

tasztikus meglepetések az alsó tagozatos kolléganôk munkáját dicsérik.
A mûsorban iskolánk közel 150
tanulója vett részt nagy lelkesedéssel. A három fôszereplô: Zeke Dániel 8.a, Mezôvári Dalma 1.b és Herczeg Hajnalka 8.c osztályos tanulók
voltak. Az utolsó „Szeretet éj” címû
dalnál az öröm és a meghatottság
könnyei is megcsillantak a szemekben. S hogy még emlékezetesebbé
tegyük az ünnepet, néhány „kreatív”
tanárnô a szeretetet jelképezô ajándék szívecskével lepte meg a vendégeket.
Különösen jó érzés volt pedagógusnak lenni ezen az estén. Gyerekbôl és felnôttbôl ugyanaz az érzés
sugárzott: szükségünk van az ünnepekre, a meghittségre, és hogy
mindnyájan nagyon-nagyon vágyunk a szeretetre.
Bognár Beáta
munkaközösség-vezetô

A rajzolás öröme

Kiskórházunk fenntartása érdekében kérjük, hogy személyi jövedelemadója (SZJA) 1%-át alapítványunk javára ajánlja fel.
PÁSZTÓI KÓRHÁZÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY
Adóig. sz.: 19162692-1-12
Az összegyûlt pénzen új gépeket,
mûszereket veszünk az ellátás javítása érdekében.
Tisztelettel köszönjük
Betegeink, a Kórház dolgozói és
az Alapítvány Kuratóriuma nevében
Pásztó, 2005. január 12.
Dr. Éles János
Igazgató fôorvos

Országos rajzpályázatot hirdetett
az Országos Rendôr Fôkapitányság
„Rendôrség – Nemzetköziség” címmel általános iskolás gyermekek
számára. Iskolánkból a következô
tanulók értek el eredményt: Bognár
Kilián Károly (4.b), a kisiskolás kategória 2. helyezését kapta, Szôke
Vivien (4.b), Kelemen Martin (4.b),
Bernáth Bianka (6.c) és Sándor Alexa (7.b) különdíjakat kaptak.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2004. december 19-én került
sor az ORFK Teve utcai székházában. Az eredményhirdetés egy
egész napos program része volt,
ahol a gyerekek nagyon jól érezték
magukat.
Gratulálunk a sikeres szerepléshez a diákoknak és a felkészítôjüknek, Prokop Magdolna tanárnônek!
DÖK

A pásztói Katolikus Egyházközség életébôl
A karácsonyi ünnepkör elmúltával az újév új feladatok elé állít
bennünket. Vízkereszt napjától
kezdôdik a farsang, a hamvazószerdáig tartó mulatságok, bálok,
szokásos ideje, de a hagyományok szerint a lakodalmaké is!
Tompa Mihály ezt így fejezi ki:
„Farsangol a világ, kinek nincs,
feleséget keresni jô, ... Ó, boldog
farsangi idô!” A farsangi
idô lehet hosszabb, vagy rövidebb, ugyanis húsvét mindig a tavaszi napéjegyenlôség utáni holdtöltét követô vasárnapra esik,
Húsvét vasárnapját pedig a katolikus naptárban negyven napos böjt
elôzi meg, amely hamvazószerdával, a farsangot búcsúztató húshagyó kedd utáni nappal kezdôdik.
Ez legkorábban február 3-ára eshet. Az idén, minthogy március
27-én lesz húsvét, február 8-án
húshagyókedden, hamvazószerda

elôtt, ér véget a vígasságok évada;
és elkezdôdik a nagyböjti bûnbánati idô szak, melynek ideje alatt
katolikus ember hangos mulatságot nem tart, nem rendez és ilyenen nem vesz részt.
Egyházközségi keresztény farsangi bál, a Zsigmond étteremben
kerül megrendezésre január 29-én
szombaton este 8 órától. Minden
kedves érdeklôdôt szeretettel várunk. Jelentkezni lehet a plébánián!
Ezen ünnepi alkalmak után néhány szót a hétköznapjainkról:
A szentmisék rendje Pásztón:
Vasárnap: de.: 9.30, du.: 18.30
Hétfô: de.: 7.00, du.: 17.00
Kedd: de.: 7.00, du.: 18.00
Szerda: de.: 7.00, du.: 17.00
Csütörtök: de.: 7.00, du.: 18.00
Péntek: de.: 7.00
Szombat: de.: 7.00, du.: 18.30
A Szent Lôrinc templom min-

den nap a reggeli szentmisétôl az
esti szentmisék befejezéséig nyitva van, szabadon látogatható.
Egyházközségünk 2005-ben a
következô zarándoklatokat tervezi:
– március 24-én, nagycsütörtökön délelôtt 10 órára utazunk,
Vácra a krizmaszentelési misére.
Költségtérítés: 900 Ft.
– április 3-án az Isteni irgalmasság vasárnapján zarándoklunk Vecsésre a krakkói irgalmas
Jézus kegykép másolatához és
Szent Fausztina ereklyéihez.
Költségtérítés: 900 Ft.
– Június 4-én szombaton zarándoklunk Bátaszékre az Oltáriszentség évének jegyében a Szent
Vér kegyhelyre. Költségtérítés:
2600 Ft.
– Június 18-án szombaton, papszentelésre megyünk a váci székesegyházba, Refka Dániel dia-

kónus testvérünk szentelésére,
visszafelé valószínûleg a Szûzanya máriabesnyôi kegyhelyére is
betérünk. Költségtérítés: 900 Ft.
– Július 11-tôl 16-ig zarándokolunk Szlovéniába, melynek során
többek között felkeressük az
egyik legnagyobb zarándokhelyet
Ptujska Gora-át, Brezjé-t, Bled-et,
s a tengerpartot is. Természetesen
az egykori történelmi Magyarországon élô magyar testvéreinkkel
is ápolni fogjuk a kapcsolatot különös tekintettel a muraközi magyarokra. Már jelentkezéskor
5000 forintot kérünk költségtérítésre. Elôreláthatólag a teljes költség 30 és 50 ezer forint között
lesz.
– Bármelyik zarándoklatra vagy
egyházközségi rendezvényre jelentkezni a plébánián, de a férôhelyek korlátozottak.
Dr. Varga Lajos plébános
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Szalagavató és tanulmányi verseny a Mikszáthban
Az elôzô évekhez hasonlóan idén is
december második hétvégéjén került
megrendezésre a szalagavatói ünnepség. Szombaton este szülôkkel, hozzátartozókkal, diákokkal és tanárokkal
zsúfolásig megtelt a mûvelôdési ház.
A színpadon felsorakozott a három
végzôs osztály és osztályfônökeik. A
Himnusz hangjaival kezdôdött a rendezvény, majd Jusztin Melinda a
pásztói Szabó Zoltán versét mondta el.
Az ünnepelteket és a közönséget
Csohány Kálmánné köszöntötte és
tûzte fel az osztálytitkároknak a szalagot. A felnôtté válást szimbolizáló
ünnepi percek után a végzôsök vidám
mûsora következett, amibôl természetesen nem maradt ki a tanárok
parodizálása sem. A mûsort hajnalig
tartó szalagavatói bál követte.
A felavatott diákok:
12.a Osztályfônök: Madjász Julianna
Báti Anita, Berze Noémi, Bircsák
Szabina, Brezóczki Renáta, Czétényi
Réka, Drazsdik Gergô
Dudola Tibor, Farkas Andrea, Fekete

György, Gömbicz Nándor, Gulyás
Krisztián, Hanzel Edina, Horváth
Péter, Huber Kristóf, Huszár Gyöngyi,
Hüse Nikoletta, Iakab Emôke, Ivádi
Zsanett, Kanyó Réka, Kaszás Katalin,
Kiss Károly, Kosztovics Zsolt, Mohácsik Petra, Nagyváradi Renáta, Nagy
Vivien, Nagy Zsófia, Oldal Csilla,
Rózsa Anita, Rózsa Attila,
Simon Melinda, Sipos Gábor, Szilágyi
Vivien, Tari Zsuzsanna, Tóth Adrienn, Tóth Péter, Török Noémi, Varzsák Anita, Zeke Ottó
12. b Osztályfônök: Beróné Veres
Magdolna
Ádámcsik Lóránt, Begezi Anett,
Czank Tímea, Fekete Ilona, Filó Norbert, Jaskó Andrea, Kakuk Tamás, Katona Ádám, Ludányi Lóránd, Németh
Judit, Nagy Szilvia, Perizek Mónika,
Sándor Mária, Sôregi Katalin, Szászi
Balázs, Torda Erika, Tóth Anita,
Török Gábor
13. f Osztályfônök: Jakab György
Babrián Ildikó, Bakos Gábor, Bakos
Judit, Csábi Zoltán, Csákó Judit,

Hámor Dorottya Lilla, Heinczinger
Judit, Jancsó Andrea, Kiss Judit,
Klagyivik Zsanett, Kovács Anita,
Márkus Dániel, Márton Anita, Mudriczki Gábor, Oravecz Zoltán, Pádár
Judit, Sebô Ágnes, Simon Anita,
Szabó Edina, Tóth Ádám, Vincze
Martina, Virág Réka
––
Az elmúlt hónap november 26-án
178 izgatott általános iskolás diák vett
részt a Mikszáth Kálmán Gimnázium,
Postaforgalmi Szakközépiskola és
Kollégium által rendezett tanulmányi
versenyen, melynek során magyar
nyelvbôl, szövegértésbôl, matematikából, angol és német nyelvbôl mérték
össze tudásukat írásban és szóban is.
A verseny során számot adtak az általános iskolai tanulmányaik során
megszerzett ismereteikrôl, a kialakult
készségeikrôl és tájékozottságukról.
A 178 versenyzô diák összesen 251
helyet jelölt meg.
Közülük 87 diáknak ajánlotta meg a
középiskola, – a versenyen elért ered-

ményük alapján – a felvételi mentességet a 2005/2006. tanévben induló
két gimnáziumi és egy szakkö7zépiskolai osztályba.
A következô tanévben mindhárom
tagozaton öt évesre tervezi a képzést
az iskola: folytatódik a magas színvonalú kéttannyelvû oktatás a magyarfrancia tagozaton valamint a nyelvi
elôkészítô évfolyammal bôvült angol,
német nyelvi ill. informatikai intenzív
képzés mind a gimnáziumi, mind a
szakközépiskolai osztályokban.
Azok a 8. osztályos gyerekek, akiknek nem sikerült elnyerni a felvételi
mentességet,
megpróbálkozhatnak
2005. február 25-én vagy március 4-én
11 órakor a hasonlóképpen szervezett
felvételi vizsgán.
A jól szereplô gyerekeknek gratulálunk, a többieknek további sikeres felkészülést kívánunk és várunk minden
olyan 8. osztályos diákot, aki jövôjét
biztos alapokra szeretné építeni, magyarként és európaiként egyaránt.
Herczegné Varga Ilona

• REJTVÉNY • REJTVÉNY • REJTVÉNY • REJTVÉNY •
BÚÉK!! Kezdjük ezt az évet is a humor jegyében! Ahogyan korábban, most is
két vicc poénjára deríthet fényt az Olvasó, ha sikeresen fejti meg az alábbi
rébuszt.
Az elsõ vicc az „Asszisztencia” címet viseli. Egy kis faluban otthon szülni
készül egy asszony. A férj elmegy a doktorért, aki, miután megérkezett, kezet
mos, majd orvosi táskájával együtt bemegy a vajúdó asszonyhoz. Pár perc
múlva kiszól: – Kérek egy laposfogót! – A férj idegesen keres egyet, beadja az
ajtón. Hamarosan megint nyílik az ajtó. – Adjon egy csavarhúzót! – Az apa

halálraváltan odaadja. Kisvártatva újabb kérés hangzik el: – Kalapácsot! – Az
ember már se holt, se eleven, reszketve megkérdezi: – Az Isten szerelmére, mi
történt?! – A doki szuszogva válaszol: – Semmi különös, csak nem tudom…!
(A mondat vége az 1-es számmal jelölt sorban olvasható.)
A másik címe: Osztályfõnöki órán. – Mondjátok meg nekem – szólítja fel
tanítványait az osztályfõnök –, kit nevezünk képmutatónak? Móricka jelentkezik: – Képmutató az a gyerek, aki mosolyogva… (Móricka feleletének
hiányzó szavait a 2-es számmal jelölt sor rejti.)
Makuch Mihály
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Karácsony a Gárdonyiban, az Idôsek Otthonában és a Szent Lôrinc templomban

Így ünnepeltünk
December hónapja iskolánkban a
karácsony jegyében telt. A Mikulás-délutánokat, a Mikulás-diszkót, az idén is nagy sikert aratott
adventi vásárt az adventi gyertyagyújtások színezték az ünnepi
hangulatú iskolában.
A legnagyobb készülôdés azt a
misztériumjátékot övezte, melyet
Balogh Tiborné, Nagyné Doborovoczky Adrienn, Szabó Adrienn és
Édes Attila tanáraink vezetésével a
három 6. osztály tanult az ünnepre.
Nagy izgalommal készültünk, hiszen az idén nem csak az iskolában,
de az Idôsek Átmeneti Otthonában

és a Szent Lôrinc templomban is felléptünk.
Különösen szép, megható élmény
marad az idôseknél töltött délelôtt.
Nagyon jó érzés volt velük együtt
ünnepelni, a legszebb karácsonyi
dalainkat együtt énekelni. Éreztük,
hogy mennyire hálásak azért, hogy
gondoltunk rájuk és meglátogattuk
ôket. Kása Imre bácsi megható verse könnyeket csalt a szemünkbe.
Mindannyiunk számára az egyik
legszebb karácsonyi ajándék volt az
együtt eltöltött idô.
A téli szünet elôtti utolsó tanítási
napon a többi gyerekkel és a tanárainkkal is együtt ünnepeltünk, ami-

Ajándékok karácsonyra
A pásztói Gárdonyi Géza Általános Iskola élelmiszercsomagokra pályázott a Gyermekétkeztetési Alapítványnál.
Nagy örömünkre a pályázat sikeres volt, nyertünk, így 50
család ünnepét tette meghittebbé az egyenként 20 kg-os
élelmiszercsomag. Budapestrôl teherautóval hoztuk el az
ajándékokat, és december 15-én osztottuk szét a rászoru-

Nyugdíjas kolléganônk, Doba
Margitka néni 2004. december
22-e óta nyugszik a pásztói Szentlélek temetôben. Tartalmas, szép
életet hagyott maga után.
Margit néni Erdélyben, Galócán
született. Itt töltötte gyermekéveit, majd Magyarországra települt.
Iskoláit Debrecenben végezte.
Három évig egy Debrecen melletti kis faluban tanított, ezután került Pásztóra. Nyugdíjba vonulásáig, 1972-ig iskolánk tanítója
volt. Keveset beszélt magáról, a
gyerekeket, a tanítást mindig önmaga elé helyezte. Nagy pontossággal és szeretettel tanította és
nevelte az ôrá bízott kicsiket.

A tanítás jelentette számára az
életet, mely nemcsak a munkája,
hanem a hivatása is volt. Nagyon
örült és meghatódott, ha az utcán a
régi tanítványok felismerték és tanító néninek szólították. Mindenkivel megállt beszélgetni, mindenkihez volt egy jó szava.
Az utolsó hetek nehézségeit és
fájdalmát jó barátnôje és kolléganôje gondoskodása és szeretete
enyhítette.
Madách Imre szavaival búcsúzunk Margitka nénitôl:
„Mindig mások javára fáradtál,
Mindig csak másoknak kedvéért
éltél,
Ha megkívántad már a pihenést,
Meg kell nyugodnunk,
Hogy sírodba tértél.”

Szabó Györgyi ifjúságvédelmi felelôs

December 18-án Salgótarjánban
rendezték meg a Nógrádi Grátisz
sakkbajnokságot. Iskolánkból négyen vettünk részt ezen a megmérettetésen: Németh Orsolya 4,5
ponttal, Tôkei Ákos 3 ponttal, Németh Bence szintén 3 ponttal és Németh Richárd 2 ponttal.
Öt forduló kivívása után 11 leányversenyzô közül én lettem a legnagyobb kupa nyertese. December elején rendezték meg a városi asztalitenisz diákolimpiai bajnokságot Szurdokpüspökiben. Mi ketten, Percze
Péter és Dudás Balázs itt eredményes
helyezést értünk el, és ezzel jogot arra, hogy részt vegyünk a Pásztón
megrendezett megyei diákolimpiai
döntôn. Itt kettônk közül Balázs jutott
a döntôbe, melyet egy rétsági fiúval
játszott.
A nagy meccs után bravúros pásztói gyôzelem született, vagyis Balázs
bejutott az országos diákolimpiai versenyre is, melyet a közeljövôben Budaörsön rendeznek meg.
Németh Orsolya, Percze Péter,
Dudás Balázs

Rajzpályázaton sikeresen
szerepeltünk
„Az én karácsonyom” címmel
2004-ben kilencedik alkalommal írtak ki irodalmi és rajzpályázatot Nógrád megyei általános iskolások számára.
Salgótarjánból, Szécsénybôl,
Nagylócról, Karancslapujtôrôl,
Ceredrôl, Pásztóról, Kazárról,
Ságújfaluból, Bérrôl, Rétságról,
Mátraszelérôl és Mátramindszentrôl érkeztek be pályázatok.
A legjobbnak járó jutalmakat
december 15-én a salgótarjáni
TIT-ben adták át.

Az ünnepségen Erdôs István a
TIT nyugalmazott igazgatója az
irodalmi pályamûveket értékelte.
Sajnos idén elsô díjat nem osztottak ki, viszont öt tanuló második,
Gárdonyi Géza Általános Iskola nyolc harmadik díjat és vele járó
nevelôtestülete ajándékutalványt, illetve ajándék-

A pásztói kistérségi verseny szervezôje és rendezô intézménye a Teleki László Városi Könyvtár és Mûvelôdési és Turisztikai Intézet szer- velôdési Központ. A verseny helyvezi és rendezi.
színe: Városi Könyvtár. Ideje: 2005.
A versenyre amatôr vers- és pró- február 17. (csütörtök)
zamondók, énekesek jelentkezését
A kistérségi bemutatóra egy Jóvárják, akik betöltötték 14. életévü- zsef Attila és egy szabadon válaszket és befejezték tanulmányaik tott verssel, prózával, vagy énekelt
nyolcadik évfolyamát.
verssel kell készülnie a versenyzô-

József Attila versmondó verseny
Ezévben is megrendezik a VII. Országos József Attila vers-, énekelt
vers- és prózamondó versenyt.
A verseny felmenô rendszerû.
A kistérségi versenyeket a városi
mûvelôdési központok, a megyei
válogatót a Nógrád Megyei Közmû-

Gárdonyi Géza Általános Iskola
diákönkormányzata

ló családoknak. Szülôk és gyerekek boldogan vették át a
tartós élelmiszerbôl, édességbôl és „meglepetés könyv”bôl álló csomagokat.
Köszönjük az adományozóknak, a szervezôknek, hogy
lehetôvé tették ezt az ajándékozást. A Gyermekétkeztetési Alapítványnak további jó munkát kívánunk és jövôre is
sok adakozó kedvû vállalkozót egy ilyen nemes ügyhöz.

Doba Margitka tanítónô
emlékére
„Nemes, szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek. Csupán
tiszta szív és sok, sok szeretet.”
(Pázmány Péter)

kor a tornateremben elôadtuk a
misztériumjátékot.
Végül szenteste délutánján a
templomban a szüleink és az érdeklôdôk is megtekinthették elôadásunkat, melyet az ünnep közelsége, a
szépen feldíszített templom, a csodásan hangzó ének tett még ünnepélyesebbé és maradandó élménnyé.
Köszönjük tanáraink munkáját,
az énekkar közremûködését. Külön
köszönjük Marti József káplán úrnak a próbákon és a mûsorban való
közremûködését.

Sporteredmények
a Gárdonyiból

csomagot kapott. Különdíjat irodalomban öt tanulónak ítéltek
oda.
A rajzpályázatra beérkezett alkotásokat Soós Károly grafikusmûvész értékelte. Elsô díjat a
Dornyai Béla Általános Iskola tanulója vihette haza. Második díjat
három tanuló kapott. Abból kettôt
a mi iskolánk nyert: Bohati Bianka Eszter 8. b osztályos és Bajnóczi Anita 8. a osztályos tanulók.
Mindketten háromezer forintos
ajándékutalványt és ajándékcsomagot kaptak.
A rajzpályázaton jutalomban
részesítették a felkészítô tanárt,
Bakonyi Zsoltnét.
Gratulálunk az elért sikerekért
és további jó munkát kívánunk.
Természettudományi
munkaközösség
nek. (A zsûri mind a két mû bemutatását kérheti.) Az egyes produkciók
ideje lehetôleg ne haladja meg az 5
percet.
Térségenként a három legjobb
versenyzô jut tovább a megyei döntôbe.
Nevezési lap és a versennyel kapcsolatos információ: Kôszeginé
Kárpáti Mónika – Tel.: 32/460-881
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SPORTTÉR

Pásztó város sportja 2004-ben

A Sporttanácsnok szemszögébôl
Két éve, hogy az önkormányzat
Pásztón a rendszerváltás óta eddig megszakítás nélküli képviselô-testületi tagját a mai napig is
aktívan sportoló Zentai Józsefet
választotta meg a város sporttanácsnokának. A ma 51-ik életévében járó sportvezetô lapunk
érdeklôdését követôen adott
számot elmúlt évi tevékenységrôl és a mátraaljai város sporteredményeirôl.
Elöljáróban elmondanám, hogy
országos viszonylatban, a sportban is sordöntô évet zártunk le.
Túl vagyunk a sikeres (félsikeres)
olimpián, közben lett Pásztónak
egy férfi Európa és egy leány országos bajnoka. Tény, hogy mára
hazánkban sajnálatosan teljesen
összeomlott a sportot irányító
rendszer. Megszûnt a minisztérium, elfogytak az államtitkárokegy kivételével- és több korábban
jól mûködô sportrendszer lépett a
halódás útjára.
Érdekes, de megválasztásomat
követôen a munkámhoz Répássy
László megyei sportigazgatón kívül Nógrád megyébôl senkitôl
sem kaptam segítséget. A város
közép és hosszú távú sportkoncepcióját például a helyi sportszakemberekkel való konzultálást
követôen a megyében elsôként
készítettem el.
Az hiszem, nem csak helyi tapasztalatról tudok beszámolni,
mikor azt mondom, hogy a városban sokan mai napig nem veszik
tudomásul: a focin kívül bizony
más sportágak is léteznek.
Sok sportot kedvelô ember nem
tudja, hogy a Sporttörvényt követôen egy bírósági nyilvántartási
számra kötelezett egyesület már
önálló jogi személyiséggel bíró
szervezetté vált. Annak belügyeibe a sporttanácsnok és az önkormányzat sem szólhat bele.
Az elmúlt év során egyébként
rengeteg sportfórumot Tata-Veszprém, Budapest, Csákvár, Balassagyarmat, Salgótarján jártam
meg és olyan elôadókat hallgathattam mint Gyurcsány Ferenc,
Mesterházy Attila, Scmitt Pál,
Ábrahám Attila, Gémesi György,
Frenkl Róbert, Gallov Rezsô,
hogy csak néhányukat említsem.
Mindenhol ragadt rám valami.
Városunkban korábban az Illés
Rudolf által egyesületi szinten bevezetett évenkénti sportolói díjazást kibôvítettük az összes sportegyesületre és a szervezettebb ön-

kormányzati keretek közé illesztettük. Márciust írtunk, amikor letettem a Civil Kapcsolatok Bizottsága asztalára azt a 26 nevet nevet
tartalmazó listát, melyben a legeredményesebb sportolók mellett,
sportvezetôk, és sportot támogatók elismerése szerepelt. Augusztusban valós és vélt sérelmeket
követôen a Hasznos LC- Pásztói
Sport Klub és Pásztói ULC. között komoly ellentét alakult ki,
melyet az utóbbi egyesület városban való tevékenysége a fiatal játékosok átigazolásai okoztak.
A felháborodást még tetézte az
is, hogy a PULC a begyûjtött jobb
képességû játékosokat követôen
egyik serdülô csapatát szponzori
támogatás mellett a megyei serdülô bajnokságban Kisbágyon néven szerepeltette.
Novemberben egy korábbi feladattervnek megfelelôen elkészítettem a Pásztó Város Sportjáért
díj önkormányzati rendelettervezetét, melyet a képviselô-testület
egyhangú szavazással elfogadott.
Ezt a komoly díjat évente majd
hárman kaphatják meg és ezúttal a
díj mellé már pénzjutalom is jár.
Nagyon röviden e fontosabb
eseményeket követôen zártuk le
az évet. Itt említeném meg, hogy
2004-ben Sisák Imre polgármester közbenjárása révén lett a város
költségvetésében szerepelt 1 millió forintos sporttámogatás a SO-

Zentai József sporttanácsnok
közben már az új NCA pályázatok
beadására is buzdítottuk a helyi
egyesületeket. Nem illik szó nélkül elmenni amellett sem, hogy
város tulajdonában lévô sportingatlanokat térítésmentesen biztosította a használó sportszervezet
számára az önkormányzat. A Diáksportegyesületek az állami költségvetésben szereplô támogatáson felül 2004-ben a (Gárdonyi
DSE és Herkules DSE) további
önkormányzati sporttámogatásban részesültek. A sporttanácsnoki keretbôl tizenegy városi és városkörzeti sportrendezvényt sikerült támogatnom. Tudomásom
szerint a polgármesteren kívül

Becsó Károly által vezetett Civil
Kapcsolatok Bizottsága Balogh
Tibor, dr. Nyíri Ferenc, Molnár
István, Huczekné Rétvári Mónika
képviselôk Zeke Gáborné Sánta
Zoltán és Illés Rudolf külsôs tagok a sport irányába tett hozzáállásukat követôen úgy érzem a
megfelelô támogatást és segítséget tudott nyújtani a városban tevékenykedô sportszervezetek számára.
E rövid áttekintést követôen álljon itt egy kis statisztikai összegzés.
Elnézést, hogy ebben az összeállításban a nevem is fellelhetô, de
jómagam így félszáz évesen továbbra sem kívánok elszakadni a
sport világától az egyes sportágak
aktív mûvelésétôl.
Jelentôsebb eredmények, sportágakra lebontva
Atlétika
Az év pásztói eredménye Vincze Barbara amatôr hosszútávfutó
nevéhez fûzôdik, aki több nemzetközi fél és egész távú maratoni
versenyen állt helyt, közülük kiemelkedik a I. Balaton maratonin
elért teljesítménye, melynek során a 3 óra 10 perc 23 mp-es idejével a nôk között a hetedik helyen
végzett. Gömör Marianna a Mikszáth Kálmán Gimnázium tanulója a megyei diákolimpián gerelyhajításban elsô, súlylökésben pedig a második helyen végzett.
Asztalitenisz
A városban az egyedüli egyesület, akik a felnôtt országos nemzeti bajnokság III. osztályában szerepelnek. A 2002//2003-as évad
után (9.hely) az idei bajnokság
NB. III. Márton csoportjában az
ôszi utolsó fordulót követôen a 5
bajnoki pontot begyûjtve a 11. helyen állnak.
Birkózás
A Szabadidô SE ifjú birkózópalántái közül az elmúlt év versenyei során elsôsorban
Tóth Olivér, Badacsonyi András, Szabó Bence, Tóth Milán, és
Makra Dávid tett ki magáért..

Heves megyei 2003/2004. évi kézilabda bajncsokcsapata a Pásztó
Kézilabda Club
LE-Hungária Kft jóvoltából további 5 millió forinttal megemelve. A 6 millió forintos éves támogatás mellett a Wesselényi Miklós
Sport Közalapítvány és a Mobilitás pályázatán a helyi klubok több
mint 2 millió forintot nyertek, mi-

egyes sportrendezvények lebonyolításához több képviselô-testületi tag anyagilag is hozzájárult.
Egyszóval a város sportjára fordított pénzeszköz 2004-ben is elérte
a 10 millió forintot. Az év során a
képviselô-testület mellett mûködô

Body building-Erôemelés
A Salgótarjánban lebonyolított
XI. Mátra kupa versenyen a Szabadidô SE testépítôje Molnár Gergely a fittnes forma során a juniorok között, majd a body building
megyei bajnokság küzdelme során egyaránt a második helyen
végzett. Az erôemelôk közül Csé-
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pe László és Horváth Krisztián
volt eredményes.
Hegyisport
Minden, ami extrémsport, lásd
offroad, sárkányrepülés, paintball, sziklamászás, barlangászat
túrázás az megtalálható a Nyikom
Hegyisport és Természetvédô
Klubnál. Vezetôjük Sándor István
igazi sportszervezô, amit bizonyít
az elmúlt év során lebonyolított
gazdag sportprogramuk is.

Scheili Eszter karatéka
Karate
A Shotokan Karate Club versenyzôi közül került ki a város
egyik elmúlt évi legjobb egyéni
versenyzôi eredménye, mely a
több sportágban is jeleskedô
Scheili Eszter személyéhez fûzôdik. A tehetséges fiatal lány az országos diákolimpián bronzérmes,
majd a Dunakeszin lebonyolított
Shobu Ippon magyar bajnokság
küzdelmében már a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel. Decemberben 1 kyus vizsgát tett. Tavalyi sporteredménye és tanulmányi átlaga alapján Nógrád megye
Jó tanuló-Jó sportolója lett, miközben felkészítôje Lôrik Csaba a
megye kiváló diáksportedzôje elismerésben részesült.
Kézilabda
Kényszerûségbôl több éve a
szomszédos Heves megye bajnokságában szerepelnek a Pásztói
Kézilabda Club csapatai, akik némi meglepetésre 2004 kora nyarán bajnoki címet nyertek. Az új
bajnokság Heves megyében hat
csapattal indult és félidôben a
pásztóiak a Hatvan mögött jelenleg a második helyen állnak. Ifjúsági fiú csapatuk hat ponttal lemaradva a vezetô egri csapat mögött
szintén a második helyezést foglalja el. Külön öröm, hogy Pásztón egy edzôváltást követôen továbbra is sikerült egyben tartani a
nôi csapatot, bár az ôsz folyamán
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meg. A hazánkban rendezett Erdész Tájfutó Európa-bajnokság
sprint távján Európa-bajnoki címet szereztem, míg normáltávon
az ezüstérmes lettem, majd évvégén az országos szenior ranglista
harmadik helyére kerültem.
Ugyanitt Hugyecz Zoltán a felnôtt
váltóban 7., egyéniben pedig a 11.
helyezést érte el. Szlovéniában a
Világ kupa futam egyik kategóriájában Reviczki Zsolt a harmadik
helyen futott célba. Versenyzôink
2004-ben az országos bajnokságok döntôiben szerepelve 5 bajnoki pontot szereztek. A diákolimpia országos döntôjében a pásztói
Mikszáth Kálmán Gimnázium
színeit képviselve a salgótarjáni
A PULC egyik korosztályos sikercsapata
Gyôri Judit a Nógrád megyei csamég csak vesztes mérkôzéseik A sikeres rendezvény ezúttal a há- pat tagjaként bronzérmet nyert.
voltak, de ami késik az nem mú- rom fordulóból állt Nógrád me- A fiatal tájfutó egyben megyei
lik∑Az elmúlt év elején egy ízlé- gyei amatôr fogathajtó-bajnokság szinten elnyerte a Jó tanuló -Jó
sportoló címet is.
ses kivitelû könyvecskében jelen- elsô futama volt.
tették meg a pásztói kézilabdázás
Teljesítménytúra
három évizedes történetét.
Ezt az egyre népszerûbb szabadidôs testedzési formát verKosárlabda
senyrendezésével a térségben a
Két egyesület a Pásztói SzabadPásztói Szabadidô SE természetidô SE férfi és nôi együttese, valajáró szakosztálya biztosítja. Az elmint a Pásztó Kosárlabda Klub
múlt év során több alkalommal
csapatai a Nógrád megyei kosárbonyolítottak le több száz induló
labda bajnokság részvevôi. A fiarészvételével országos teljesíttal együttesek még nem igazán
ménytúra versenyt, ahol külön
tudtak eredményesek de a nôk,
örömünkre végre pásztóiak is
már bontogatják szárnyaikat.
részt vettek.
Labdarúgás
Megyei Serdülô A bajnokság
(rájátszás után) 2. Pásztói ULC.
Az alapbajnokságot a Pásztói
A városunkban még fellelheULC csapat nyerte, míg a Hastô további sportágak autó moznos LC együttese a 6. helyen
torsport, sportgalambászat, rávégzett.
dióklub, barlangászat, stb eredMegyei Serdülô B bajnokság Katulin Martin a tehetséges ményeirôl, mûködésükrôl sajgyôztese: Hasznos LC 2. Pásztói sakkozó
nálatos módon nincs hivatalos
ULC
és biztos információnk. Ezért a
Sakk
Megyei II.o. Ifjúsági Bajnokság
jövôben arra az elhatározásra
Nem jött össze a tavalyi év. jutottam, hogy a városban nyil9. Pásztó Sport Klub Megyei II.o
bajnokság Déli csoport 7. Pásztó A Hatvan-Pásztó NB II-es közös vántartott 23 sportegyesület köSport Klub Megyei I. o Ifjúsági csapat kiesett az osztályozón így zül ezt követôen csupán a felôsztôl már különválva Bauton ének fogok sporttámogatási jabajnokság 12. hely Hasznos LC
Megyei I.o. Felnôtt Labdarúgó Plusz Pásztó neveztek a Heves vaslatot tenni a Civil Kapcsolamegyei bajnokság küzdelmeibe. tok Bizottsága felé, mert ennyiBajnokság 5. Hasznos LC
A jelenleg félidôben tartó Eddig találkozóikat egy döntetlen en vették a fáradságot az elmúlt
2004/2005 bajnoki idényben fel- mellett mindig gyôztesen hagyták év során, hogy élô és korrekt
nôtteknél a Hasznos LC tartja az el. Utánpótlásnevelésük Németh kapcsolatot alakítsanak ki a váötödik elôkelô helyezését, még a László irányítása mellett biztató ros sporttanácsnokával és az
Pásztó SK (7.) a PULC legfiata- képet mutat a jövôre nézve. Te- önkormányzattal.
labb csapatai (4-5.) helyen várják hetséges versenyzôik közül már
a tavaszi folytatást. Érdemes még most kiemelést érdemel Katulin
Jelen pillanatban úgy néz ki,
megemlíteni, hogy a megyei gól- Martin és Németh testvérek sze- hogy a SOLE-Hungária Kft
királyi címért folytatott harcban replése.
sporttámogatása elvész, így az
felnôtteknél Szûcs Balázs (HLC)
eddigi éves támogatási összeg
Tájfutás
az élmezônyben végzett, míg a fiharmadára csökkenhet. Én szeA város nemzetközileg is jegy- mély szerint bízok a polgármesataloknál a gólkirályi címet Csoór
zett sporteredményét Világ és Eu- ter a képviselô-testület segítôPatrik (HLC) érdemelte ki.
rópa bajnokság az elmúlt évben a készségében, így remélhetôleg
tájfutók szállították. Jómagam a nem fog ilyen drasztikus arányLovassport
Május 9-én egy évadnyitó lo- szeniorok olaszországi tájfutó vi- ban csökkenni 2005-ben Pásztó
vasparádé keretén belül rendezte lágbajnokságán az F50 B kategó- városában a sportra fordítható
meg a Mátrai Lovas Egylet a fo- riában 23 ország 285 indulója kö- támogatás összege.
gathajtó Pásztó Kupa versenyét. zött a hetedik helyezést szereztem
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Hírturmix
ASZTALITENISZ
Dudás Balázs gyôzelme
A Nógrád megyei Asztalitenisz Diákolimpián melyet az év utolsó hónapjában, városunkban rendeztek
meg, a Gárdonyi Géza Ált Iskola diákja Dudás Balázs diadalmaskodott,
jogot szerezve ezzel az országos diákolimpia döntôjén való szereplésre.

KARATE
Sikeres övvizsgák
Kemény felkészülést követôen a Palóc Karate Szövetség versenyzôi
Salgótarjánban mintegy félszázan
Lôrik Csaba pásztói és Józsa Barnabás harmadik danos mesterek elôtt
adtak számot felkészültségükrôl. A
pásztóiak közül Erdôs Szabolcs 3
kyu, Gárdus Bence, Verebélyi Valter 2kyu, Scheili Eszter pedig 1 kyu
fokozatra tett sikeres övvizsgát.

SAKK
Sakktehetségek a látóhatáron
A Nógrád Megyei Hírlap által meghirdetett Sakkzseni c. Lékó Péter
által dedikált könyvének árverését a
pásztói Bauton Plusz Kft nyerte.
Ezt követôen a befolyt összegbôl
Salgótarjánban egy megyei utánpótlás sakkversenyt rendeztek, melynek két versenyszámában is ?városi? érdekeltségû gyôzelem született.
Lányoknál a Szurdokpüspökiben
élô Németh Orsolya, fiúknál, pedig
a cserhátsurányi versenyzô Katulin
Martin nyert, ugyanitt a pásztói Tô-

kei Ákos majd a 7-12. osztályos fiúknál Németh Balázs (Szurdokpüspöki) végzett a bronzérmes helyen.
Ôk mindannyian a Pásztó Sakk
Klub versenyzôi. Egyébként a díjakat a Bauton Plusz kft ügyvezetôje
Tódor Sándor nyújtotta át a megérdemelt gyôzteseknek, helyezetteknek.

Nem adták fel a küzdelmet
Salgótarján mellett mindig is
meghatározó szerepet játszott
megyénkben a pásztói sakk. Amikor a rendszerváltást követôen
Szita Róbert a Color-Nova SEben megalakította a Tóth Pál által
vezetett szakosztályt néhány év
biztos és eredményes mûködést
követôen megkezdôdött a helyiek
vesszôfutása. Megszûnt a cég az
egyesület, így a sakkozók költözni
kényszerültek.

A helyiek egyik képviselôjének
Tóth Józsefnek az irányításával a
Pásztói Birkózó és Szabadidô E-hez
kerültek, de rövid itt tartózkodást
követôen, inkább az önállódást választva, kiváltak az egyesületbôl és
megalakították saját pásztói sakk
egyesületüket. Bánatukra ezidôtájt
szünt meg a Nógrád megyei sakk
csapatbajnokság, így játéklehetôség
miatt, csakúgy mint a helyi kézilabdázók, ôk is a szomszédos Heves
megyébe kényszerültek. Elôször az
NB II egyik csoportjában HatvanPásztó néven közös csapatot indítottak, majd az elmúlt évi sikertelen
osztályzós szereplése után, kiestek.
A pásztói éltáblások Tóth László és
Mede István átigazoltak az NB I/B
Maróczy csoportjában szereplô
LABDARÚGÁS gyöngyösi Mátra SE-hez, a többiek
pedig Bauton Plussz néven Pásztót
Teremfoci a Dózsában
képviselve neveztek be az elmúlt év
Január közepén Pásztón is kezdetét
ôszén indult Heves megyei bajnokvette az a több hétig tartó Farsang
ság küzdelmeibe.
kupa labdarúgó teremtorna, melyet
Az együttes eddigi szereplésérôl
a helyi Dózsa György Általános Is- röviden a névadó Bauton Plussz Kft
kola Diáksportegyesülete a Herku- ügyvezetôje Tódor Sándor adott
les DSE szervezett intézményének számot.
tornacsarnokában. Idén a pásztói te– Cégem támogatása mellett 24
remtornára a Carton Network, Cser- pásztói közte négy hatvani játékoshát, Fegyencváros, Ecseg, Kispipa, sal neveztünk be a Heves megyei
Jager, Manchestar, Bauton, Sördö- sakkcsapatbajnokság 2004/ 2005.
gök, Bosch, Mátrakeresztes, Jimmy évi küzdelmébe. Erôsorrend alapján
Forever, Bayern Mûzlee, System Kerékgyártó József 2135 élô ponttal
Error, Atlétiko Hintaló, Szurdok- lett az éltáblásunk, ôt a hatvaniak
püspöki, Jobbágyi csapatai nevez- után Tóth József 2073, illetve öcsém
tek. Az elmúlt évi gyôztes a Bauton Tódor Attila 1997 ponttal követi.
Eddigi négy mérkôzésünk a szabadPlusz csapata volt.
TÁJFUTÁS
Harmadik az országos
ranglistán
A november közepén befejezôdött
tájfutóidényt követôen a Magyar
Tájfutó Szövetség a napokban nyilvánosságra hozta a szenior korú tájfutók országos rangsorát. Az 50-55
évesek 78 rangsorolt hazai tájfutója
közül a pásztói HUFEZE SK versenyzôje Zentai József az elôkelô
harmadik helyre került.

Jó tanuló-Jó sportoló

Három lányunk a díjazottak között
A Nógrád Megyei Diáksport Tanács a
megyeháza nagytermében tartotta az
évzáró ünnepségét, melyen az érintettek Dóra Ottótól a megyei közgyûlés
elnökétôl, Szlatényi Györgytôl az országos diáksportszövetség elnökétôl
és Pintér Lászlótól a megyei DST elnökétôl vehették át a Jó tanuló-Jó
sportoló elismeréseket.
Pásztóról a díjazottak között volt
Scheili Eszter karate sportág, Gárdonyi Géza Általános Iskola testnevelô:
Kerekes István, edzô: Lôrik Csaba

Új otthonra találtak a pásztói sakkozók

Gömör Marianna Mikszáth Kálmán
Gimnázium fekvenyomás, testnevelô:
Várkonyi András, edzô: Fábián Gábor; Gyôri Judit Mikszáth Kálmán
Gimnázium tájfutó, testnevelô! edzô:
Sramkó Tibor.
2004-ben elsô ízben díjazták a tanulók „sportos” felkészítôit, így Kiváló testnevelô elismerésben részesült Kerekes István és Várkonyi András, míg a díjátadó megyei ünnepségen kiváló diáksportedzôi elismerést
vehetett át Lôrik Csaba.

nap letöltése mellett, nagyon jól alakult. Az elsô fordulóban éppen a régi hatvani csapattársainkat sikerült
7-3 arányban legyôzni, majd itthon
a bajnoki címre is esélyes Egri Vasas együttesével egy parázs találkozót követôen 5-5-re végeztünk. A
másik egri csapatot a HMÔ SE gárdáját szintén 7-3 léptük le, majd legutóbb a vendég makláriak számára
igen hízelgô 6-4-es gyôzelemmel
zártuk az ôszi mérkôzéseinket. Ezzel a teljesítménnyel jelenleg a 11
csapatos bajnokságban a Bauton
Plussz együttese az elôkelô negyedik helyen áll.
– A bajnoki küzdelmek mellett
október végén 13 induló részvételével háziversenyt rendeztünk, melyet
Németh László 6 ponttal nyert meg.
Mögötte fél ponttal lemaradva én
végeztem, még Mátrai Laci bácsi
4,5 pontjával a harmadik helyre került. Heves városában is részt vettünk egy sakkversenyen, ahol a
pásztóiak közül Tódor Attila érte el
a legjobb eredményt. Nagyon jó az
utánpótlásnevelésünk,
melynek
edzéseit a Gárdonyi iskola egyik
termében pénteki napokon Németh
László tartja.
– A bajnoki küzdelmek során szeretnénk, ha fiataljaink, mint eddig is
Németh Balázs, Katulin Martin,
Borsik Ádám, Szucher Krisztián,
Németh Orsolya, Németh Bence,
Tôkei Ákos, Német Richard játéktudása töretlenül felfelé ívelne.
– Végezetül szeretném felsorolni
azon sakkozóinkat,. Akik a már említetteken kívül a Bauton Plussz csapat tagjai, így a hatvani Gorda Ferenc, Mátrai László, Süll Gyula, Kovács Adalbert, majd a pásztóiak Kaiser Ferenc, Németh László, Bihari
Balázs, Kormos József, Mucsina
Tamás, Hegedûs Sándor, Katulin
Károly és Vass Károly.nevét. Velük együttdolgozva azt hiszem a tavaszi bajnokság végén, elérhetjük
célunkat a dobogós helyezést.
Zentai József

Kölcsey Könyvesbolt
Pásztó, Kölcsey út 14. (árkádsor) Tel.: (32) 563-300

Mikszáth Könyvesbolt
Pásztó, Fôtér pavilon, Tel.: (32) 462-134

A könyv mindig érték!
Óriási kínálattal várjuk Önöket!
• Akciós kiadványok
• Könyvpiaci újdonságok
• CD, DVD, kazetta, videó • Jöjjön, nézzen körül!
Huczekné Rétvári Mónika üzletvezetô
Tel./fax: (32) 563-300; email: olvasnijo@profinter.hu
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Tragikusan elhunyt fiatal versenyzô emlékére

Téli tájfutóverseny a Mátrában
senyzôk közül Hugyecz Zoltán
szerepelt a legjobban, aki eredményhirdetéskor a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Reviczki Zsolt ezúttal a középmezônyben végzett.
A Bódi család a már sokak által
korábban is megízlelt saját készítésû
A négykategórifinom pogácsával,
ás verseny B-futaforró teával vendémát (12-16 évesek)
gelte meg a célba
a néhány éve tragiérkezett versenyzôkus balesetben elket. Az emlékfuhunyt fiatal pásztói
tamra
felajánlott
tájfutó Bódi Zoltán
tiszteletdíjat a salemlékére a sportág
gótarjániak tehetsélegmodernebb
ges tájfutója Fehérelektronikus pontvári Zsolt nyerte el.
ellenôrzési módszerével bonyolí- A fiatalon elhunyt pász- A rendezô szerv
tottak le.
tói Bódi Zoltán emléké- ezúton mond köÉrdekessége volt nek országos tájfutóver- szönetet Nagy Antal, Szabó Zsolt
a rendezvénynek, sennyel adóztak
pásztói versenybíhogy a nyílt bemutató versenyen rajhoz állt az el- róknak, Erdélyi Péter mátraszenhunyt pásztói tájfutó édesanyja timrei, Csikós Miklós jászárokBódi Lászlóné is, aki a mátraszô- szállási vállalkozóknak a Nógrád
lôsi Nagy Miklósné tanárnôvel Megyei Tájfutó Szövetségnek és a
együtt hibátlanul teljesítette a ki- Bódi családnak a verseny támogajelölt versenytávot. A pásztói ver- tásáért.
A HUFEZE – Pásztó Sportklub
december közepén országos
részvételû tájfutóversenyt rendezett Mátraszentimre térségében, melyen tizenöt klub mintegy száz versenyzôje, közte magyar válogatottak is indultak.
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Pásztói aranyérem
a diákolimpia
megyei döntôjén
Bencsik Gergely ezüstérmes helyen végzett.
Mindhárman a Pásztói AC versenyzôi, így az egyesület vezetôsége gratulál az elért eredményükhöz. Egyben arra kéri a sportszeretô közönséget, hogy adójuk 1%ának felajánlásával segítsék a
gyerekek fejlôdésének töretlenségét.
Adószámuk: Pásztói AsztalitePásztóról három versenyzô indult, mindannyian a Gárdonyi Gé- nisz Club 18636299-1-12
za Általános Iskola színeiben.
Itt szeretnénk megragadni az alÖrvendetes, hogy mindhárman
éremmel, sôt érmekkel térhettek kalmat, hogy megköszönjük a
haza, hiszen mind saját korcso- 2004-ben nyújtott támogatást:
portjukban, mind az összetettben Pásztó Város Önkormányzata,
érmes helyezéseket értek el. EGLO Magyarország Kft., Sisák
Az összevont korcsoportban Du- Imre, Zentai József, Nagyné Illés
dás Balázs aranyérmes lett, ezzel Márta, SIÉNA Kft., BLAGÓ Ker.
kiharcolta az országos döntôn va- és Szolg. Bt., V és V Kft., Csépe
ló indulás jogát, ugyanitt Bencsik és Társai Kft., BOLTÍV TÜZÉP
Kft.
Gergely bronzérmet szerzett.
Minden kedves támogatónknak
Ugyanakkor saját korcsoportjukban a III.-ban Dudás Balázs és olvasónak sikerekben gazdag
ezüstérmes, Percze Péter bronzér- Boldog Új Évet kíván a Pásztói
Asztalitenisz Club vezetôsége
mes, míg a IV. korcsoportban
Szép pásztói siker született
2004. 12. 19-én a pásztói Dózsa
György Általános Iskola tornatermében, ahol a Nógrád Megyei Sport Tanács és a Nógrád
Megyei Asztalitenisz Szövetség
karöltve rendezte meg az asztalitenisz diákolimpia megyei
döntôjét.

Szerezzen Szakmát lakóhelyén!
Újból elindítjuk a Dózsa György Általános Iskolában a Számítógép Kezelô, Használó (OKJ: 33464101) szakmát adó, államilag is elismert
képzésünket.
– kis létszámú csoportok,
– gyakorlat centrikus oktatás
– mindenkinek külön számítógép,
– eredmény garancia
– részletfizetés,
– kihelyezett vizsga
– ECDL kompatibilis oktatás,
– a képzés 150 óra idôkeretben, elôreláthatólag júliusi vizsgával zárul!
– magánszemélyeknek SZJA visszatérítés (iskolánkban szakképesítést
szerzô magánszemélyek a képzés költségeinek 30 %-át visszaigényelhetik a fizetendô SZJA-ból).
– vállalkozások esetében a képzési díj költségként elszámolható.

Jelentkezzen most, mert ennek a hirdetésnek a felmutatásával
beiratkozó hallgatók 6.000 Ft kedvezményben részesülnek!!
A tanfolyami képzési díj így csak 99.000 Ft!
Az oktatás minôségét garantálja Mucsina Csaba szakoktató, a képzés eredményességét pedig az eddig sikeres
vizsgát tevô hallgatók eredményei!
További információk: 06-70-380 2303 telefonszámon, vagy az iskolában (Pásztó, Nagymezô u. 36.)
Edu-trainment Kft. OKÉV: 07-0681-03
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Fotókiállítási köszöntô
Tisztelettel köszöntök mindenkit a Fotográfusok Pásztói Társaságának II. rendes évi kiállításán.
A kiállításon – mely nem jöhetett
volna létre a Mûvelôdési Ház és a
Könyvtár dolgozóinak a segítsége
nélkül – a Társaság rendes tagjain
kívül, pártoló- és leendô tagok is
bemutatkoznak mûveikkel.
Külön köszönet Petô Éva Adrienne, Tatai Balázs és Lángos
Gyula tagoknak, valamint Thassy
Péternek a kiállítás rendezéséért.
A képekrôl nem szabad beszélni. Beszéljenek azok a szavak helyett, a maguk nyelvén. Mert a jó
képnek története van. Története és
ideje. Benne van valami a helybôl,
az idôbôl és az alkotóból, s nem
egyszerûen a külsô, látott világ lenyomata, hanem kor- és idôrajz.
A kép – a jó kép – témájától függetlenül számot ad az ôt meghatá-

rozó valóságról, rámutat az ôt létrehozó térre és idôre. A fényképezô ember, aki valami, ôsi kényszer
folytán fekete, lakkozott dobozába zárja a valóság e szeletét, hogy
aztán szép ív, fehér papírra másolja azt, titkos, alkimista módon sötét kamrájában, szúrósszagú
vegyszerek fojtó kipárolgásai
közepette, nos, a fényképezô ember csak közvetítô, aki a valóságot
kívánja megújítani, mint a régi
idôk varázslói és bûbájos emberei.
Számára nagyon fontos a valóság megragadása. A fényérzékeny
anyagon keresztül szûrve a valóság átalakul, átlényegül, valamilyen plusz információ birtokába
kerül, energia többletet kap azzal,
hogy a fényképezô ember személyiségébôl is hozzáadódik valami.
Az így befolyásolt valóság kerül ezután a falakra, hogy a befog-

Programajánló
2005. január 29-én (szombaton)
a Városi Mûvelôdési Központban
kerül megrendezésre 16 órai
kezdettel a Keresztesi Lakodalmas.
A mátrakeresztesi Mátragyöngye
népdalkör 2004. októberében ünnepelte megalakulásának 5. évfordulóját. Keresztesi lakodalmas
címmel, néphagyományokra épülô színdarabot rendeztek, a népdalkör tagjai és a mátrakeresztesi
szereplôk közremûködésével. Bemutatójuk óriási sikert aratott,
amely tovább fokozódott az egri
Palóc Gálán.
Belépôdíj: az Önök adománya az
elôadás sikerének függvényében.

Városi Mûvelôdési Központ
Mûsor (felvonások):

2005. február 12-én 18.00 órai
kezdettel kerül sor a Muzsla
Néptáncegyüttes Rockballadák c.
elôadására. Helyszín: Pásztó,

További Információ:
Tourinform Iroda
Tel : 563-315,
E-mail: paszto@tourinform.hu

A fehér ló mondája; Eddig
vendég; István és Koppány; Szent
Anna tó balladája; Szent Anna;
Teremtés; The Show; Szünet;
Prológ; Halálra táncoltatott lány;
Tánc; Skandálás; Két kápolnavirág; Déva vára
Az együttes mûvészeti vezetôje:
Ágoston László
Cím: Tóth Lászlóné
3060, Pásztó, Gábor Áron út 4.
E-mai : muzsla@fw.hu
Minden érdeklôdôt szeretettel
várunk!

LAPUNK RENDSZERES TÁMOGATÓI:
Vabau Bt. Francia Pékség
Mester Iparcikkbolt
IPOSZ
RECO Kft.
Megabyte Számítástechnika
Tóth Szerelvény ‘98. Kft.
Mûvészellátó és Minigaléria
Fókuszelektron Mûszaki Bolt
Dél-nógrádi Vízmû Kft.
Elektron Villamossági
Szaküzlet

Városgazdálkodási Kft.
Boltív Tüzép Kft.
Korona Gyógyszertár
EGLO Magyarország Kft.
Siena Kft.
Kéttextilház Kft.
Besenyei Autó Kft.
Takarékszövetkezet
Gigabyte Számítástechnika
Lakat Gumi Kft.
VS Computer Kft

adó, a nézô egyetértsen vele, vagy
elvesse a mûvet.
Az itt látható mûvek is a valóság
lenyomatai, nagyrészük közép és
nagyformátumú mûszaki kamerával síkfilmre álmodva.
De nem csak a képek, hanem a
benne lévô, útkeresô, vívódó, vergôdô, kétségekkel küzdô ember
személyisége is fontos, s nemcsak
ezek az alkotások, de minden jó
kép árulkodik alkotója lelki rezdüléseirôl.
Les Levine írja 1975-ben:
„A komoly kameramûvésznek valamiféle saját rendezésû pszichodrámát kell elôadnia, amelyben megmutatja, hogyan látja és
éli meg a dolgokat.”
Tehát az alkotásban megjelenik
az alkotó is, az árulkodik róla,
meghatározza, így a mûvész nemcsak létrehozója, hanem része is
képének -vergôdô, bizonytalan,

kétségekkel teli, elégedetlen alkotója.
Végezetül had álljanak itt a múlt
évben elhunyt zseniális, nagy érzékenységû fotóriporternek, az
autonóm riport atyjának Henry
Cartier-Bressonnak néhány sora a
fényképezésrôl, amely sorok
meghatározzák néhányunk életét,
mert valljuk, hogy amit csinálunk,
amit teszünk azt csak teljes értéken, csak 100%-on szabad cselekedni.
„Fényképezni annyit jelent,
mint visszatartani a lélegzetet,
amikor az illékony valóság pillanatában minden képességünk
egyesül. Akkor a fej, a szem, a
szív is ugyanazért mûködik.
A fényképezés egyfajta kiáltás, de
nem azért, hogy eredetiségét bizonyítsuk. A fényképezés az élet
egyik formája.” Henry CartierBresson
Kérem e gondolatok után, újra
nézzük meg, most már az alkotókkal együtt a képeket.
Kohári Csaba

Februári lapzárta
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat illetve mindazokat, akik a Pásztói
Hírlap februári számában cikket, közleményt, fotót, levelet, hirdetést szándékoznak megjelentetni, hogy a lapzárta idôpontja február
11, déli 12 óra. Kérjük, hogy a szerkesztôbizottságnak címezve a határidôig juttassák el igényüket a polgármesteri hivatal titkárságára,
vagy az intézményirányítási osztályra. A lakosság részére ingyenesen apróhirdetést is közlünk, amelyet írásban kérünk eljuttatni a fentebb jelzett helyre, s ide kérjük az olvasói leveleket is.

Köszönjük

KÖZMEGHALLGATÁS

Alapi Annamária, Balogh Tibor, Dr Nyíri Ferenc, Szlávikné Zagyi Mária, Tari Ottó
képviselôknek, hogy Karácsonyra ruhákkal, és játékokkal támogatták az óvodánkba
járó gyermekeket.

Pásztó város önkormányzata a
mûködési szabályzata szerint közmeghallgatásra hívja a város lakosságát 2005. február 3-án 17
órára a városháza nagytermébe.
A közmeghallgatás célja, hogy az
állampolgárok közérdekû javaslatot tegyenek, véleményt mondjanak, információt kérjenek.

Gyermekkert Tagóvoda
Szent Imre tér
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