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Rendkívüli testületi ülés

Szent Flórián-napi ünnepség

Keresztesi árvízkárokért
közalapítvány

120 éves a tûzoltó egylet

Pásztó város önkormányzata
rendkívüli testületi ülést tartott
május 2-án a városházán. Legfontosabb napirendként a mátrakeresztesi árvízkárokkal kapcsolatban a vis-maior pályázat benyújtására tett elôterjesztést vitatták
meg. Ehhez fûzôdôen elfogadták a
Mátrakeresztest súlytó árvízkárok miatt létrehozott közalapítványt.

pályázat benyújtását.
Kôszegi Pál képviselô a hasznosi
víztározó sérülései iránt érdeklôdött. Sisák Imre válaszában rámutatott, hogy a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium ezzel kapcsolatban vizsgálatot rendelt el és a
minisztériumi államtitkár megállapítása szerint a víztározó gátjában
károsodás nem történt. A vizsgálat
eredményérôl a képviselôk értesülni
fognak.
Sisák Imre polgármester elmondSzlávikné Zagyi Mária, képviselô
ta, hogy a kormány döntött az árvíz- a városlakók azon kérdését tolmákárosultak részleges kárenyhítésé- csolta, mely szerint lehet-e tudni,
rôl, viszont nem döntött egyedi hogy mennyi pénz gyûlt össze az
ügyekben, az önkormányzati tulaj- adományokból, illetve milyen
donú ingatlanokban bekövetkezett összeg szerepel az önkormányzati
kár enyhítésére, amelyet a vis-maior számlaszámon? Sisák Imre válaszákeret biztosíthat. A hivatal munka- ban elmondta, hogy az adományok
társai által elkészült az az összesítés, egy részt a Vöröskereszt, és az MTV
amely a vis-maior károkat tartal- által rendezett gyûjtésbôl érkeznek,
mazza, ez 451.284 eFt nagyságren- amely jelenleg mintegy 101 millió
dû. A Nógrád Megyei Területfej- forintot mutat, továbbá az önkorlesztési Tanácsnak 36 millió forin- mányzat által megnyitott OTP
tos vis-maior keret állt rendelkezé- számlán 20 millió forint körüli
sére, és ebbôl 10 millió forintot jut- összeg van. Tájékoztatott arról is,
tatott Pásztónak. Ezek a vis-maior hogy a megyei Területfejlesztési
károk enyhítésére szolgálnak, ám Tanács és az önkormányzat szaknem elégségesek, ezért kérte a testü- emberei egyetértettek abban, hogy a
folytatás a 3. oldalon
letet, hogy támogassák a vis-maior

Koncert Mátrakeresztesért

Benkô László, Tolcsvay László, Molnár Csaba és Sisák Imre a segélykoncert sajtótájékoztatóján

Szent Flórián a tûzoltók védôszentje a tûzoltó hivatást jeleníti
meg: a bátorságot, a becsületet, az
állhatatosságot, az önfeláldozást,
az embertársak megsegítését. A
Szent-Flórián napi megyei ünnepséget Pásztón a városi tûzoltó állomás falán elhelyezett emléktábla
megkoszorúzásával
kezdték,
majd a résztvevôk a tûzoltózenekar indulójával a városi sportpályára, az ünnepség helyszínére vonultak.
Szabó János tûzoltó alezredes
megnyitó beszédében Szent-Flóriánra emlékezve, jelenkori követôit,
a tûzzel, a természeti erôkkel gyür-

Az áprilisi mátrakeresztesi árvíz
katasztrofális helyzetet idézett elô
a településen. A keresztesiek azóta keserûen küzdenek a károk,
életük rendbehozataláért. Megsegítésükre sokan adakoztak, voltak, akik munkával segítettek,
szinte megmozdult az ország.
Május 27-re a pásztói sportpályára rendkívüli segélykoncertet szerveznek Tolcsvay László, Koncz Zsuzsa, Sebestyén Márta, Keresztes Ildikó Band és az Omega együtes fellépésével. A mûvészek együtt még
soha sehol nem álltak színpadra és
valószínû, hogy ez a május 27-i
program egyetlen alkalom lesz erre.
A többórás mûsor két részbôl áll.

kôzô és azt legyôzô katonáit méltatta, akik állandó szolgálatba vannak
a településeken, ôrizve a polgárok
nyugalmát.
Sisák Imre polgármester megemlékezését Ady Endre A tûz csiholója
címû versidézettel kezdte a SzentFlóriánra való emlékezést és a mátrakeresztesi természeti katasztrófa
eseményeire utalt. Ezen a napon ünnepeljük a Magyar Tûzoltó Szövetség elôdjének, a Magyar Tûzoltó
Egyletnek Rösch Frigyes és gróf
Széchenyi Ödön által 135 éve történt alapítását és ehhez kapcsolódva
a pásztói önkéntes tûzoltóegylet 120
évvel ezelôtti megalakítását.
folytatás a 3. oldalon

A jegyek 3500 Ft-os egységáron a
pásztói mûvelôdési központban a
Ticket Express irodáiban, valamint
a nagyobb megyei mûvelôdési házakban vásárolhatók. A koncert fô
védnöke Kozma Imre atya.
A sajtótájékoztatón Sisák Imre
polgármester örömmel köszöntötte
a nemes kezdeményezôket, a kiváló
elôadókat. – Elszorul a szívem, ha
arra gondolok, hogy milyen sok kiváló ember kész a segítésünkre.
Tolcsvay László zeneszerzô-elôadómûvész arról beszélt, hogy a
Pásztóról elszármazott Molnár Csaba koncertszervezô karolta fel a segélykoncertet. – Amikor meghallottam a hírekben, hogy mi történt
folytatás a 3. oldalon
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ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Képviselôtársaim! Sisák Imre képviselô úr, a Magyar Demokrata Fórum képviselôcsoportjából, napirend elôtti felszólalásra jelentkezett, „Elsodorva”
címmel. Öné a szó, képviselô úr.
SISÁK IMRE JÁNOS (MDF):
Köszönöm a szót, elnök asszony.
Tisztelt Képviselôtársaim! Pásztó a
Mátra nyugati kapuja, Mátrakeresztes városrész pedig városunktól 12
kilométerre, a Mátrában fekvô festôi
szépségû kistelepülés. Mátrakeresztesen a hétköznapokon madárcsicsergés, a Csörgô, a Ravasz és a Kövecses-patak csobogása nyugtatja az
odalátogató turistákat.
2005. április 18-át azonban mi,
pásztóiak, mátrakeresztesiek, de valószínûleg az ország egész lakossága
sem fogja elfeledni.
(13.30)
Az elmúlt napokban többször
eszembe jutottak Petôfi A Tisza címû versének sorai: „Mint az ôrült, ki
letépte láncát, / Vágtatott a Tisza a
rónán át,”. Igen, a Csörgô-, a Kövecses- és a Ravasz-patak valóban úgy
vágtatott, mint a Tisza, el akarta
nyelni az egész világot, de legalábbis
Mátrakeresztest.
2005. április 18-án 17 óra 20 perckor érkezett hozzánk az elsô bejelentés, hogy Mátrakeresztesen mérhetetlen felhôszakadás volt, azonnali,
hathatós segítséget kérnek. Miután
1999-ben és 2001-ben már megtapasztaltunk hasonló áradatot, ezért
azonnal intézkedtem a 179/1999-es
kormányrendelet alapján a helyi védelmi bizottság összehívásáról. Ezt
követôen azonnal a helyszínre siettem, de a hasznosi víztározónál sajnos már nem jutottam tovább, hiszen
a 2408-as fô közlekedési úton a Kövecses-patak, amely kilépett medrébôl, több mint egy méter magasan futott át. Egy erdészeti munkás volt az,
aki besegített, és Mátrakeresztesre
vitt.
Az a látvány, amely útközben fogadott, azt hiszem, mindenki számára szörnyû volt. Aki csak a televízióból vagy az újságokból értesült errôl,
az is elszörnyülködött. Amikor a
helyszínre érkeztem, azt tapasztaltam, hogy az egyébként 5-10 centiméteres vízfolyással rendelkezô Kövecses- és Csörgô-patak négyméteres vízoszloppal zúdul lefelé, elmosva házat, mûhelyt, melléképületet,
gépet és minden más értéket. A helyszínre érkezô salgótarjáni, pásztói,
gyöngyösi és egri hivatásos és önkéntes tûzoltóknak egyetlen feladatot szabtam: menteni az emberi életet.
Tisztelt Képviselôtársaim! Ezekben a történésekben egyetlen pozitívum, hogy, hála istennek, az egyetlen vízbe esett embert is sikerült kimentenünk. A helyi védelmi bizottság azonban intézkedett a lakosság
egészséges ivóvízzel történô ellátásáról, az alapvetô élelmiszerek kiszállításáról. Gondoskodtunk arról is,
hogy a járványveszély elkerülése ér-

PARLAMENT

Sisák Imre napirend elôtti felszólalása a Parlamentben

Elsodorva
dekében mobil WC-k kerüljenek a
településre. Az elmúlt napokban hivatásos és önkéntes segítôk százai
dolgoztak a településen, több mint 30
munkagép folytatta hat napon keresztül a munkát, több tízezer köbméter követ eltakarítva Mátrakeresztes területérôl. Mintegy 118 ingatlant
érintett a mérhetetlen esôzés.
Tisztelt Képviselôtársaim! Április
18-án a 16 óra 30 perc és 17 óra 30
perc közötti idôben 120 milliméter
csapadék hullott a Mátrára. Ez becslések szerint 4,5 millió köbméter vizet jelentett, és ezt a három mátrakeresztesi patak vezette le. Komoly fenyegetést jelentett, hogy a Mátrában,
Pásztó közigazgatási területén van a
legnagyobb magyarországi hegyvidéki tározó, a hasznosi víztározó,
amely 2,5 millió köbméter vizet tárol. Ennek a legmagasabb üzemi vízszintje normál körülmények között
15 méter 30 centiméter. 18-án 19 óra
45 perckor 17 méter 37 centiméteres
vízoszlop volt a víztározóban.
Nehezítette a munkánkat, hogy
sok ember még ezt a helyzetet sem
kímélte, pánikot keltve azt a riadalmat okozta, hogy a hasznosi víztározó gátja elszakadt, és Hasznost, valamint Pásztót veszélyezteti. A lakosságot azonnal tájékoztattuk. Tovább
rontotta a helyzetet, hogy 19 településen ugyan nem baktériummal fertôzött a víz, mint ahogy azt az államtitkár úr mondta, hanem szennyezett,
tehát megelôzô intézkedést tett az
ÁNTSZ és a helyi védelmi bizottság.
Azóta 19 településre lajtos kocsikkal
szállítjuk a vizet, illetve csomagolt
ivóvíz és ásványvíz szolgálja az
egészséges ivóvízellátást.
Nagy szomorúságunkra a kormány nem minôsítette katasztrófa
sújtotta területté Mátrakeresztest.
Ezen már túl vagyunk. Most azt kérjük a kormánytól mi, mátrakeresztesiek, mi, pásztóiak, tegyen hathatós
intézkedést a károk enyhítésére. Azt
kérjük, hogy mind a magán-, mind az
önkormányzati, mind az állami tulajdonban keletkezett károkat teljes
mértékben térítse meg. Nem lehet,
hogy földönfutóvá váljanak a mátrakeresztesi állampolgárok!
Tisztelt Képviselôtársaim! Napirend elôtti hozzászólásomat Széchenyi szavaival fejezném be: „Merjünk
nagyok lenni!” Azt kérem a Magyar
Országgyûlés minden egyes tagjától,
merjünk nagyok lenni (Az elnök a
csengô megkocogtatásával jelzi az
idôkeret leteltét.), pártállástól függetlenül fogjunk össze. Most a
gyorsírói asztalra elhelyezek 386 darab…
ELNÖK: Képviselô úr, öt perc áll
rendelkezésre.
SISÁK IMRE JÁNOS (MDF):
Tisztelt Elnök Asszony! Nem lehetne most kivételt tenni? Katasztrófa-

helyzet van! …386 darab csekket.
Kérem, mindenki támogassa Mátrakeresztes helyreállítását az emberek
megnyugtatására.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
(Taps az ellenzéki pártok soraiban.)
ELNÖK: Frakcióvezetô-helyettes
úr, természetesen nem a katasztrófahelyzet megkérdôjelezésérôl volt
szó, egyszerûen arra figyelmeztettem, hogy öt perc áll rendelkezésre a
napirend elôtti elmondására. (Közbeszólások az ellenzéki pártok soraiból.)
Lamperth Mónika belügyminiszter asszonyt illeti a szó, a kormány
részérôl.
DR. LAMPERTH MÓNIKA belügyminiszter: Tisztelt Elnök Aszszony! Tisztelt Országgyûlés! Tisztelt Képviselô Úr! Ha ilyen helyzet
áll elô egy településen, mint ami április 18-án Mátrakeresztesen történt,
akkor a legfontosabb az, hogy az emberek biztonságban legyenek. S valóban köszönet illeti mindazokat,
akik komoly erôfeszítéseket tettek
annak érdekében, hogy az emberek
biztonságban legyenek. Köszönet a
katasztrófavédelem szakembereinek, a tûzoltóknak, a rendôrség munkatársainak, a település polgármesterének, az önkormányzati hivatal
munkatársainak és mindazoknak az
önkénteseknek, akik segítettek azért,
hogy ez emberek élete biztonságban
legyen, és utána, amikor már a nagy
baj elvonult, minél elôbb a helyreállítás és a kárenyhítés megtörténhessen.
A miniszterelnök úrral együtt én is
ott jártam, és valóban megrázó volt
az a tapasztalat, amit ott szereztünk,
hiszen félbevágott háztól kezdve
tönkrement lakásokig és eszközökig
valóban szörnyû volt az a kép, amit
ott tapasztalhattunk. Ezért a helyszínen Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr megbízta Juhász Gábor urat,
aki nemcsak államtitkárként, hanem
a térség egyéni országgyûlési képviselôjeként is nagyon sokat tett azért,
hogy ott gyorsan, szakszerûen megtörténjék a kárfelmérés és a kárenyhítés.
Tisztelt Képviselô Úr! Én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben,
amikor valamennyien arról számolhatunk be, és ön is arról számolt be
ott, a helyszínen, hogy minden, azaz
kivétel nélkül minden hatóság és
mindenki megtette, ami általa megtehetô, akkor talán méltánytalan egy
olyan jogértékelési helyzetet idehozni és fölhánytorgatni, amirôl ön is
pontosan tudja, hogy jogszabályszerûen nem áll meg. Ezért szeretném
kérni a tévénézôket, akik nézik, figyelemmel kísérik most – és bizonyára elsôsorban ôk is arra kíváncsiak, hogy ki és mit tett, és mit tehet annak érdekében, hogy ezek a szeren-
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csétlen emberek minél elôbb segítséget kapjanak –, lássák tisztán, hogy a
katasztrófa sújtotta területté nyilvánítás nem azon múlik, hogy egyébként megtesz-e mindenki minden tôle telhetôt vagy sem, hanem a jogszabály megmondja, hogy milyen esetben lehet egy területet katasztrófa
sújtotta területnek nyilvánítani. Ezek
a föltételek akkor állnak fönn, ha a
bekövetkezett katasztrófa a megye
területének túlnyomó többségét érinti, ha a bekövetkezett katasztrófa egy
hétnél hosszabb idôn át veszélyezteti
a lakosság élet- és vagyonbiztonságát, illetve továbbterjedése más területeket is veszélyeztet. Képviselô úr,
polgármester úr, én azt hiszem,
ôszintén kell örülnünk annak, hogy
ez a helyzet nem állt fönn, és természetesen mindenkinek dolga és kötelezettsége, hogy megtegye azt, ami
megtehetô.
Ezért döntött úgy a miniszterelnök
úr a helyszínen, és bejelentette, hogy
35 millió forint gyorssegélyt kap a
település. Ebbôl 5 millió forint azt a
célt szolgálja, hogy a lehetô leggyorsabban kapjanak az emberek
szociális természetû segélyt, segítséget, támogatást az önkormányzaton
keresztül. Én ôszintén remélem,
hogy miután egy nap alatt odaért a
pénz – kérem, hogy ezt egy fejbólintással igazolja vissza (Sisák Imre János bólint.) –, ezért azt szeretném
kérni a kormány nevében, hogy polgármesterként tegyen meg mindent
annak érdekében, hogy ez minél
elôbb odaérjen az emberekhez.
Én kaptam olyan jelzést, hogy még
ebbôl a szociális támogatásból nem
kaptak, bizonyára szükség van rá.
Kérem, legyen az emberek segítségére abban, hogy ezt minél elôbb
megkaphassák. Szeretném még egyszer mindenkinek megköszönni, aki
ebben a bajban tette a dolgát, tette a
törvényes kötelezettségét, és az emberek segítségére sietett. Juhász Gábor államtitkár úr, a térség országgyûlési képviselôje pedig a miniszterelnök úr megbízásának megfelelôen elô fogja készíteni az ezzel kapcsolatos tájékoztatót és kormányelôterjesztést.
Én ôszintén remélem, hogy a mátrakeresztesi emberek minél elôbb
érezhetik azt, hogy az ôket ért kárt, a
lakóépületeikben bekövetkezett károsodást helyreállítják, és biztonságosan, megnyugtató körülmények
között élhetnek az elkövetkezendô
idôben.
(13.40)
A miniszterelnök úr megrendelése
egy komplex helyreállítási tervre vonatkozott... (Az elnök csengetéssel
jelzi az idô lejártát.)
ELNÖK: Miniszter asszony!
DR. LAMPERTH MÓNIKA belügyminiszter: ...ez nemcsak azonnali, hanem egy hosszabb távú munkát
is igényel.
Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
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KÖZÉLET

Rendkívüli testületi ülés

Keresztesi árvízkárokért
közalapítvány

Koncert Mátrakeresztesért

folytatás az 1. oldalról
ahol Sebestyén Márta és Koncz
Mátrakeresztesen és megláttam azt Zsuzsa, a Keresztes Ildikó Band és
a családfôt, akinek a fél háza össze- az Omega Tolcsvay Lászlóval
omlott, egy kérdés jutott az eszem- együtt lép majd fel.
be: mit tudnék nekik segíteni? –
Benkô László hagsúlyozta: „Bifolytatás az 1. oldalról
leztek jelentôsebb összegû közala- mondta Tolcsvay László. – Vélemé- zonyítani szeretnénk, hogy jó dolvis-maior körbe nem tartozó véd- pítványi befizetést. A közalapítvány nyem szerint ilyen tragédiák kap- gok érdekében fogunk össze és vamûvek megépítését szolgáló kiadá- csak a mátrakeresztesi károkkal csán minden embernek kötelessége lóban újat alkotva láthatjuk, hogy
sok 180-200 milliós nagyságrendre összefüggésben lát el feladatokat.
lenne segíteni a másikon.
kiken segíthetünk.” Molnár Csaba
tehetôk. Ezt csak késôbbi pályázati
Majd arról beszélt, hogy Molnár azt emelte ki, hogy a segélykoncerA képviselô-testület az ismertetés
lehetôséggel tudják majd kezelni.
után egyhangúlag elfogadta a köz- Csabával olyan programot állítottak ten „magyarok a magyarokért” adaA Mátrakeresztest sújtó árvízká- alapítvány létrehozására tett javas- össze, amelyre „még nem volt pél- koznak és közben egy feledhetetlen
rok miatti Közhasznú Közalapít- latot, amelynek célja a károsultak da”. Nagy a valószínûsége, hogy estét tölthetnek együtt a hazai mûvány létrehozására azért van szük- megsegítése, az árvíz által a közmû- többet nem is lesz olyan alkalom, vészek „krémjével”.
ség, mert vannak olyan cégek, akik vekben, utakban, hidakban, kábeladományaik befizetésére adóigazo- hálózatban, az állandó és idôszakos
lást kívánnak kapni. A közalapít- vízfolyásokban és az önkormányzavánnyal kapcsolatos iratokat a bíró- ti ingatlanokban keletkezett károk
sághoz kell benyújtani, s elfogadás helyreállítása.
után lehet egy ideiglenes számlaszáA Közhasznú Közalapítvány ku- A rendelkezések értelmezését utalta át a Belügyminisztérium.
mot nyitni, illetve az Apeh-tól tör- ratóriumának elnöke Erdélyi Gyula kérte a belügyminisztériumtól Si- Egyrészt a kötelezô önkormányzati
zsszámot kell kérni, amit az OTP- vállalkozó lett, tagjai: Molnár Ist- sák Imre polgármester a Mátra- feladatok ellátására, a halasztást
nek szükséges átadni. Mindezek ván, Reviczki László, Sisák Imre, keresztesnek biztosított 35 milliós nemtûrô védekezési költségek megután lehetséges a csekkek nyomtatá- Laczkóné Holtner Mária, Vígh Jó- kormányzati gyorssegély felosztá- térítésére, valamint a mûködôképességet szolgáló önkormányzati támosa, illetve a befizetés teljesítése. Na- zsefné, Erdélyi Gyula és dr. Varga sát illetôen.
gatásra és az elemi lakhatási feltétegyobb állami cégek, biztosítók je- Lajos apát.
Mátrakeresztesen 5 millió forintot lek biztosítására.
átmeneti segélyként már kiosztotA fennmaradó 30 millió forint
tak, a megmaradt 30 milliót egyen- azonban csak részben szolgálja a
Szent Flórián-napi ünnepség
lôre nem tudják a kormány döntésé- lakhatási feltételek biztosítását.
nek megfelelôen a magántulajdon- Ugyanis a kormány összesen 155
ban keletkezett károk rendezésére millió forintot nyújt lakossági kártéfordítani, mert az erre vonatkozó rítésre, miután a 35 millió forintos
folytatás az 1. oldalról
pott dr. Bende Pétertôl a Magyar rendelkezések ellentmondóak. A gyorssegélyt követôen újabb 120
Sisák Imre kifejtette, hogy a tûz- Tûzoltó Szövetség elnökétôl.
gyorssegélyt ugyanis több célra milliós összegrôl döntött.
oltókra a lakosság mindenkor száA pásztói önkéntes tûzoltóság elmíthat. Ezt bizonyítja a mátrake- nöke által pénzjutalomban részesíresztesi tragédia, de a mindenna- tett dolgozók: Tóth József, Magyari
pokban elôforduló tûzesetek, bal- Sándor, Odler József, Kecskés Jóesetek, ahova elsôként a tûzoltók ér- zsef, Stadler Tamás. Tárgyjutalmat
nek és segítenek a bajbajutott embe- kaptak: Kürti Lászlóné, Kiss LászA Medvehagyma összetéveszthetôsége
reken. Felelevenítette a pásztói egy- lóné, Csépe Zsolt, Sôregi József, Pámás mérgezô növényekkel
let 120 éve történt megalakulását és dár Sándor, Tömpe Károly, Tóth
az azóta eltelt idôszak eseményeit. László, Batta Mátyás, valamint TôKöszönetett mondott az egylet volt kés László, Baja Róbert, Alapi Ist- Az ÁNTSZ Nógrád Megyei Intézetének vezetôjétôl, Dr. Hajdu Katalin
és jelenlegi vezetôinek, az aktív és ván, Vámosi Gábor, Csohány Jó- megyei tisztifôorvostól a fenti tárgyban körfaxot kaptunk, melynek szövisszavonult önkéntes tûzoltóknak, zsef, Molnár Máté, Toldi Miklós, vegérôl az alábbiakban tájékoztatjuk a lakosságot.
majd egyperces néma fôhajtással Kanyó József, Hollós Gyôzô és Csé„Az EU élelmiszerbiztonsági gyorsriasztási rendszerén keresztül kapemlékeztek az elhunyt tûzoltókra az pe István.
tunk egy tájékoztatót, amelyet aktulalitása miatt ezúton közzé teszünk.
ünnepség résztvevôi.
A Medvehagyma (Allium ursium) egy ízletes fûszernövény, amely
Szabó János bejelentette, hogy a
egyre nagyobb népszerûségnek örvend az utóbbi években. A szezonja
mátrakeresztesi árvíz kárainak elháa tavasz elsô napjaival kezdôdik. Ilyenkor jellegzetes fokhagyma illata
rításában Deák Péter és Molnár Pésokakat arra késztet, hogy maguk gyûjtsék be friss vagy késôbbi felter önkéntes tûzoltókat a belügymihasználásra. Akik már találkoztak a növénnyel, de nincs kellô szakisniszter dicséretben és jutalomban
meretük, könnyen összetéveszthetik a Medvehagyma fiatal leveleit a
részesítette. Csóri József ôrnyagy és
komoly, akár fatális mérgezést okozó májusi gyöngyvirág (ConavallaCsépe Zsolt százados gróf Szécheria majalis) és az ôszi kikerics/ebvirág (Colchicum autumnale) példányi Ödön emlékérem elismerést ka-

Kormányzati gyorssegély

120 éves a tûzoltó egylet

KÖZÉRDEKÛ HIRDETMÉNY

Köszönet a Margit Kórház belgyógyászat dolgozóinak és külön köszönet Rakoncai fônôvér maximálisan odafigyelô munkájának, melyet édesanyám Rózsa Barnáné betegségével kapcsolatos helytálassal, fáradtságot
nem érzô mindennapos jó indulatú munkájával tett. Mivel édesanyám sajnos
súlyos mozgáskorlátozott, a kórház belgyógyászati osztályára került, ahol a
betegség több hónapos gyógyítását emberfeletti erôvel végezték, s segítették
édesanyám mielôbbi felépülését. Mégegyszer megköszönve munkáját, nagyon sok sikert és egészséges hosszú életet kívánok, hogy minél több beteg
embert gyógyíthasson. Köszönet a sok fáradozásért!
Tisztelettel: Tôzsér Lászlóné

nyaival. Körlevelünkkel szeretnénk felhívni a figyelmet egy olyan
veszélyre, amely már Magyarországon is megjelent. Megelôzhetô a
mérgezés, ha a lakosság a Medvehagyma jellegzetes tulajdonságai
alapján csak olyan növényt gyûjtene be és fogyasztana, ami egyértelmûen azonosítható. Segítség lehet, ha egy levéldarabkát az ujjak között
elmorzsolva a jellegzetes fokhagyma illatot keressük. Amennyiben
kétségek merülnek fel, helyesebb, ha a növényt nem gyûjtjük be, vagy
megbízható forrásból szerezzük be, illetve termesztjük.”
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy egy esetleges súlyos mérgezés
megelôzése érdekében csak egyértelmûen azonosított növényt
(MEDVEHAGYMÁT) fogyasszon.
Dr. Tasi Borbála címzetes fôjegyzô
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AEGON Magyarország Általános Biztosító Rt

1 millió Ft adomány
a mátrakeresztesieknek
Az AEGON Magyarország Biztosító Rt. 1 millió forintot adományozott a mátrakeresztesi
károk enyhítésére, amelybôl Sisák Imre polgármester úr a védmû kiépítését tervezi.
Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Rt. rekord idô
alatt – egy héten belül – befejezte
a mátrakeresztesi árvízkárok felmérését és intézkedett a 47 mFt
kárösszeg átutalásáról. A biztosító munkatársai valamennyi mérlegelési helyzetben kiemelt tekintettel voltak a katasztrofális körülményekre, amelyeket a megáradt
patak hagyott maga mögött.
A rendkívüli helyzetre való tekintettel – szerzôdéses kötelezettségein túl – az AEGON Magyarország Rt. 1 millió forintot ajánlott fel a mátrakeresztesi önkormányzatnak, amelyet a védmû kiépítésének finanszírozására fordítanak.
Az adományt Horváth Andrea

vezérigazgató-helyettes adta át
Sisák Imre polgármester úrnak.
“Az elmúlt napokban szinte az
egész ország kifejezte együttérzését és segítô szándékát a mátrakeresztesi katasztrófa károsultjaival
kapcsolatban. Egy biztosítótól
természetes elvárás, hogy a lehetô
legrugalmasabban járjon el a károk felmérésében. Az AEGON
Magyarország Rt ezen túlmenôen
kötelességének érzi, hogy további
segítséget adjon a károk helyreállításához. A biztosító 1 millió forintos adománya ahhoz a munkához nyújt segítséget, amely egyéb
forrásokból kivitelezhetetlen volna.” – mondta Horváth Andrea.
A csapadékos és viharos idôjárás az ország szinte teljes területén
okozott károkat. Szerencsére ezek
mértéke jóval kisebb mint a mátrakeresztesi katasztrófáé. Az AEGON Magyarország ügyfélszolgálatához eddig közel 1500 db
kárbejelentés érkezett, a becsült
kár értéke mintegy 100 millió Ft.

Horváth Andrea az Aegon Magyarország Biztosító Rt vezérigazgató-helyettese átnyújtja Sisák Imre polgármesternek a cég egy
millió forintos adományát az országházban

Szabó Zoltán: ÉDESANYA
Induljak el, vagy érjek haza,
Az ajtóban ott áll édesanya.
Egy angyal ô, s ha rosszat teszek,
Még akkor is csak engem szeret.
Figyel mindig, vigyázza álmom,
Minden szóval én csak ôt áldom.
Nem érhet baj, míg itt van velem,
Ôrzi léptem, és fogja kezem.
Ha öröm ér, vagy bánat nyomaszt,
Nevet vele, és ô nyújt vigaszt.
Igaz szívbôl én csak azt kérem,
Édesanyám örökké éljen…

Nem felelôs az
erdôgazdálkodás…
Tudomásul kell venni, hogy igazodni kell a természeti folyamatokhoz,
együtt kell élni vele. – Ezzel a gondolattal igazolta tapasztalatait Szabó
Lajos erdômérnök mátrakeresztesi
sajtótájékoztatóján, mivel az április
18-i árvíz kialakulásáért a híradások során a média a „tarvágásokra”
is hivatkozott.
Az erdômérnök a patak feletti meredek hegyoldalon magyarázta, hogy a
fakitermelés fokozatos felújító vágással történik, ami azt jelenti, hogy a ritkításnál minden esetben a levágott fagyökérzetnél megjelenik az aljnövényzet, a különbözô facsemeték:
cser, tölgy, bükk, s különféle cserjék
fantasztikus gazdagsága. Mindez betölti a folyamatos talajvédelem szerepét, azaz a gyökérzet a talaj megtartó
ereje. Mátrakeresztes községre mint-

egy 3000 ha-os vízgyûjtô területrôl érkezett a csapadékvíz, ide 2 óra alatt
110 mm csapadék hullott. A talaj telítôdve volt a korábbi hócsapadék miatt
és szinte pillanatok alatt lezúdult a
rengeteg víz a mederbe. A hatalmas
víztömeg kiáradt és kimosta a mederoldalakról a köveket, a vulkanikus
sziklákat sodorva fákat tördelt ki, utakat, házakat mosott el…
A fakitermelés csak törvényes engedélyek birtokában, új erdô létrehozásáról gondoskodva végezhetô, hiszen köztudott, hogy a keresztesi lakosok többsége épp az erdôgazdálkodás
során kitermelt faanyag feldolgozásából él. Az Egererdô Erdészeti Rt. kötelezettségének mindenkor maradéktalanul eleget tett, s a kialakult katasztrófa helyzetért az erdôgazdálkodás
nem marasztalható el – hangsúlyozta
Szabó Lajos erdômérnök.

Pannondrink és Millenium Kft. támogatás

Egymillió forint felajánlás
A Pannondrink és Millenium Kft. 1
millió forint céltámogatást ajánlott
fel a mátrakeresztesi árvízkárok
enyhítésére az országos felelôsségvállalás tudatában.
Az árvíztragédia okozta károk enyhítésére felajánlott adományról elôször levélben értesítették a város vezetôit:
Sisák Imre polgármester Úr részére! Bis dat, qui cito dat, vagyis Kétszer
ad, ki gyorsan ad – szól egy több évezredes, régi latin mondás, amelynek
2005 április 18-án egy tragédia adott
a mának szóló aktualitást.
Ezen a napon e mesés, idilli táj a természet gonosz erôinek martaléka lett.
Emberi alkotások, sorsok váltak egyik
percrôl a másikra a megvadult égszakadás, és vízzúdulás tehetetlen játékszerévé. Egy ország nézte döbbenten a
mocskos habok tobzódását.
Tíz évvel ezelôtt, amikor cégünk, a
Pannondrink és Millenium Kft. Pásztón, ebben a romantikus, történelmi

környezetben otthonra lelt, szinte
azonnal éreztük, hazaértünk. Az itt
élôk befogadtak és mint régi ismerôsök, segítettek gyökeret ereszteni.
Természetes volt tehát, hogy azon az
emlékezetes napon, amikor végre a
démon kitombolta magát és csendesedett dühe, már mint régi lokálpatrióták
azonnal tudtuk: a szerencsétlenség a
mi tragédiánk is, a mi közösségünk, a
hozzánk közelállók szenvedtek el egy
meg nem érdemelt csapást.
Az érzelmeink és értelmünk által
diktált kötelességnek engedelmeskedve, az együttérzô segíteni akarók jó
szándékával, elsôk között próbáltunk
a sebek gyógyításában részt venni. A
kétségbeesés sötétjében egy gyertya
fényének erejével hozzájárulni ahhoz,
hogy azt minél elôbb a reményteljes
valóság világossága váltsa fel.
A Pannondrink és Millenium Kft. a
károk enyhítésére, a testi és lelki sérülések gyógyítására, egymillió forintot
ajánlott fel. Tisztelettel:
Nagy Róbert, Szabó Ferenc

Adomány a
Magyar Kézilbda
Szövetségtôl
A Magyar Kézilabda Szövetség
küldöttgyûlése egyhangú döntéssel 500 ezer forintot ajánlott
fel Pásztó önkormányzatának a
rendkívüli esôzések okozta
mátrakeresztesi károk enyhítésére.

Nagy Róbert és Szabó Ferenc a Pannondrink és Milleniumi Kft. adták
át Sisák Imre polgármesternek cégük 1 millió forintos céltámogatását
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Kárenyhítés rendelet módosítással
A Mátrakeresztesen 2005. április
18–20. között bekövetkezett
rendkívüli esôzés, vihar és árvízkárok enyhítése érdekében a
Képviselô-testület április 25-i
rendkívüli ülésén módosította a
szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendeletet.
A módosítás célja az volt, hogy a
súlyos helyzetbe jutott emberek a
lehetô legrövidebb idôn belül átmeneti segélyben részesüljenek. A
rendkívüli Képviselô-testületi ülés
napján a polgármester – a szociális
osztály dolgozói által a döntést

Segítô jobb az
Iparkamarától

megelôzô hétvégén elkészített
helyszíni
környezettanulmány
alapján méltányolva a károk nagyságát, életkörülményeket – döntött
5 millió forint keretösszeg átmeneti
segélyként történô biztosításáról.
Ez a támogatási forma 69 családnak
jelentett azonnali segítséget, mivel
a segély felvételére a döntés napján
Mátrakeresztesi Kultúrotthonban
szervezetten a Szociális és Pénzügyi Osztály dolgozóinak közremûködésével sor kerülhetett. Ezt a
gyors segítségnyújtást többen elérzékenyülve könnyes szemmel köszönték meg.

A Hatósági Iroda dolgozói a kárelhárítás napjain rájuk bízott feladatok elvégzésén túl a PLUS Élelmiszerüzlet által 4 millió Ft. értékben biztosított alapvetô élelmiszerek – liszt, cukor, tej, kávé, tea,
keksz, hús és zöldkonzervek, üdítô
stb. – tisztító és mosószerek kicsomagolását és szétosztását is nagy
igyekezettel és gyorsan végezték el.
Az élelmiszercsomag – az átvétel
igazolása mellett – minden Mátrakeresztesi családhoz eljutott.
Banos Jenôné
hatósági iroda vezetô

Megasztár jótékonysági
koncert

A Nógrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara is csatlakozott a
mátrakeresztesi árvízkárosultak megsegítéséhez.
A szervezet elnöksége úgy döntött, hogy anyagi lehetôségeihez
mérten egy károsult vállalkozót
részesít gyorssegélyben.
Ennek megfelelôen május 13án pénteken délelôtt Holtner József fakanál és vágódeszka-készítô vállalkozónak mátrakeresztesi mûhelyénél nyújtott át kétszázezer forint segélyt. A kamara
vezetésének nevében Tordai Péter elnök, Berenténé dr. Kurucz
Erzsébet, a kamara titkára, Nagyné Illés Márta a pásztói kamarai
iroda vezetôje és Bagyin Pál, a helyi csoport elnöke adta át a segítô
adományt.
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Koncert a
károsultakért
A mátrakeresztesi természeti
katasztrófa károsultjai megsegítésére a Pásztó Dózsa Gyögy
Általános Iskola udvarában május 4-én jótékonysági koncertet
rendeztek, ahol közremûködött: Komár László, D. Nagy
Lajos, Auth Csilla, a Dupla Kávé, Csocsesz, Mikó Zsolt, Ricsi
bohóc, Baby Gabi, Köteles István, valamint a Románcok, a
Shakers Rock and Roll, továbbá a Brodway Musical Stúdió.

Mátrakeresztesért…
Szép világunkért…
És saját magadért is…
Ne vágj ki MINDEN FÁT!!
Szabó Zoltán:

ÉLETÜNK ABC-JE
– részlet –

Ú-ÚSZIK
Úszik a házam… úszik mindenem
Úgy érzem az Isten elhagyott engem
Úgy dolgoztam pedig egész életemben
Úri módot eddig SOHA nem élveztem

Jótékonysági koncert a mátrakeresztesi árvízkárok helyreállításáért
május 18-án egy hónappal a katasztrófa után, a pásztói Dózsa Gyögy
általános iskola aulájában. Fellépett a TV2 Megasztár mûsorának
tizenkét résztvevôje. A közönség nagy tetszéssel fogadta mûsorukat.

Provident támogatás

Úszik a házam… úszik mindenem
Újságpapíron ülve Keresem helyem
Úszik könnyeimben asszonyom…
gyermekem
Új Élethez erôt ôk adnak nekem

Újra indítani a fafeldolgozást

A balassagyarmati székhelyû Ipoly
Erdô Rt. – bár Mátrakeresztes kívül
esik mûködési területén – tenni kíván az árvízkárosultak megsegítésére. A cég vezérigazgatója, Kiss
László az alábbi levelet juttatta el
Holtner Krisztián faipari vállalkozónak, mátrakeresztesi üzleti partnerének:
Tisztelt Holtner Úr!
Az árvíz okozta károk enyhítésében az Ipoly Erdô Rt. – mint üzleti
partner – részt kíván venni. Segítségünk a fafeldolgozó iparuk újraindítására irányulna.
A mûhely indításához gépet, (gépeket) biztosítanánk egy hosszútávú
A Provident Pénhzügyi Rt. országos társadalmi felelôsségvállalás kapcsolat keretében. Körülbelül 3
keretében 300 ezer forint céltámogatást nyújt a mátrakeresztesi millió forint értékhatárig megvásáárvízkárok enyhítésére
rolnánk az alapvetô gépeket, és azo-

kat használatra átadnánk Önöknek.
A gépek három éven keresztül a mi
tulajdonunkban maradnak, majd a
harmadik év eltelte után adás-vételi
szerzôdés keretében Önök valamilyen könnyített fizetési konstrukcióban megvásárolnák azokat.
Amikor a termelés elindulhat, egy
társ erdôgazdaság segítségeként,
térítésmentesen tudunk alapanyagot biztosítani, 50 ezer forint értékben.
Kérem amennyiben errôl a segítségi ajánlatról úgy érzik, hogy elfogadható és vállalható Önöknek, jelezzék felénk. Ezután elindítható a
gépbeszerzés, illetve elôkészíthetôk
a szükséges szerzôdések.
Üdvözlettel:
Kiss László vezérigazgató
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Képviselôi felelôsség korlátozott jogokkal
Véleményem szerint vitatkozni lehet, sôt érdemes akkor, ha az adott téma, mint például a város költségvetése, a mûködtetés szükségszerûsége, a
fejlesztés iránya ad alapot minderre.
Az érvek, és ellenérvek alapján kialakult eltérô vélemény hangoztatása
egy önkormányzatnál, a képviselôtestületen belül soha nem jelenthet
problémát.
A Pásztói Hírlap márciusi számában leírt véleményemet továbbra is
fenntartom. Teszem ezt még akkor
is, amikor a Polgármester Úr a Pásztói Hírlap áprilisi számában az általam leírtakat cáfolni igyekezett. Azt
már régen megtapasztaltam, hogy a
Polgármester úr a maga igazságát képes mindent eldöntô tényként tálalni.
Így tesz a város elsô embere most is.
Azt a látszatot igyekszik kelteni, az
általam említettekrôl, mintha én fanyalognék az eddig elért eredményekkel kapcsolatban.
Pedig én kifejezetten pozitív értelemben szóltam a már megtörtént és
a jelenleg befejezéséhez közeledô
fejlesztésekrôl.
Mindannyian elismerjük az egészségügyi és szociális intézményhálózat létrehozásában eddig elért eredményeket, vagy akár a közvetlen
környezetünket kímélô szennyvízberuházásokat.
Ennek ellenére, ha valaki mégis
észrevételezi, hogy ebben a városban
még sok-sok megoldásra váró feladat hátra van az nem feltétlenül
rosszakarója a városnak.
Amit én egyébként is kritizáltam
és teszek szóvá ma is az a város mûködtetésével, fejlesztési elképzeléseivel függ össze.
Az a lassan tíz év óta állandósuló
probléma, hogy a városnak minden
évben egyre nagyobb erôfeszítéseket

Városlakók megkeresésére kötelességemnek érzem a viszontválaszt. Szeretném megköszönni Polgármester Úr reagálását a márciusi
Pásztói Hírlapban megjelent „Költségvetés után…” címû cikkemre.
Jobban örültem volna, ha már én
„publicista szólamokat puffogtatok” Ön nem teszi ezt. Az, hogy a 19
fôs képviselôtestületben ki lett ellenzéki és ki nem, ezt nem pont Ön
döntötte el 2002 ôszén, mikor a bizottságokat, és a bizottsági elnöki
posztokat elosztotta és a „bal” kézrôl esô oldalnak alpolgármestere
nem lehetett. Tény, a 2005-ös költségvetésnél tartózkodtam, de nem
NEM-el szavaztam, ahogy azt Ön
tette Polgármester Úr, ugyanis egy
egész ország költségvetésére NEMel szavazott. Vajon ebben a költségvetésben nem szerepelt a Zagyván
túli területen beindítandó szennyvízberuházás, vagy az intézmények
támogatása, stb? Amikor takarékos-

kel tennie a mûködtetés biztosításához, az mindenképpen igényelné az
egész költségvetési terület újra gondolását.
Én azt látom a legnagyobb gondnak, hogy továbbra sem tudunk változtatni az elmúlt évek beidegzôdésein. Egyetlen konkrét lépés nem történt az intézményhálózat – egyes elemeinek – ésszerûbb, hatékonyabb
kezelésére, az önkormányzat saját
bevételeinek mértékét, pedig egyre
kevésbé tudja jó irányba befolyásolni. Azért is fogalmaztam úgy az elôzô írásomban, hogy új költségvetés
készül, de régi szemlélettel. Szemléletváltásra és sokkal több ötlettel teli
határozottságra volna szükség egy
élhetôbb, egy dinamikusabban fejlôdô város megteremtéséhez.
A Polgármester Úr kritikájában azt
is jelezte, hogy csak akkor tartja elfogadhatónak a képviselôi javaslatainkat, ha azok a hiány csökkentésére
irányulnak.
Tegyünk például arra javaslatot,
hogy még kevesebb út és járda épüljön? Vagy javasoljuk azt, hogy a már
így is minimális költségszinten lévô
városüzemeltetési feladatokra (pl.
parkfenntartás, temetôüzemeltetés,
utak, hidak állagmegóvására) még
kevesebb pénzt fordítsunk?
Ebben nem vagyunk partnerek. De
abban igen, hogy az egyre gyarapodó
intézményhálózat ésszerûbb és hatékonyabb mûködtetését, hogyan lehetne elérni, vagy a bevételnövelés
lehetôségeit miként lehetne megtervezni.
A szennyvízcsatornázás II. ütemének pénzügyi helyzetét illetôen, pedig csak részben helytálló, amit a
Polgármester Úr mond.
Mert az igaz, hogy az I. ütem megvalósítása 90%-os állami támogatást

kapott, a mostani támogatás pedig
„csak” 72%-os. De a szennyvízberuházást összevonni az út-és járdaépítéssel azt azért mégsem kellene.
Egy esetleges nagyobb támogatás
azt jelenthette volna – és ez a leglényegesebb szempont –, hogy a város
lakosságának
lakóegységenkénti
hozzájárulásként kisebb összeget
kellett volna fizetnie a mostani
150.000 Ft helyett.
Egyébként az elmúlt hetekben, a
város különbözô területein zajló útés járdaépítésekkel kapcsolatban
csak egy kifogásom van. Miért nem
tudhattak róla a képviselôk, és miért
nem tehettek ôk is javaslatot, és miért
csak a Polgármester dönthet egy
személyben.
Így állhat elô az a helyzet, hogy a
körzetek lakóinak, a felújításokkal
kapcsolatban jogos kérdéseire az
egyéni képviselô sem tudja a választ.
Teljesen jogos a felháborodás a
Vörösmarty út (Gábor Áron út és Rózsa út közötti terület) lakói részérôl,
hogy ôk már megint kimaradnak az
utca teljes felújításából.
Ugyan ilyen indokolt az Ágasvár
és a Rezeda utcákban lakók részérôl
az igény, hogy az elmúlt években depózási és telephelyi céllal többször is
használt ottani területért, valamint a
nehéz gépjármûvek által megrongált
úthálózat helyreállításáért tegyen lépéseket az önkormányzat a szennyvízberuházás kivitelezôje felé.
A település vállalkozóival és a befektetni szándékozókkal való kapcsolattartásról, együttmûködésérôl
lehet érdemi és lehet gesztusjellegû
párbeszédet folytatni.
Az elôbbi jelentheti az eltérô érdekek összhangba hozását a lehetséges
elônyök kölcsönössége alapján.
Az utóbbi jelentheti azt, hogy

Közkívánatra!
ságot hirdetek nem véletlenül teszem, hisz saját szememmel látok
olyan utat leaszfaltoztatni, mely
nem volt tervezve, de ahol csak foltozgattak ott újra kell csinálni. Ez
nem pazarlás? Túlköltekezésre nem
buzdítottam senkit januári cikkemben, csak az új év kapcsán leírtam
kívánságaimat. Talán baj, hogy
„mertem nagyot álmodni”?
A pályázatok odaítélését sem én
bírálom el, de biztos, hogy egy minden elôírásnak megfelelô, jól megírt, idôben benyújtott pályázatot
nem szokás elutasítani. Önnek nem
tetszik, hogy én ellenzéki képviselô
vagyok, valószínû a kormánynak
sem tetszik, hogy Ön ellenzéki képviselô, de bízom abban egyikünk
sem tekinti a másikat ellenségnek!
Azt, hogy néhány cég akar települni Pásztóra már elmondtam, de

jó lenne tudni azt is, hogy rendelkezünk-e infrastruktúrával ellátott
iparterületekkel? Nem tudom, hogy
a SOLE érdekében kinek kellet volna szót emelni, de biztosan nem rám
gondolt a Polgármester Úr! Márcsak azért, mert egy multi, ha menni
akar, azt nem állítja meg senki!!
– A munkanélküli rátáról csak
annyit, hogy a munkaügyi központnak csak a regisztrált munkanélküliekrôl van adat, akikrôl nem tudnak,
azok már nem is léteznek? Sokan
nem regisztráltatják magukat! Némi
sejtésem van az effajta számításokról, mivel több mint tíz évig voltam
munkaügyi vezetô, felsôfokú végzettségem van statisztikából, munkaerô gazdálkodásból, bérgazdálkodásból és munkajogból. Ha nem is
sokat, de egy keveset értek hozzá.
Nem kételkedem a Nógrád me-

ugyan van párbeszéd a vállalkozókkal, de ez egyirányú és az önkormányzat érdekeit jeleníti meg.
Normális esetben, ha egy befektetônek az elképzelései, tervei egybe
esnek a város céljaival, akkor a város
vezetôi legyenek segítô partnerek.
Azt hiszem, hogy a Penny Market
több hónapos kálváriája nem a Polgármester Úr által leírtakat támasztotta alá.
A stranddal kapcsolatosan csak azt
említeném meg, hogy a beruházás elmaradását mindannyian sajnáljuk.
De attól még igaz lehet az, hogy a
korábban lehetséges beruházási folyamatot mindig is politikai kampány övezte.
Számon kérni és követelni a hiányzó pénzügyi forrás elôteremtését
sokkal inkább attól kellene, aki ezt az
ügyet politikai céljai elérésére kívánta felhasználni.
Egy kisváros képviselôtestülete
ideális esetben mûködhet egységesen, de lehetnek olyan dolgok is,
amelyben eltérô álláspontok alakulnak ki. Ezt sport hasonlattal lehet úgy
is értelmezni, ahogy a város polgármestere teszi:
„Azt kérem, próbáljunk meg egy
csapatban focizni azért, hogy ne ítéltessünk vereségre mielôtt még a mérkôzésre kifutnánk!”
Ebben egyetértek a Polgármester
Úrral, hiszen (egy csapatban) egy városban tevékenykedünk. A foci csapatjáték és ott mindenkire szükség
van. Azonban mi néhányan, akik
nem férünk be az Ön csapatába, de
még a kispadra sem ülhetünk le, nem
biztos, hogy tenni tudunk a sikerért.
Pedig erre a városra nagyon ráférne az együttmûködés az elérendô célok érdekében.
Reviczki László képviselô

gyei Munkaügyi Központ adataiban, de az nem tükrözi az összes
munkanélküli számát.
Egy-két dologra kíváncsi lettem
volna, de arra nem tért ki a Polgármester Úr, pl. „sok támogatásról,
megbízásról nem tudunk, vagy nem
tudhatunk, mert nem kerül a testület
elé.” Miért?
Lehet, hogy azért hagy ki az emlékezetem, mert 8 évvel idôsebb vagyok a Polgármester úrnál, de én
nem emlékszem, hogy fel lettek volna sorolva azok a javaslatok, melyeket a költségvetés csökkentésére
adott a vállalkozók klubja vagy az
SZDSZ.
Fentieket nem azért írtam le, hogy
magyarázatot adjak, mert részemrôl
lezártnak tekintem a történteket, de
akik bíznak bennem azoknak tartoztam ennyivel. Döntsék el, hogy van
e közöm Háry Jánoshoz!!
Tisztelettel:
Szlávikné Zagyi Mária

2005. június

7

KIRAKAT

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

ÚJDONSÁG A KÉTTEX -BEN
Tekintse meg júniusban színes
rolóválasztékunkat, melybôl kedvére
rendelhet ízlésének megfelelôt!

BAMBUSZROLÓK REKLÁMÁRON
MÁR 1100 FT-TÓL!
Közel 300 féle mûbôr, zsenília és bútorplüssbôl választhatja ki bútorának új ruháját
1950 Ft-tól 2450 Ft-ig!

NYÁRON IS MÁRKÁBAN – TRIUMPH
ÉS FELINÁBAN, HOGY LEVETKÔZVE
IS LEGYEN JÓL ÖLTÖZÖTT!
fürdôruhák, bikinik, férfi úszók
és fehérnemûk

JÖJJÖN, MI VÁRJUK! KÉTTEX tilház Kft.
Pásztó, Nagymezô u 18. T./fax: (32) 460-756
Nyitva: H–P: 8–16.30, Szo: 8–12

 számítógép asztalok árusítása
 sulinet express
 szoftverek
 festékpatronok, hangszórók,
cd-lemezek, cd-tartók és egyéb
kellékanyagok óriási választéka

KERÉKPÁRSZAKÜZLET
Kisterenye, Zrínyi út 122. (21-es fôút mellett)

Tel.: (32) 350-500
MOUNTAIN BIKE-ok már 15.900 Ft-tól
Hagyományos kerékpárok 20.900 Ft-tól
Minden kerékpárhoz ajándék villogó
vagy sárvédô! Az 50.000 Ft feletti
kerékpárokhoz ajándék sisak
vagy kilométeróra!
Minden kerékpárt összeszerelve,
menetkész állapotban adunk át!
RÉSZLETFIZETÉSI LEHETÔSÉG!
150 db-os
készletünkbôl választhat:
Schwinn-Csepel,
Magellán, Merida,
Hauser, Neuzer

Nyitva: H–P:
8.00–17.00
Szombat:
8.00–12.00

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
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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

Nagyszabású
lámpavásár március
16-tól április 30-ig!
Jó minôség,
olcsó árak!!
Csillárok, lámpakülönlegességek

Elektromos
kéziszerszámok
javítását vállaljuk:
Hilti, Makita,
Bosch stb…

2005. június

AZ ÖN TAKARÉKSZÖVETKEZETE
PÁSZTÓ, FÔ ÚT 64.
563-140, 563-142
HASZNOS,
ALKOTMÁNY ÚT 183.
462-350

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.

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

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!
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Boltív Tüzép Kft.

www.e7.hu/boltiv

Fókuszelektron

Több mindent egy helyen olcsóbban itt vegyen!
Pásztó, Kossuth út 116/2.
Tel.: 32/460-539

Építôanyagok

Márkakereskedésünkben többféle terméket
vásárolhat lényegesen a gyári ár alatt!
– BAUMIT, NIKECELL vakolatok festékek,
hôszigetelô rendszerek akár 45%-kal a
gyári ár alatt!
– VELUX tetôsíkablakok –10-15%-kal
olcsóbban
– SCHIEDEL KÉMÉNYRENDSZEREK
– YTONG falazóanyagok a legkedvezôbb
árakon!
– TATAI cserepek már 85 Ft/db-tól,
mennyiségtôl függôen

Vas- és padlóburkolóanyagok

M Û S Z A K I

Pásztó, Fô út 21. (Csillagtéri parkkal szemben)
Tel.: 32/460-018
Nyitva tartás: H – P: 8–17 óráig,
Szo: 8–13 óráig

Pásztó, Fô út 103.
Tel.: 32/463-594

– Vasanyagok, zártszelvények,
szögacélok, acéllemezek
– Poliészter és mûanyag hullámlemezek
– Dekornádak 140 cm-tôl 200 cm-ig
– Horganyzott csatornák és tartozékai
– Kerítésfonatok horganyzott és mûanyag
– Csempék és padlóburkolatok

S Z A K Ü Z L E T

Kerti gépek, bútorok
Elektromos és benzines fûnyírógépek,
Honda és Briggs kapálógépek
* * *

Mûanyag kerti bútorok
hintaágyak, napozóágyak, virágládák
* * *

Szórakoztató elektronika

Kedvezô árakon – készletrôl!

DVD, HIFI, házimozi, video

AUTÓCENTRUM PÁSZTÓ
Garantáltan karcmentes!

KÉZI AUTÓMOSÓ
Külsô és belsô tisztítás, vegyszeres bogáreltávolítás, kárpittisztítás, bôrápolás, vegyszeres felni karbantartás,
polírozás speciális anyagokkal, Bérletrendszer, cégeknek flottakedvezmények!
Vállaljuk: személygépkocsik, terepjárók, mikrobusz, buszok, teherautók, kamionok, mezôgazdasági vontatók tisztítását

AUTÓSZERVIZ
• olajcsere
• hibakód-kiolvasás
• fék-, és
lengéscsillapító-vizsgálat
• szélvédôcsere stb.

➲

➲

Munkáinkat a legújabb fejlesztésû Atas termékekkel végezzük!

MINDEN
EGY
HELYEN

GUMISZERVIZ

➲

• köpenyszerelés, -javítás
• kerékcentírozás
• gumi- és felniértékesítés

➲
Cím: Pásztó, Fô út 9. Bejelentkezés: 32/463-991, 30/686-9869. Nyitva: h–p: 8–17.00. Szo-vas: 8–13.00
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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

Szín
KÍNÁLATUNKBÓL:
es,
ötle
tes
❖ grafit ceruzák, 2B–8B-ig, 2H–4H
kiad
ván
❖ színes akvarell, pasztell ceruzák
yok
!
❖ olaj-, akril-, akvarell-, tempera festékek, vásznak
❖ akvarell-, pasztell-, fotó-, és kellék kartonok
❖ ecsetek, festôszerek
❖ 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!
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Siena Lakberendezési Áruház
• Pásztó, Csillag tér 14. Tel.: 32/460-012 •
• Nyitva: 9–17.30, Sz: 8–12.00-ig •
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Vílagarcia – avagy az élmények tárháza
Az Operation Friendship Hungary Egyesület az idén is nyújtott
be pályázatot az Európai Bizottság Ifjúság 2000-2006 Programjára a MOBILITÁS-hoz.
A Spanyolország Galicia tartományában megvalósult környezetvédelmi témájú projektben a pásztói
Mikszáth Kálmán Gimnázium és
Postaforgalmi Szakközépiskola és
Kollégium diákjai közül hét diák
vett részt. A spanyol és portugál
partnercsoportokat a galíciai Európai Programok Tanácsadó Irodája
találta számunkra.
A projekt címe „A környezetvédelem tudatosítása a fiatalok körében” volt és az egy hetes program
alatt bôven volt alkalmunk megfigyelni milyen környezeti problémákkal küzdenek Galiciában, hogyan próbálják a gazdasági tevékenységeket környezetbarát módon
szervezni. A projekt során bekapcsolódtunk az IIla Cortegada partjának takarításába, a szemetet külön
válogatva szállítottuk a szárazföldön elhelyezett szelektív hulladékgyûjtôkbe. A vilaxoani Tenger Kutató Központban tanulmányoztuk
milyen monitoring rendszerrel figyelik a tengervíz minôségét. Mivel

Április 30-án, az országos tavaszi nagytakarítás alkalmából, a
Nyikom Hegyisport- és Természetvédô Klub is akciót szervezett. A Régivásártér út új szakaszától Hasznosig, az árvíz által
elsodort, és a fákon fennakadt
szemét összegyûjtése volt a cél.
Köszönjük, hogy az önkormányzat és a Városgazdálkodási
KHT biztosította a konténert az
akcióhoz és elszállította az összegyûjtött szemetet. Aki ráért a Régivásártér út lakói közül az eljött
és egész nap szorgalmasan gyûjtötte a szemetet.
Sajnos Hasznoson a kertek alján a patak árterében még mindig
rengeteg a hulladék, ezért egy
újabb esôzés után ismét nejlon
zacskók díszítik majd a patakparti
fákat. A munkák után bográcsparti következett, ahol sokat beszélgettünk a természet változásairól,
és közben hallgattuk a sárgarigók
énekét. Mi azon a napon úgy tettünk, ahogyan azt a bölcsek megírták.
Cselekedtünk lokálisan, és beszélgettünk a globális változásokról.
A légkör felmelegedését ma
már tények támasztják alá, aminek következményeként a meteo-

a 26 km hosszú Arousa torkolat
mentén a halászfalvak megélhetését
a sekélyvízi halászat és a kagylótenyésztés biztosítja, a víz tisztasága
létkérdés ezen a vidéken.
Az édesvíz tisztaságát a santiagói
egyetemhez tartozó Centro de Hidrobioloxía do Con vagyis a Con-i
Hidrobiológiai Központban ellenôrzik. Itt is egy izgalmas délelôttöt töltött a csoport a laboratóriumokban,
ahol sokmindent kipróbáltunk és
megvizsgáltunk. A projektrôl számítógépes prezentációt készítettünk
és videó filmen örökítettük meg a
legérdekesebb eseményeket: például a faültetést, az átkelést a szigetre,
a munkareggelit a kikötôben, ahol a
kagylótenyésztéssel, a halászok életével és a Ría (tölcsértorkolat) ökológiájával ismerkedtünk.
De élmény volt minden nap minden perce. Az étkezések, a találkozás az emberekkel. Nem csak a galegókat ismerhettük meg, hanem a
portugálokat is. Nagyszerû utazásokat tettünk idôben és térben: 5000
éves castrókhoz, középkori városközpontokba. Santiago de Compostelában, a tartomány központjában,
mely sokak számára mint Szent Jakab zarándokhely ismert, fogadott
bennünket a tartomány ifjúsági mi-

Pásztói fiatalok spanyol és portugál diákok körében
nisztere, akivel arról beszélgettünk,
milyen lehetôségeket nyújt az európai fiataloknak az IFJÚSÁG Program. A tartomány kiemelten támogatja az ifjúsági munkát és az európai ifjúsági cseréket. Az ifjúságsegítô hálózat jól szervezett, minden városban taláható a Xunta (tartományi
kormány) által mûködtetett Ifjúsági
Információs és Dokumentációs
Központ.

Rengeteg élménnyel és új barátokat szerezve jöttünk haza. Szeretnénk folytatni a közös munkát a portugál és a spanyol partnerrel. Tervezzük egy környezetvédelmi projekt megvalósítását itt Nógrád megyében. Addig is elkezdjük a spanyol nyelv tanulását, mert nem mindenki beszél angolul.
Vincze Barbara 12.f
Mikszáth Kálmán Gimnázium

Szemétszedés árvíz után
rológusok szerint szélsôséges idôjárási helyzetek egyre gyakoribb
elôfordulása várható. Ha a felmelegedési tendencia folytatódik a
kialakuló zivatarcellák a hegyvidéki légáramlatok hatására gyorsabban, nagyobb mennyiségû vízpárát juttatnak a magasba. Nem
szabad azzal áltatni magunkat,
hogy tíz évig most biztonságban
vagyunk. A hurrikán kialakulásának legfontosabb feltétele, hogy
az óceán vizének hômérséklete
meghaladja a 26 °C fokot. Szerencsére felénk nincsenek hurrikánok, viszont kisebb-nagyobb forgószelek (tornádók) kialakulása is
a hômérséklet függvénye.
A kertek alján, a patak árterében rengeteg a hulladék
Az emberiség megváltoztatta az
idôjárást és most az a legfontosabb, hogy amennyire lehet, ne
rontsuk tovább a helyzetet. Fel
kell készülnünk arra, hogy a megváltozott körülmények miatt kialakuló természeti csapások se érjenen váratlanul bennünket.
Végre helyi szinten a város vezetôinek is el kellene gondolkodni
azon, hogy komolyan foglalkozzon a természet és környezetünk
védelmével.
Sándor István
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Országos I. helyezés könyvtárhasználatból

Pillanatok egy tanulmányi versenyrôl
lyos tanuló pedig részt vehet a megyei versenyen.
2005. február 9. 14 óra
A salgótarjáni Balassi Bálint
Megyei Könyvtár ad otthont a megye iskoláiból érkezett versenyzôknek. A téma: örökség – néphagyomány. A gyerekek izgatottak:
az alapos felkészülés elég lesz-e
valamilyen rangos helyezéshez?
… És a befektetett munka meghozza gyümölcsét. Nagy az öröm:
Vereb Viktor 8. a osztályos tanuló megyei I.; Bognár Benjámin
8.c osztályos tanuló megyei II.; Vereb Viktor az országos döntô elsô
Bohati Tamás 7. a osztályos tanu- helyezettje
ló megyei III. helyezést hozott el.
Viktor képviselheti Nógrád me- gyét az országos versenyen.
2005. március 16. 10 óra
Ismét a megyei könyvtárban.
Egy rendkívüli fiatalember, rendkívüli eredményt ért el könyvtárhasználat- Az elôdöntô írásbeli feladatokból
ból. Vereb Viktor – országos I. helyezett. Viktor több társával együtt évek óta
áll. Minden megyébôl az elsô heversenyez, s a megye legeredményesebb diákjai ôk.
A kiváló eredmények mögött pedig, egy kiváló ember áll. Kissné Agócs Má- lyezettek és a fôvárosból három
ria tanárnô, a Dózsa Iskola könyvtárosa. Marika alaposan, példaértékû igé- tanuló vehet részt a fordulóban.
nyességgel készíti fel a versenyzôket évek óta. Személyiségébôl nyugalom, Kibontják a lezárt borítékot benne
végtelen precizitás és a munka iránti alázat árad. Csendben – nem látványo- a központilag készített feladatoksan – dolgozik, s a tanulói mindig eredményesek. Kitartóan, évek óta egyre kal, és kezdôdhet a 90 perces
több diákot tud bevonni a könyvtárhasználatba. Egy olyan „nehéz” idôben te- munka. Az elsô tíz helyezett jut
szi ezt, amikor az olvasás, könyvtárba járás nem túl divatos dolog, fontosságát tovább a szóbeli döntôbe. Bizakocsak hangyaszorgalommal végzett munkával lehet erôsíteni.
dunk. …És Viktor bekerül az elsô
A Dózsa György Általános Iskola kollektívája nevében köszönjük ezt a péltízbe.
daértékû munkát, büszkék vagyunk rá, hogy a munkatársai lehetünk.
Az eredményekhez szívbôl gratulálunk, és további sikereket, ehhez erôt és 2005. április 29. 10 óra 30 perc
A budapesti Városmajori Gimegészséget kívánunk!
Bognár Beáta názium Könyvtárában húsz diák

2004. november 9. 14 óra
Tíz izgatott 7. osztályos diák
gyülekezik a Dózsa György Általános Iskola Könyvtárában. Kényelmesen elférnek a négyszemélyes asztaloknál. Versenyezni
jöttek.
Könyvtárhasználatból:
könyvismeretbôl, kézikönyvek
használatából, a könyvtárban való
eligazodásból. A verseny a következô
napokban
folytatódik.
Összesen negyvennégy 5–8. osztályos diák részvételével. A tét
csábító: évfolyamonként az elsô
három helyezett a Tehetséges
Pásztói Gyermekekért Alapítvány
könyvjutalmában részesül, a legeredményesebb három 7-8. osztá-

gyülekezik izgatottan. A Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny
13-14 éves I. kategóriás, és a 1516 éves II. kategóriás versenyzôi.
Az elsô kategóriások Budapestrôl, Hajdúböszörménybôl, Egerbôl, Nyírbátorból, Szolnokról, Ajkáról, Sárbogárdról érkeztek, no
meg Pásztóról. Viktor nyugodt:
alaposan felkészült. A 13-as számot húzta. Ez a szerencseszáma.
Még a vízen festéshez is kedve támad – a kitûnô szervezés programjából –, amíg sorra nem kerül.
2005. április 29. 14 óra
Feszült várakozás. Hosszú tanácskozás után végre megszületik
a zsûri döntése. Kezdôdik az eredményhirdetés. Elôször az elsô kategória eredményeit hirdetik ki.
Azért drukkolunk, hogy Viktor
neve minél késôbb hangozzék el.
… És nem is hangzik el, csak legutoljára. Az országos döntô I. helyezettje Vereb Viktor Pásztóról.
A jövô tanévben újabb versenyre biztatjuk az iskolai forduló
minden résztvevôjét, büszkék vagyunk megyei helyezésükért Benjáminra és Tamásra, és szívbôl
gratulálunk Viktornak az országos sikeréhez.
Kissné Agócs Mária
könyvtáros, felkészítô tanár

Pásztói öregdiákok ötvenéves érettségi találkozója

Volt egyszer egy közgazdasági technikum
Pásztó, 1955-2005. május 14. –
ötven éves érettségi találkozóra
érkeznek az egykori Közgazdasági Technikum öregdiákjai.
Verôfényben fürdik az egykori
iskola – amely ma már általános
iskolásokat szolgál –, kihalt folyosóját betölti az egykori osztálytársak vidám zaja.
Akárcsak egykoron, amikor a
szünetekben kacagtak önfeledten,
feledve a könyvelés, a számvitel,
a közgazdaságtan által okozott,
sokszor gyötrelmes gondokat. A
mostani jókedv a találkozás örömét fejezi ki. Azt a boldogságot,
hogy hosszú idô után újra itt lehetnek, láthatják, érezhetik egymást.
Beszívják magukba a régi tanterem sajátos illatát, amely már nem
olyan, mint egykoron. Ölelés, puszi egymásnak, a jubileumi találkozóra eljött tanáraiknak, majd az
idô szorításában megváltozott
alakjukat bepréselik az iskolapadokba, hogy újra átélhessék azo-

kat a valamikori boldog-nehéz
órákat, amikor még csodálatos
szép terveket szôttek a világról, s
benne önmaguk boldogulásáról.
Az iskola megtisztelését követôen az Ózon étteremben folytatódott a nagy találkozás, ahol a jelenlévô ünnepeltek és tanáraik
megvallották mivé váltak a félszázad alatt.
„Egy olyan esemény résztvevôi
vagyunk valamennyien, ami csak
egyszer adódik az ember életében” – kezdte megemlékezô szavait dr. Király Gábor, az egykori
kis Király. – Lévén, hogy az egykor volt Pásztói Közgazdasági
Technikum ötven évvel ez elôtt
érettségizett diákjai ünneplik magukat… Mindegyikünknek vannak csodálatos emlékei az eltöltött
négy évrôl, s az azóta eltelt ötven
évrôl… nélkülünk együtt és külön, külön más lett volna a XX.
század második fele. Miután személyiségünk átitatta a kort,
amelyben éltünk, hatással voltunk

rá, mert mindannyian tettünk valamit… Legyünk hát büszkék magunkra, amiért alakítói voltunk a
XX. század nem akármilyen második felének. És legyünk hálásak
ezért szüleinknek, tanárainknak,
hogy kellô tudással, emberi kvalitásokkal felvértezve hagytuk el
annakidején az iskolapadokat. Isten áldása legyen rajtunk, hogy
erôben, egészségben élhessünk
még sokáig a magunk és a világ
örömére.”
A fehér asztalok mellett az abc
betûsorrendje szerint számol be
életérôl a találkozó tizenhét részvevôje. Négyen nem tudtak eljönni, ketten pedig már örök álmukat
alusszák. Szól jelen lévô négy tanáruk is.
És szót kér Sisák Imre, Pásztó
város polgármestere, aki nagy
örömét fejezi ki, hogy köszöntheti
a pásztói közgazdasági technikum
ötven éve végzett osztályát.
„Nagy öröm ez számomra és
nagy megtiszteltetés ez Pásztó

számára. Bizonyosan többen hiányoznak, de egyvalaki egészen
biztosan. Ágasváry Lajos bácsi,
aki a közgazdasági technikumnak, és a pásztói gimnáziumnak a
megálmodója és megalkotója
volt. Elgondolkodtam, hogy ötven
év…! Én magam még nem is éltem ötven évet… Azt kérem, aki
most itt volt, adja meg nevét és címét, mert úgy gondolom, hogy az
a minimum részünkrôl, hogy a város minden ünnepségére és rendezvényére ezt az elsô végzôs
osztályt és az életben lévô kedves
tanárokat folyamatosan meghívjuk.”
S még rövid két óra: Meghallgatják Gajdics Gábor orgonajátékát a Szent Lôrinc templomban és
Bodzásné Nagy Melinda értô kalauzolásával megtekintik a Csohány Múzeumot.
A templom elôtt emlékfotók készültek, majd párás tekintettel vettek búcsút egymástól az egykori
osztálytársak.
(r.s.)

