
Siker, feltöltôdés, jószolgálat ze-
nével. Önfeledt hangulatot va-
rázsoltak háromezres közönsé-
güknek a segélykoncert mûvé-
szei a pásztói sportpályán, má-
jus 27-én. A jótékonysági szu-
perkoncert Mátrakeresztesért
beváltotta a reményeket, jól si-
került a zenei stílusok, a sztárok
találkozása, a közönség három
órán át jól szórakozott. 

– Mátrakeresztes nem maradhat
egyedül a keresztjével – mondta a
koncert színpadán Kozma Imre
atya, a Magyar Máltai Szeretet-

szolgálat elnöke – sokadmagunk-
kal segítünk. Sisák Imre polgár-
mester és Molnár István, Mátra-
keresztes önkormányzati képvise-
lôje is megköszönte a zenészek-
énekesek jószándékát, segítség
nyújtását.

A koncert Keresztes Ildikó és
zenekara fellépésével indult, majd
Tolcsvay László, Sebestyén Márta
és Koncz Zsuzsa szívet-lelket ör-
vendeztetô dalaival folytatódott,
majd ôket követôen, két órán ke-
resztül kirobbanó lendülettel az
Omega együttes bûvölte el a kö-
zönséget. 

Halpótlás a víztározóba

XIII. Pásztói Regionális Néptáncfesztivál

Gyökereink a táncban
Jeles hagyománnyá vált a Pász-
tói Regionális Néptáncfesztivál,
amelyet május 28-án, tizenhar-
madik alkalommal rendezett a
Tehetséges Pásztói Gyermeke-
kért Alapítvány, Pásztó Város
Önkormányzata és a Muzsla
Néptánc és Hagyományôrzô
Egyesület.

A fesztiválon két korcsoportban
15 tánccsoport – 300 gyermek –
vett részt Borsod-Abaúj-Zemp-
lén, Heves, Nógrád megyékbôl,
valamint a szlovákiai Feledrôl. 
A talpalávalót a fesztivál zeneka-

ra, az Esztam Zenekar biztosította.
A megnyitóra a Dózsa György

Általános Iskola aulájában került
sor. Az alapítvány nevében Gaj-
dics Gábor, a kuratórium elnöke
köszöntötte a megjelent néptánco-
sokat, felkészítôiket és a vendége-
ket. A fesztivált Sisák Imre, Pász-
tó város polgármestere, ország-
gyûlési képviselô, a rendezvény
fôvédnöke nyitotta meg. Megnyi-
tó beszédében hangsúlyozta, hogy
egy nép jövôje olyan, amilyen a
múltja, és amilyen a jelene. Annak
a népnek, amely elfelejti a múltját,
nincs jövôje. A múlt pedig a nép-
mûvészetben, a néptáncban, a
népzenében és a népszokásokban

gyökerezik. A XIII. Pásztói Nép-
táncfesztivál a regionális együtt-
mûködésnek is szép példája.

Ezt követôen a Muzsla Nép-
táncegyüttes színesítette fergete-
ges nyitótáncával a programot. 
A városi mûvelôdési központban
került sor a gyermekegyüttesek
bemutatkozására.

A zsûri elnöke Ágoston László,
a Muzsla Néptáncegyüttes mûvé-
szeti vezetôje, tagjai Ôze János, a
szécsényi Palóc Néptáncegyüttes
vezetôje és Virágvölgyi Márta
népzenész, hegedûtanár voltak.

A csoportok bemutatkozása

után hangulatos táncházban ve-
hettek részt a táncosok, amelyet
az eredményhirdetés és a szakmai
értékelés követett.

A 6-10 évesek korcsoportjában
a zsûri az I. helyezést a gyöngyösi
Csibészke néptánccsoportnak –
csoportvezetô Tomory Gábor –
ítélte. II. helyezett a pásztói Gara-
bonciás néptánccsoport – csoport-
vezetô Prezenszky Elvira és Ágos-
ton Attila – lett. A III. helyezést
megosztva kapták a domoszlói Pi-
curkák – csoportvezetô Kádár Im-
réné – és a jobbágyi Pacsirta egy-
üttesek – csoportvezetô Bali Ve-
ronika és Nagymarosi Richárd. 
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Omega segélykoncert

Mátrakeresztesért

A mátrakeresztesi árvízka-
tasztrófa következtében a has-
znosi víztározóból is elpusztul-
tak a halak. A Hotrobágyi Hal-
gazdaság Rt hozzájárulásával
egymillió pontyivadékot és tíz-
mázsa háromnyaras pontyot
telepítettek a hasznosi tározó
tóba. 

A halgazdaság jóvoltából
négymillió forint értékben tá-
mogatta a helyi horgászegyesü-
letet. A haltelepítés fogadásánál
résztvett Gombos András a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium államtitkára és 
Sisák Imre polgármester is.
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Az Országgyûlés tavaszi üléssza-
kának 36. ülésnapja 2005. június
6-án, hétfôn. (13.03 – Elnök:
Mandur László, jegyzôk: Nagy
Nóra és Pettkó András)

ELNÖK: Köszönöm. Sisák Im-
re, az MDF képviselôje, kérdést
kíván feltenni Kolber István tárca
nélküli miniszternek: „Miért lehe-
tetleníti el a kormány az önkor-
mányzati beruházásokat?” cím-
mel. Képviselô urat illeti a szó.

SISÁK IMRE JÁNOS (MDF):
Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter
Úr! A magyar önkormányzatok
fejlesztési, felújítási feladatainak
ellátásához kedvelt támogatási
forma a decentralizált helyi ön-
kormányzati fejlesztési támogatá-
sok közül a területi kiegyenlítô
keret, valamint a céljellegû de-
centralizált elôirányzat. A cél- és
címzett támogatással megvalósu-
ló beruházások esetében, de más
egyéb, önkormányzati fejlesztési
feladatoknál is rendkívül fontos a
forráskoordináció. A cél- és cím-
zett támogatások esetében több
évre húzódik el a fejlesztési fel-
adat. Az egyes pályázatok elbírá-
lási határideje elválik egymástól,
ezért rendkívül komoly problémát
okoz a 27/2005.(II. 14.) számú
kormányrendelet 6. §-a (2) bekez-
désének változása, amely 2005.
január 1-jétôl alkalmazandó.

Az új szabályozás kimondja,
hogy a területi kiegyenlítô keret és
a céljellegû decentralizált elô-
irányzat egy adott évre megítélt
támogatási része csak az odaítélés
évében használható fel. A cél- és
címzett támogatásokról a múlt év-
ben legalább három idôpontban
született döntés. Az önkormány-
zatok részére megítélt 40-50-60
százalékos támogatás mellé to-
vábbi forráskiegészítésként szol-
gál a területi kiegyenlítô keret, a
céljellegû decentralizált elôirány-
zat, valamint a regionális fejlesz-
tési tanácsok által adható terület-
és régiófejlesztési célelôirányzat.
Ez utóbbi támogatás adott évben
fel nem használt része átvihetô a
következô esztendôre is.

Miután a decentralizált helyi
önkormányzati fejlesztési támo-
gatások, valamint a terület- és ré-
giófejlesztési célelôirányzatok
pályázati támogatásairól szóló
döntés csak a közeli hetekben szü-
letik meg, közbeszerzési eljárás
pedig csak ezek után indítható, ez
egyértelmûen azt eredményezhe-
ti, hogy a beruházás megkezdésé-
nek elhúzódása, tekintettel a kis-

zámíthatatlan késô ôszi és téli idô-
járásra, a területi kiegyenlítô keret
és a céljellegû decentralizált elô-
irányzat elvesztését jelentheti, ez
pedig jó néhány önkormányzat-
nak a beruházása ellehetetleníté-
sét eredményezheti.

Kérdezem miniszter urat, hogy
mit kíván tenni a kormány ezen
negatív feltétel megváltoztatása
érdekében.

Várom megtisztelô válaszát.
(Taps az ellenzéki padsorokban.)

ELNÖK: A kérdésre Kolber Ist-
ván tárca nélküli miniszter úr vá-
laszol. Miniszter urat illeti a szó.

DR. KOLBER ISTVÁN tárca
nélküli miniszter: Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képvi-
selô Úr! Valóban fontos kérdésre
irányította rá képviselô úr a fi-
gyelmet. Örülök annak, hogy fe-
lemlítette azokat a tényezôket,
amelyektôl az önkormányzatok
fejlesztése függ; mert nem csupán
a szabályozástól, hanem nyilván-
valóan függ a források nagyságá-
tól is. Az idei esztendôben, úgy
gondolom, bátran állhatunk az or-
szág nyilvánossága elôtt, hiszen a
területfejlesztési támogatások de-
centralizált része éppen megdup-
lázódott. Tartottuk, tartjuk a szin-
tet a címzett és céltámogatások-
nál, illetôleg olyan új támogatási
formákat, elôirányzatokat vezet-
tünk be, amelyek népszerûek, és
amelyek például a települések
belterületének útjai javítását, bur-
kolatának javítását nagymérték-
ben elôsegítik.

Valóban változott a felhaszná-
lás szabálya az önkormányzati de-
centralizált elôirányzatok eseté-
ben, úgy, ahogy képviselô úr el-
mondta. Ennek a változásnak az
alapvetô oka az a makrogazdasá-
gi, államháztartási célunk, hogy a
maradvány ne halmozódjon, ne
növekedjen ellenôrizhetetlen mó-
don. Ezt a szabályozást az önkor-
mányzatok, illetôleg a területfej-
lesztési tanácsok természetesen
ismerték, és az is ismert, hogy a ki
nem fizetett támogatást a 2006.
évi elôirányzat terhére lehet kifi-
zetni, illetve az év eleji marad-
vány mértékéig átvihetô a követ-
kezô év terhére. A következô évi
kötelezettségvállalás nagyság-
rendje 30 százalékról 50 százalék-
ra nôtt, hogy növekedjen a moz-
gástér.

Mindez azonban valóban azt je-
lenti, hogy egy feszítettebb, körül-
tekintôbb tervezés, feszítettebb
végrehajtás és forráskoordináció

szükséges. Mindenképpen indo-
kolt a területfejlesztési tanácsok-
kal történô együttmûködés annak
érdekében, hogy az utolsó fillérig
fel tudják használni az önkor-
mányzatok a forrásokat, illetôleg
ne essenek el támogatástól. 

ELNÖK: Válaszadásra meg-
adom a szót képviselô úrnak.

SISÁK IMRE JÁNOS (MDF):
Tisztelt Miniszter Úr! Nem szok-
tam ilyen szavakat használni, de
az ön által megadott válasz nem
volt más, mint porhintés. Minisz-
ter úr, én komoly kérdést tettem
fel a 3176 magyar önkormányzat
érdekében. Ön azt mondta, hogy a
TRFC duplájára emelkedett. Na-
de hogy, miniszter úr? Úgy, hogy
a Környezetvédelmi Minisztéri-
umban például a szennyvízberu-
házásokra rendelkezésre álló víz-
ügyi célelôirányzatot és céljellegû
decentralizált elôirányzatot, a
KÖVICE-t teljes egészében meg-
szüntették, besöpörték egy közös
kasszába. Így nô egyébként a csa-
ládi pótlék is a duplájára önök sze-
rint 2005-ben.

Miniszter úr azt mondta, hogy
azért nem engedik meg a területi
kiegyenlítô keretnek és a céljelle-
gû decentralizált elôirányzatnak a
következô évre történô átvitelét,
mert ez ellenôrizhetetlenné teszi a
pénzek felhasználását, és ez hátrá-
nyos az önkormányzatok számá-
ra. Tisztelt miniszter úr, ha van
egy szennyvízberuházás, amely-
nél van cél- és címzett támogatás,
ehhez megítélnek TRFC-t, meg-
ítélnek területi kiegyenlítô keretet
és céljellegû decentralizált elô-
irányzatot, akkor, kérem tisztelet-
tel, ott ellenôrizhetetlen pénz
nincs. 

Miniszter úr, azt kérem öntôl az
önkormányzatok érdekében, hogy
a források felhasználását egy be-
ruházáshoz a következô évre is te-
gyék lehetôvé, mert ez egy önkor-
mányzati beruházás teljes ellehe-
tetlenüléséhez vezethet. 

Köszönöm szépen, a válasza
nem elfogadható. (Taps az ellen-
zéki padsorokban.)

ELNÖK: Viszontválaszra mi-
niszter urat illeti a szó.

DR. KOLBER ISTVÁN tárca
nélküli miniszter: Köszönöm szé-
pen. Tisztelt Ház! Tisztelt Képvi-
selô Úr! Ha visszaemlékszem,
azért ezek a kemény kijelentések,
mint a porhintés, nem teljesen ide-
genek képviselô úrtól, de ne is ez-
zel foglalkozzunk, hanem magá-
val a problémával. Az államház-
tartás hiánya az, ami miatt ezekkel
a kérdésekkel körültekintôen kell
foglalkozni, ami az egész ország
érdeke, és érdeke természetesen a
magyar önkormányzatoknak is,
amelyhez a maradványok, pénz-
maradványok felhalmozódása is
nyilvánvalóan hozzájárul. 

Olyat nem mondtam, hogy az
önkormányzatok érdekeit képvi-
seli, valamennyiünk közös érde-
két jelenti ez a szabályozás. És
ahogy mondtam, a másik oldalon
több olyan lehetôséget biztosítot-
tunk, például az 50 százalékos kö-
telezettségvállalást, ami lehetôvé
teszi ennek a tervezését. Azt sem
mondom, hogy nem kell körülte-
kintôen foglalkoznunk ezzel a
kérdéssel. Tudom, hogy nehezebb
a területfejlesztési tanácsok, ille-
tôleg a pályázó önkormányzatok
feladata ezzel, de nem megoldha-
tatlan. A célunk mindenképpen
közös, hogy valamennyi rendel-
kezésre álló forrást fel tudjunk
használni, és egyetlen önkor-
mányzat se essen el a támogatásá-
tól.

Kérdés a miniszterhez

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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A 10–15 évesek korcsoportjában
a zsûri a pásztói fesztivál hagyo-
mányosan magas színvonalára hi-
vatkozva csak az elsô helyezést
ítélte meg. Elsô helyezett a ki-
emelkedô produkciót bemutató
pásztói Apraja néptánccsoport lett
– csoportvezetô Prezenszky Elvi-
ra és Ágoston Attila.

A széleskörû összefogással
megrendezett és támogatott ren-
dezvényen számos különdíjat osz-
tottak ki. Pásztó város különdíjait
a feledi Boglárka és a pásztói Ap-
raja együttesek kapták. Sisák Imre
polgármester minden pásztói cso-
portot – Napraforgó, Vadvirág,
Garabonciás, Apraja, Kisrajkók –
különdíjjal jutalmazott. A Dózsa
György Általános Iskola díját a
Boglárka néptánccsoportnak ítél-
te a zsûri; a szülôi munkaközösség
ajándékait pedig a markazi Szélto-
ló, a pásztói Kisrajkók, a szurdok-
püspöki Széllelbélelt, az ecsegi
Szedett-vedett, a domoszlói Vad-
rózsák és a sárospataki Csinteke-
rintô együttesek kapták. A Herku-
les Diáksport Egyesület díját a
Vadvirág, A Mindennapi Testne-
velésért és Diáksportért Alapítvá-
nyét a Diósgyôri Alapfokú Tánc-
mûvészeti Iskola együttese, a Ma a
Holnapért Alapítvány díját a sá-

rospataki Csintekerintô néptánc-
csoport kapta a zsûri döntése alap-
ján. 

A Plus Élelmiszeripari Disz-
kont Kft. ajándékában a Naprafor-
gó, a Vadvirág, a Kisrajkók, a
Vadrózsák, a Boglárka és a Diós-
gyôri csoport részesültek.

Adományozói különdíjat kapott
a Szedett-vedett néptánccsoport
Ecseg Önkormányzat Képviselô-
testületétôl, a Széllelbélelt együt-
tes a Szurdokpüspöki Községi
Önkormányzattól, a Széltoló cso-
port a Markazi Önkormányzattól,
a Diósgyôri néptánccsoport az
Ózdi Közoktatás Ellátási Körzet-
tôl, a Napraforgó és a Vadvirág
együttesek a Fészekmeleg Alapít-
ványtól. Minden csoport a Fabo-
gár Kft. emléktárgyaival térhetett
haza.

A zsûri döntése alapján Pusztai-
né Borbás Enikô fazekas kerámiá-
it kapták Ágoston Attila, Tomory
Gábor és Szabó Zoltán csoportve-
zetôk. A Fôvárosi Kézmûipari Rt.
ajándékát Prezenszky Elvira és
Bali Veronika, a KÉT-TEXtilhá-
zét Nagymarosi Lászlóné és Ká-
dár Imréné, a Tehetséges Pásztói
Gyermekekért Alapítvány külön-
díját Nagymarosi Richárd cso-
portvezetôk kapták.

A Salgótarjáni Közmûvelôdési

Intézet meghívására a júliusi Sal-
gótarjáni Gyermek-néptáncanto-
lógián az Apraja, a Garabonciás
és a Pacsirta néptánccsoportok
léphetnek fel.

A vendéglátásban a Széles Pék-
ség, a BÉZMA, a Gubola, a Pocak
Pékségek, az Agro-Produkt Kft.,
Alapi Sándor vállalkozó segítet-
tek. A fesztivál megrendezéséhez
pénzbeli támogatást nyújtott a
Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma, a Nemzeti Kulturális
Alapprogram, Sisák Imre polgár-

mester, Pásztó Város Önkor-
mányzata, Volek György önkor-
mányzati képviselô, az EGLO
Magyarország Kft., a Jevcsák OIL
Kft., a Mátravidéki Kulturális
Alapítvány, a Hungarotel Táv-
közlési Rt., az Állami Nyomda Rt.

A jó hangulatú fesztivál hozzá-
járult nemzeti kultúránk, identi-
tástudatunk megôrzéséhez, erôsí-
téséhez, kulturális örökségünk
ápolásához, a nyitott, toleráns,
más kultúrákra fogékony ifjúság
neveléséhez az észak-magyaror-
szági régióban. A rendezvény
öregbítette városunk kulturális
életben kivívott elôkelô rangját,
elismert vendégszeretetét.

Kissné Agócs Mária
kuratórium titkára

folytatás az 1. oldalról

Pásztói Polgárôrség
Kelet-Nógrádi Ifjúsági és Kulturális  Egyesület (KIKE)
Gárdonyi Géza Általános Iskola DÖK
Garabonciás Néptánccsoport
Apraja Néptánccsoport
Mátragyöngye Népdalkör
Mátrakeresztesi Szabadidôs Társaság
Mozgáskorlátozottak Nógrád Megyei Egyesülete 
Muzsla Néptánc és Hagyományôrzô Egyesület
Nagycsaládosok Pásztói Egyesülete
Nemzeti Kör Pásztóért
Országos Fogyasztóvéd. Egyesület Pásztó V. Szerv.
Ôszirózsa Nyugdíjas Klub 
Pásztói Környezetvédelmi Csoport
Szent Lôrinc Plébánia kórusa
Hasznosi Szabadidô Egyesület
Dél-Nógrádi Települések Pásztói Egyesülete
Rozmaring Népdalkör
HIP-HOP Break Team
Nagymamák Mazsorett csoportja
Vakok és Gyengénlátók NM Egyesülete 
MACSET
Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége Pásztói Csop.
Cigány gyermekek alkotóköre
Összesen
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Civil pályázatok eredményei – 2005 eFt
Fészekmeleg
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Gyökereink a táncban

Megemlékezés a holokauszt
áldozataira

A holokauszt áldozataira emlé-
keztek Pásztón a mártírok elhur-
colásának 61. és a túlélô kevesek
60. évfodulóján. A résztvevôk
megkoszorúzták a százévig hasz-
nált volt zsinagóga falán lévô em-
léktáblát, majd a városi és a teme-
tôben lévô emlékmûvet.

Verô Tamás rabbi a pásztói izrae-
lita temetôben tartott megemléke-
zésen arra intett, hogy ne feledjük
az éveket mikor az ember figyel-
men kívül hagyta az általános em-
beri törvényeket: ne ölj, szeresd fe-
lebarátaidat! A világ legborzalma-
sabb éveiben az ember kezdte azt
hinni: ô a mindenség. Parancsokat

osztogathat, jutalmazhat és büntet-
het. Ennek eredménye csak gyász
és könny lehet. Millió – tanult és
örökölt – emléket hordozunk ma-
gunkban, ezeknek életünk részévé
kell válnia. A hagyomány szikrái
bennünk élnek, akik ránkhagyták,
ma nem lehetnek itt, mártírjainknak
a mi ajkunkról kell szólniuk. Pásztó
ortodox közösségének méltó utóda-
ivá kell válnunk, itt és bármely vá-
rosban. 

Sisák Imre polgármester, ország-
gyûlési képviselô az emlékezôknek
arról szólt: ma és holnap úgy kell él-
nünk és tennünk, hogy soha többé
ne ismétlôdjenek meg a holokauszt
borzalmai.

H E L Y R E I G A Z Í T Á S
Sajnálattal – a korektúrázásás hibáit elismerve – elnézést kérünk Müller Árpád
festômûvésztôl és édesanyjától a keresztnévelírás miatt. Lapunk 2005. februári
számának címoldalán, Csohány Kálmán születésnapján címû írás Huberné Bog-
nár Edit által készített megemlékezésben keresztnév elírás történt: Csohány
Kálmán tanítványa MÜLLER ÁRPÁD festômûvész. Vendel Lajos szerk.



„Kimentek a tankok, bejöttek a bankok” (Pongrácz Geregely)

Ez azt jelenti, hogy a Kiskun-
majsán nemrég elhunyt 56-os
szabadságharcos a Rákosi-éra
után a jelenlegi rendszert tar-
totta a legrosszabbnak. Az öl-
döklô tankokat a vérszívó ban-
kokkal veti össze, ami egyálta-
lán nem hízelgô a jelenlegi un.
rendszerváltás utáni idôkre.
Azt sugallja, amit a lakosság
többsége egyre gyakrabban
mond is, hogy a Kádár-rend-
szerben jobb volt az élet, mint
most, mert a rendszerváltás
vállságba vitte szegény hazán-
kat.

Tény, hogy az ország gazdasági
és társadalmi helyzete sokkal ka-
tasztrofálisabb, mint 15 évvel ez-
elôtt volt. A lakosság többsége
(Pásztón is) saját bôrén érzi, ho-
gyan lett a legvidámabb barakk-
ból a legszomorúbb kapitalista
gettó, ahol csak a multik, a péza-
risztokraták élik világukat.

A szabad rablással, vagy ahogy
a rablók nevezik finoman, a priva-
tizációval a magyar társadalom
80%-a teljesen vagyontalanná
vált, ami a kapitalizmusban teljes
kiszolgáltatottságot jelent. 

A hazug propaganda ellenében
(Lendületben az ország) az általá-
nos válság jelei mutatkoznak. 

A mezôgazdaság is romokban he-
ver. Eladó a még maradék magyar
föld is, ami magyarságunkat is
szimbolizálja. „Végeladás, nincs
maradás”. A lakosság rohamosan
fogy, óvodákat, iskolákat, stb.
zárnak be. Távolról már látszik „a
sír, hol nemzet sûllyed el…” de ez
a liberális, kozmopolita pénzol-
garchiát nem érdekli. A bankok
virágkorukat élik ebben a szeren-
csétlen országban. 

„Olyan országot akarunk, ahol a
tôke jól érzi magát” – mondta
Gyurcsány Ferenc. Ahol a szocia-
lista miniszterelnök biztosan na-
gyon jól érzi magát, mert a 100
leggazdagabb magyar egyike. Na-
pi jövedelme 267000 Ft, amit 5-
10 kisnyugdíjas kap meg együtte-
sen, de nem naponta, hanem ha-
vonta. Hogyan lehetne nekik és
általában az ország vagyontalan
4/5. részének esélyegyenlôsége? 

Magyarország az UNIO legli-
berálisabb, legprivatizáltabb or-
szága. Még mondja valaki, hogy
semmiben nem járunk az élen.
Csakhogy eltûnt a nemzeti va-
gyon 90%-a. 

Szinte érthetetlen, hogy 1989-
ben (a rendszerváltozás hajnalán)
a több, mint 120 milliárd dollárra
becsült magyar nemzeti vagyo-
nért, illetve annak privatizálása

fejében mindössze 5 milliárd dol-
lár folyt be a Nemzeti Bankba.
Miért? De kapaszkodjanak meg:
ez az 5 milliárd is eltûnt. Hol van-
nak a tolvajuk, népünk, nemze-
tünk megrontói? Nyomuk veszett.
Ezért nem beszélhetünk szociális
piacgazdaságról. 

A demokrácia pedig csak utó-
pisztikus álom. A szabadság is
csak a gazdagoké, mert minden
csak pénzkérdés a mai Magyaror-
szágon. Ha egyáltalán magyarnak
lehet nevezni ezt a megcsonkított,
megalázott, kifosztott, szerencsét-
len országot, szándékosan félre-
vezetett nemzetet. 

15 év óta arról álmodozom,
hogy lesz egy kormány, amely fe-
lülvizsgálja a rablóprivatizációt: a
törvénytelen vagyonokat elko-
bozza, a közmûveket, közszolgál-
tatásokat össznépi tulajdonná te-
szi, hogy ez az alibi demokrácia a
nép igazi hatalmává váljon. Nem
tette meg sem az Antall, sem az
Orbán-kormány. Lehet, hogy az
álom álom marad mindaddig, míg
nem érti meg mindenki, hogy nem
szocialista államra és vezetôkre,
hanem szociálisan érzékeny kor-
mányra van szükség. Tényleges
esélyegyenlôségre. 

1956-ban a Pongrátz Gergely-
ek ezt az igazságosabb, embersé-

gesebb harmadik utat keresték a
kommunista politikai és a vadkap-
italista pénzdiktatúra között. Ak-
kor még talán nem gondolhattak
arra, hogy a kíméletlen bankok
ugyanúgy tönkre tudnak tenni egy
nemzetet, mint az üvöltô tankok.
Csak másként. 

Most béke van. A tankok hall-
gatnak, a bankok virágoznak, kol-
dusok (3 millióan) kéregetnek.
Hol van milliók kenyere, megél-
hetése? Mikor lesz már olyan kor-
mánya ennek a szerencsétlen ma-
gyar népnek, amely hajlandó lesz
elszámolni a közvagyonnal, meg-
védeni az oktatást, az egészség-
ügyet, s általában a közszolgálta-
tást. 

Még mindig arról álmodom
(Martin Luther King nyomán)
hogy Isten akarata végül is érvé-
nyesülni fog; minden ember bol-
dog és elégedett lesz, amit csakis
egy valódi demokrácia biztosíthat
mindenki számára; szabadságot,
egyenlôséget és testvériséget.

Ha így lesz, ’56-os hôsünk,
Pongrátz Gergely is békésen nyu-
godhat szeretett hazájában. De öl-
döklô tankok és vérszívó bankok
nélkül.

Kádárkúti József
A Nemzeti Kör elnöke
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Ehhez hasonló gondolatok foglal-
koztattak április óta. Tudjuk
mindannyian, hogy mekkora ter-
mészeti csapás érte Mátrakeresz-
tes városrészt 2005. áprilisában.
Vannak, akik azt mondják, nem
kellene felfújni ennyire a dolgot,
de ha valaki kint járt abban a pár
hétben láthatta saját szemével a
pusztítást. Miért is vetem fel ezt a
gondolatot? Erre egy választ tu-
dok csak adni. Míg egyes politiku-
sok és politikai pártok csak ígér-
getnek, szemlélgetnek, publikál-
ják felajánlásaikat, addig sok-sok
polgár próbál tenni és a tettek me-
zejére lépni.

A 2005-ös áprilisi Pásztói Napló-
ban nagy meglepetés ért, ami na-
gyon felháborított. Az újságban
igen nagy blokkban a mátrakeresz-
tesi árvíz tragédiájával foglalkoz-
tak, majd olvashattuk, hogy „Gyü-
mölcsöt Pásztónak” programot indí-
tott el egy szervezet, melynek nagy
meglepetésemre Huczekné Rétvári
Mónika az elnöke. Ô az MSZP helyi
szervezetének titkára, elnökségi
tagja és többek között az EU klub el-

nöke és még sorolhatnám a tituluso-
kat. Magában nem az háborított fel,
hogy egy szervezet szervezeteket
hoz létre tenniakarás céljából, ha-
nem az, hogy mikor és mit nyilatko-
zik, és tényleg tesz-e valamit! 

Azt tudom, hogy már nagyon sok
szervezet alakult politikai, vagy búj-
tatott politikai célból, de ha már így
is van, akkor tegyenek is valamit.
Egy olyan helyzetben, amikor em-
berek jövôje kilátástalan, egy élet
munkája odaveszik, nem gyümölcs
kell a városnak, nem is ötölgetés-ha-
tolgatás, hanem tettrekész dolgos
kezekre van szükség. Én kint voltam
Mátrakeresztesen és tudtam segíte-
ni, ha nem is sokat, de az is több volt
a semminél, de sehol nem láttam en-
nek a szervezetnek a tagjait, pedig
az elnöke képviselô is egyben, még-
hozzá listás. Sôt, pár héttel az özön-
víz után a Régivásártér úton az árvíz
következtében szemétszedést szer-
vezett az egyik lakó, amikor az utca
apraja nagyja összefogott és kitaka-
rította a patak környékét és a med-
ret. Ott sem véltem felfedezni egyet-
len egy tagját sem a szervezetnek,
sôt, még az elnökét sem aki ráadásul

az utcában is lakik. Ennek ellenére
felkereste az utca lakóit, hogy csi-
náljanak játszóteret. Egy játszóteret,
amit már elindított az 5-ös körzet
képviselôje, Alapi Annamária, aki
mind Mátrakeresztesen segített, a
patak tisztításánál tevékenykedett,
sôt intézkedett, hogy a Régivásártér
út lakóit ne veszélyeztesse árvíz a
jövôben. Igen tisztelt olvasók, úgy
tûnik Huczekné Rétvári Mónika
számára az volt a legfontosabb,
hogy legyen játszótér. Végül is
kampány van, vagy lesz. 

Hallottunk már hangzatos szava-
kat, szervezeteket, de még soha nem
láttuk, hogy a szavak valóra is vál-
tak volna. Most bizonyára meglepe-
tés ér sok pásztói lakost, hiszen so-
kan tudják rólam, hogy az MSZP-
ben tevékenykedtem. Szerkesztet-
tem a Havi Híreket, programokat
szerveztem, és amit mondtam, leír-
tam, azt tettek is követték nem csak
a légbe beszéltem. Az hogy miért
léptem ki az MSZP-bôl, és mi volt
csalódásom oka, az már egy másik
történet, de remélem az országos
szervezet nem a pásztói sémára épül
fel. Szeretném leszögezni, nem ki-

csinyes bosszúállás ez a cikk, ha-
nem vélemény. 

Szerencsére vannak még képvise-
lôk, akik nem csak beszélnek, ha-
nem cselekednek is. Nem a politika
a meghatározó tetteikben, hanem a
körzetük polgárainak megfelelô és
korrekt képviselete, segítségnyújtás
és szolidaritás. Nem holmi végellát-
hatatlan szervezetek létrehozása, és
a semmittevés sajtózása, hanem cse-
lekvés. 

Ezúton szeretnék köszönetet
mondani mindazon képviselôknek
és Pásztói lakosoknak, akik, így
vagy úgy segítettek Mátrakereszte-
sen, hiszen elkelt a lakossági össze-
fogás. A képviselôk közül sokan,
többek között Huczekné Rétvári
Mónika példát vehetett volna Sisák
Imre Polgármester Úrról, aki a sze-
rencsétlenségben végig mellette ált
a bajba jutott mátrakeresztesi lakók
mellett és küzdött értük. Végül, de
nem utolsó sorban „Gyümölcsöt
Pásztónak”, támogassuk a kezde-
ményezést egy finom gyümölccsel a
sikeres munka érdekében.

Kálmánfi Lénárd

Gyümölcsöt vagy inkább egy kis odafigyelést Pásztónak?



„Tisztességesen, tényszerûen”
A Pásztói Hírlap (PH) hasábjain vita
bontakozott ki egy januári írásomról.
A hírlap havilap jellege miatt szüksé-
gesnek tartom az eddigiek rövid
összefoglalását, hogy az új olvasók is
értsék, mirôl van szó.

1. Elôzmények: a Magyarok Világ-
szövetsége Pásztó és Körzete Csoport-
ja jelentôs, nemzeti összefogást sürge-
tô és elôsegítô kampányt folytatott
2004. novemberében a kettôs állam-
polgárságról szóló népszavazás pozi-
tív eredménye érdekében. Ezt az árko-
kat áthidaló nemzeti szemléletet a
gyakorlatban is sikeresen érvényesí-
tettük december 1-én, amikor is vitaes-
tet/kerekasztal-beszélgetést rendez-
tünk valamennyi Pásztón mûködô po-
litikai szervezet részvételével.

2. Természetes tehát, hogy a PH ja-
nuári számában a helyi kampány aktív
részeseként csoportunk nevében igye-
keztem számot vetni a történetekkel,
és meghatározni a jövôre vonatkozó
feladatainkat.

3. Az is természetes, hogy a PH ol-
vasói közül többen reagáltak írásomra.
Sajnálatos viszont (és ezt tettem szóvá
márciusi viszontválaszomban) az a
mód, ahogy véleményüknek, felhábo-
rodásuknak hangot adtak: az általam
számba vett és véleményezett tények
helyett olyan nézeteket, magatartáso-
kat, kijelentéseket tulajdonítottak ne-
kem, amelyekrôl szó sem esik írásom-
ban. És ezeket mint gyûlöletbeszédet
(látszólag jogosan) elítélték.

4. Hogy vitánk értelmes és a PH ol-
vasói számára is tanulságos legyen, a
márciusi számban kénytelen voltam
megfogalmazni, mi is az a gyûlöletbe-
széd, és hogyan kerülhetjük el. Négy
elemet emeltem ki: a tényszerûséget
(ami nélkül bárkirôl bármit állítha-
tunk), az ellentmondás mentes érve-
lést, a tájékozottságot és a tisztességet.

5. Az áprilisi számban két vitapart-
nerem, Csépány István és Reviczki
László újabb viszontválaszban tartotta
fenn korábbi álláspontját. A Szerkesz-
tô által megkövetelt terjedelmi korlá-
tok miatt most csak az elsô, általam ta-
nulságosabbnak vélt írással foglalko-
zom, nem zárva ki a Reviczki László-

val (Lacival) lefolytatandó szóbeli
vagy írásbeli vita lehetôsségét sem. 

Csépány István már a címében
(Tisztességesen, tényszerûen, indula-
tok nélkül) is kifejezi, hogy kiindulási
alapnak elfogadja meghatározásomat,
bár ô az indulat-mentességet állítja az
ellentmondásmentesség és a tájéko-
zottság helyébe (vagy elé?). A tény-
szerûség tiszteletben tartásával egy
csapásra értelmessé, világosan nyo-
mon követhetôvé, és úgy gondolom, a
PH más cikkírói és az olvasók számá-
ra is tanulságossá vált vitánk.

A további közeledés reményében
mindjárt bocsánatkéréssel kezdem.
Csépány úr joggal tette szóvá, hogy
írásomba tanácsi múltjára utaló meg-
jegyzés csúszott. Megkövetem érte, bár
azt a büszkeséget, amivel minden bi-
zonnyal jogosan tekint vissza taná-
cselnöki ténykedésére, továbbra is
csak az igazság egyik felének tartom.
Tudniillik április 4-et akkor is felsza-
badulásként ünnepelték Pásztón, no-
vember 7-et Pásztón is ,,nemzeti ünne-
peink” helyére tették, a Kádár rend-
szer még 1988-ban is gumibotozta a
március 15-ét a hatalomtól függetle-
nül ünneplô magyar fiatalokat, hogy a
nemzetgyalázó ,,nehéz idôk” egyéb
munkahelyi és iskolai lélektorzító el-
veirôl és módszereirôl ne is beszél-
jünk. Magyarul: a tanácselnöki intéz-
mény Pásztón is része és eszköze volt,
a megszállóinkkal kollaboráló dikta-
túrának. Minden esetre szeretném le-
szögezni, hogy ez a személyeskedô
megjegyzés (az én hibámból ugyan,
de) akaratom és kifejezett kívánságom
ellenére maradt a cikkemben. 

De minden rosszban van valami jó
is: érdemes kitérni arra a különbségre,
ami az indulatok szerepének megítélé-
sében kettônket írásaink címe szerint
is elválaszt: Ön indulatok nélkül akar
írni, én csak ,,elszabadult indulatok
nélkül”. Úgy vélem ugyanis, hogy in-
dulataink (melyek lehetnek jogosak
vagy alaptalanok) az emberi termé-
szetben meglévô adottságok. Nem áll
módunkban, illetve természetellenes
indulatmentesen élni, fölösleges tehát
úgy tenni mintha… Magam is úgy
gondolom azonban, hogy mederben

tartásukért igenis felelôssek vagyunk.
Ezért hívtam fel Szerkesztô Urat cik-
kem leadásának másnapján, kérve a
szóban forgó személyeskedô mondat
törlését. Nem történt meg. A technika
(vagy elektronika?) ördöge másképp
akarta. Remélem, Csépány úr a lovagi-
asság szabályai szerint elfogadja bo-
csánatkérésemet, s ezzel ezt a tanulsá-
gaival együtt is sajnálatos személyes-
kedô részt (cikke utolsó mondata kive-
títésével, melyre én is egy utolsó mon-
dattal kívánok válaszolni), magunk és
a PH olvasói örömére egyszer és min-
denkorra lezárhatjuk. Minthogy ez az
ügy Csépány úr vitairatának közel ne-
gyedét teszi ki, ez nem kis eredmény. 

Írásának ezt megelôzô részében elô-
ször egy az indulatmentes címnek el-
lentmondó, jogosnak beállított, de a
tények tökéletes meghamisítására(?)
félreértelmezésére(?) épített egész vi-
tamódszeremet elítélô felháborodásá-
nak ad hangot, majd három kisebb je-
lentôségû kérdésben foglal állást. Jel-
zem, hogy bár (Reviczki úr írásához
hasonlóan) kész vagyok e részletkér-
déseket is (írásban vagy szóban) meg-
vitatni, terjedelmi okokból most csak a
Csépány úr írásának mintegy felét ki-
tevô elvi jelentôségû résszel kívánok
foglalkozni.

Ennek a lényege az, hogy a ténysze-
rûség, melyet mindketten alapvetônek
tartunk, nem is olyan egyszerû dolog.
Csépány István például írásomnak ab-
ból a részébôl, mellyel azt szemlélte-
tem, hogy milyen következményei
vannak annak, ha mint februárban, in-
dulataink ,,teljesen elszabadítják ma-
gukat az eredeti írás tartalmától”,
kiszakít egy mondattöredéket, mely
így eredeti összefüggéseibôl kiragad-
va igazolni látszik rólam alkotott fel-
háborodottan (és nem indulatmente-
sen) elítélô véleményét. És ebben a
részben, mely figyelemfelhívásul a
,,hasonló módszerrel élve most én is
írhatnám, hogy” mondattal kezdôdik,
valóban felháborító szörnyûségek
vannak. Ám a példázat lényege éppen
az, hogy szemléltesse: a vitatott té-
nyekre való konkrét utalás mellôzése
esetén bárkirôl bármit állíthatunk. Az
itt leírtakat azonban magam ítélem el

elsôként: a félreértések kizárása érde-
kében nyomatékosan ki is fejtem,,pél-
dabeszédem” végén, hogy ha így
írnék, joggal váltanám ki a PH minden
és tisztességes olvasójának megveté-
sét.” Ezt az általam felháborodottan
elutasított módszert Csépány István
úgy tünteti fel, mintha én ezt képvisel-
ném. Ezt nevezik kabátlopási ügynek:
tolvaj, tolvaj lopják a kabátot, kiált a
károsult, s elítélik kabátlopásért. 

Remélem Csépány úr is belátja,
hogy ezúttal rajta a sor, hogy a tisztes-
ség és a lovagiasság szabályainak ele-
get tegyen. Ehhez képest köztünk,
Pásztón lakó halandók között még a
lelkiismeret szerinti szavazás szabad-
sága és a népszavazási diktatúra szem-
beállításának politikailag szerintem is
alapvetô fontosságú (kiemelés az
újabb ,,félreolvasás elkerülése érdeké-
ben) kérdése is másodlagos. Szeret-
ném remélni, hogy egyetértünk. 

És befejezésül:
Csépány úr a Romániához csatolt

Magyarországról történt elszármazá-
somra utalva az itthon élô ,,befog-
adó(?)” jókívánságaival zárja sorait:

,,Ön Pásztón otthonra talált. Kívá-
nom, hogy találja meg nyugalmát és
lelki békéjét is.”

Tudja, Csépány úr! Valóban fontos,
hogy Pásztón otthonra találtam. De az,
Önéhez (és nem a magáéhoz!) hasonló
büszkeséggel mondhatom, tettem
annyit a városért, amennyit kaptam tô-
le. Ez azonban semmi a lelki béke cso-
dájához képest. Eljutok-e (eljutunk-e)
oda? Talán.

Addig is szeretném a magyarság
egészében, a maradék országbeli ma-
gyarok között is otthon érezni maga-
mat. És ez ilyen viták nélkül, a ránk
kényszerített, és mindannyiunk által
másként megélt 20. századi magyar
múlt tisztázása nélkül történelmi (és
nem magánemberi) okokból nem
megy. E nélkül csak a negyven éves
szônyeg alá söprô hazugságok után
minduntalan kirobbanó és magyarsá-
gunkat szétrobbantó viták maradnak. 

A tisztességes vita közelít, segíti a
megértést, nem választ el. Én ezután is
szívesen vitatkozom Önnel, Önökkel.

Bottyán Zoltán
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eredményes sportolók jutalom kirándulása

felszerelésre; emléktorna megrendezésére

szakmai megfigyelés, vállogatás, „Hírverô Torna”
megrendezése

IV. évad nyitó lovasparádéhoz és a szüreti felvonulás
megrendezése anyagi támogatás kérése

Összesen

hiánytalan

Határidôn túl érkezett; 
hiányos – költségvetés;
mûködési szabályzat nincs

hiánytalan

Hiánytalan – határidôn túl
érkezett

elszámolt

elszámolt

elszámolt

elszámolt 

95

121

276

492

95

100

100

80

375

0

0

0

0

0

Pásztói Sportszervezetek javasolt támogatása

Pályázati cél
Kötelezô 

mellékletek

egyesület

személyek
egyéb
közössége

egyesület

egyesület

szervezeti
forma

Gárdonyi DSE

Pásztói Öregfiúk Labdarúgó
Csapata

Hasznosi Labdarúgó Klub

Mátrai Lovas Egylet

Szervezet megnevezése

2004. évi
sport
támo-
gatás

„pályázat
teljes

költsége
(eFt)”

igényelt
támo-
gatás
(eFt)

javasolt
támo-
gatás
(eFt)



Ezer Ft

MEGNEVEZÉS Elôzô évi költségvetési 
beszámoló záró adatai

Auditálási 
eltérések       

(+, –)

Elôzô évi auditált 
egyszerûsített beszámoló   

záró adatai

Tárgyévi költségvetési 
beszámoló záró adatai

Auditálási 
eltérések   

(+, –)

Tárgyévi auditált 
egyszerûsített beszámoló     

záró adatai

 A /  Befektetett eszközök összesen 6.613.574 6.613.574 7.051.906 7.051.906

      I. Immateriális javak 26.292 26.292 17.938 17.938

      II. Tárgyi eszközök 5.398.775 5.398.775 5.856.018 5.856.018

      III. Befektetett pénzügyi eszközök 120.995 120.995 134.769 134.769

      IV. Üzemeltetésre, kezelésre
          átadott eszközök 1.067.512 1.067.512 1.043.181 1.043.181

 B /  Forgóeszközök összesen 305.784 305.784 377.731 377.731

      I. Készletek 16.456 16.456 13.396 13.396

      II. Követelések 67.187 67.187 50.103 50.103

      III. Értékpapírok 12.000 12.000 – –

      IV. Pénzeszközök 171.629 171.629 236.923 236.923
       V. Egyéb aktív pénzügyi 
         elszámolások 38.512 38.512 77.309 77.309

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 6.919.358 6.919.358 7.429.637 7.429.637

 D /  Saját tôke összesen 6.374.384 6.374.384 6.548.350 6.548.350

      1. Induló tôke 345.597 345.597 345.597 345.597

      2. Tôkeváltozások 6.028.787 6.028.787 6.202.753 6.202.753

      3. Értékelési tartalék – – – –

 E /  Tartalékok összesen 85.217 85.217 199.965 199.965

        I. Költségvetési tartalékok 85.217 85.217 199.965 199.965

       II. Vállalkozási tartalékok – – – –

 F /  Kötelezettségek összesen 459.757 459.757 681.322 681.322

      I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 184.624 184.624 175.487 175.487

      II. Rövidlejáratú kötelezettségek 150.211 150.211 391.570 391.570

      III. Egyéb passzív pénzügyi 
          elszámolások 124.922 124.922 114.265 114.265

FORRÁSOK ÖSSZESEN 6.919.358 6.919.358 7.429.637 7.429.637

Pásztó Város Önkormányzata
E1 Egyszerûsített mérleg  2004.
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Ezer Ft
Eredeti Módosított Teljesítés

Személyi juttatások 1 1.350.973 1.364.140 1.305.428
Munkaadót terhelô járulékok 2 440.544 450.651 435.324
Dologi és egyéb folyó kiadások 3 737.656 873.110 833.990

Végleges pénzeszk. átadás, egyéb támogatás 4 157.026 187.106 177.912

Ellátottak juttatásai 5 7.759 602 639
Felújítás 6 10.610 14.606 9.051
Felhalmozási kiadások 7 1.199.187 1.413.686 849.760

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 8 3.903.755 4.303.901 3.612.104

Hitelek és kölcsönök kiadásai 9 55.007 60.436 38.242
Értékpapírok kiadásai 10 – – –
Finanszírozási kiadások összesen 11 55.007 60.436 38.242
Pénzforgalmi kiadások 12 3.958.762 4.364.337 3.650.346
Pénzforgalom nélküli kiadások 13 – 18.041 –

Kiegyenlítô-, függô-, átfutó kiadások összesen 14 – – 38.797

KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 3.958.762 4.382.378 3.689.143
Intézményi mûködési bevételek 16 278.902 329.631 371.121

Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 17 681.834 675.996 753.447

Felhalmozási és tôke jellegû bevételek 18 26.214 54.128 12.164

18-ból Önkorm. sajátos felhalmozási és tôke bevétele 19 12.720 12.720 10.420

Támogatások, kiegészítések és/vagy átvett 
pénzeszközök

20 2.649.414 2.971.466 2.525.074

20-ból Önkorm. költségvetési támogatása 21 825.437 1.043.291 928.532

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 22 3.636.364 4.031.221 3.661.806

Hitelek, kölcsönök bevételei 23 277.268 250.940 103.288
Értékpapírok bevételei 24 45.130 15.000 –
Finanszírozási bevételek összesen 25 322.398 265.940 103.288

Pénzforgalmi bevételek 26 3.958.762 4.297.161 3.765.094

Pénzforgalom nélküli bevételek 27 – 85.217 84.188

Kiegyenlítô-, függô-, átfutó bevételek összesen 28 – – –10433

 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 29 3.958.762 4.382.378 3.838.849

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 30 –267391 –205504 133.890

Finanszírozási mûveletek eredménye 31 267.391 205.504 65.046

Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye 32 – – –49230

y
E2 Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés  2004.

Megnevezés
elôirányzat

Pásztó Város Önkormányzata E1 Egyszerûsített mérleg 2004

Pásztó Város Önkormányzata E2 Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés 2004

Pásztó Város Önkormányzata Egyszerûsített mérleg 2004
A könyvvizsgálat során Pásztó Város Önkormányzat egyszerûsített éves beszá-
molóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását
az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint fe-
lülvizsgáltam és ennek alapján elegendô és megfelelô bizonyosságot szereztem
arról, hogy az egyszerûsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak
és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint
készítették el. 

Véleményem szerint az egyszerûsített éves beszámoló a költségvetés teljesíté-
sérôl a 2004. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyze-
térôl, valamint a mûködés eredményérôl megbízható és valós képet ad.
Kelt.: Salgótarján 2005. 03.10.
UNIVERSAL AUDIT Kft. – 3104 Salgótarján Kölcsey út 19.
Nyilvántartásba vételi szám: MKVK 000592. Adószám: 11206853-3-12

Gyôriné Új Mária MKVK 000161

Megnevezés

Elôzô évi 
költségvetési 

beszámoló záró 
adatai

Auditálási 
eltérések      

(+, –)

Elôzô évi auditált 
egyszerûsített 

beszámoló        
záró adatai

Tárgyévi 
költségvetési 

beszámoló záró 
adatai

Auditálási 
eltérések      

(+, –)

 1. Záró pénzkészlet 165.373 165.373 230.891

 2. Egyéb aktív és passzív   

     pénzügyi elszámolás összevont –80156 –80156 –30926

     záró egyenlege (+,–)

 3. Elôzô év(ek)ben képzett 

     tartalékok maradványa (–) 8.990 8.990 1.029

 4. Vállalkozási tevékenység

     pénzforgalmi eredménye (–) – – –
 5. Tárgyévi helyesbített 

     pénzmaradvány 76.227 76.227 198.936
 6. Finanszírozásból származó 

     korrekciók (+,–) –37947 –37947 –60406
 7. Pénzmaradványt terhelô 

     elvonások (+,–) – – –

 8. Vállalkozási tevékenység 

     eredményébôl alaptevékenység – – –

     ellátására felhasznált összeg

 9. Költségvetési pénzmaradványt 

     külön jogszabály alapján – – –

     módosító tétel (+, –)
10. Módosított pénzmaradvány 38.280 38.280 138.530

11. 10.-bôl egészségbiztosítási 

      alapból folyósított 48 48 15.579

      pénzeszköz maradványa

Pásztó Város Önkormányzata
E3 Egyszerûsített pénzmaradvány  2004.Pásztó Város Önkormányzata E3 Egyszerûsített pénzmaradvány 2004
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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! KÉTTEXtilház Kft. 

Pásztó, Nagymezô u 18. T./fax: (32) 460-756
Nyitva: H–P: 8–16.30, Szo: 8–12

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

Bim-Bam Francia Pékség ajánlata

AZ ÖN TAKARÉKSZÖVETKEZETE

PÁSZTÓ, FÔ ÚT 64.
563-140, 563-142

HASZNOS, 
ALKOTMÁNY ÚT 183.

462-350

HÛTÜNK ÉS FÛTÜNK
Mobil klíma 

és ventillátor
Kelvin-Beyer
5kW kandalló

Pásztó, Fô út 21. (Csillagtéri parkkal szemben)
Tel.: 32/460-018

Nyitva tartás: H – P: 8–17 óráig, Szo: 8–13 óráig

Fókuszelektron
M Û S Z A K I  S Z A K Ü Z L E T

MOST
Csak!
39.900 Ft!
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AUTÓCENTRUM PÁSZTÓ

➲➲

➲
➲

MINDEN
EGY

HELYEN

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

Munkáinkat a legújabb fejlesztésû Atas termékekkel végezzük!

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

AUTÓSZERVIZ

• olajcsere

• hibakód-kiolvasás

• fék-, és

lengéscsillapító-vizsgálat

• szélvédôcsere stb.

GUMISZERVIZ

• köpenyszerelés, -javítás

• kerékcentírozás

• gumi- és felniértékesítés

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

� számítógép asztalok árusítása
� sulinet express
� szoftverek
� festékpatronok, hangszórók,

cd-lemezek, cd-tartók és  egyéb 
kellékanyagok óriási választéka

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

Elektromos szerszámgépek
Kézi szerszámok

Csavar, zár, vasalás
Háztartási gépek, tartozékok

Híradástechnika
Elektromos mosógépek
Sporthorgászat, játék

Pásztó, Kölcsey út 12.

Tel.: 32/460-945

– EZER
KÍNÁLAT!

EZER
CIKK
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Villanyszerelési anyagok, vezetékek, csatornák,
kapcsolók nagy választékban kaphatók

EE LL EE KK TT RROONN
VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET

Pásztó, Fô út 98. Tel./fax: (32) 462-361
email: elvill@enternet.hu

AZ ÉMÁSZ ÁLTAL ELÔÍRT FOGYASZTÁSMÉRÔ
SZEKRÉNYEK HENSEL ÉS GANZ TÍPUSOK 

MINDEN TÍPUSA KAPHATÓ.
MEGRENDELÉSRE GYORS BESZERZÉST BIZTOSÍTUNK.

Nagyszabású 
lámpavásár március
16-tól április 30-ig!

Jó minôség, 
olcsó árak!!

Csillárok, lámpa-
különlegességek

Elektromos 
kéziszerszámok

javítását vállaljuk:
Hilti, Makita,
Bosch stb…

– Zártszelvények, szögacélok, lemezek
– Hullámlemezek, ereszcsatornák
– Kerítésfonatok, dekornádak

– Csempék és padlóburkolatok

Kedvezô árakon – készletrôl!

Építôanyagok Pásztó, Kossuth út 116/2.
Tel.: 32/460-539

Pásztó, Fô út 103.
Tel.: 32/463-594Vasanyagok és padlóburkolólapok

– Tetôfedôanyagok a legkedvezôbb árakon,
30-50 év garanciával, házhozszállítva

– TATAI cserép 85Ft/db (6 raklap felett)
– Ajtók, ablakok fából és mûanyagból

Ingyenes felmérés! Beépítés! 
(bontás nélkül is!) 5 db felett –5%

– VELUX márkakereskedés tetôsíkablakok
listaár –10% 5 db felett –15%

– BAUMIT és NIKECELL hôszigetelô rendszerek, vakolatok,
ÚJ külsô falfestékek: listaár –15%

– YTONG márkakereskedés – lényegesen a gyári ár alatt
– SCHIEDEL kéményrendszerek 20%-kal olcsóbban (SR és

SLH) házhozszállítva

Építkezik, felújít? Segít Önnek a Boltív!
Többmindent egy helyen, olcsóbban itt vegyen!

– Alaptól a kéményfedlapig – www.e7.hu/boltiv

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

Siena Lakberendezési Áruház
• Pásztó, Csillag tér 14. Tel.: 32/460-012 • 

• Nyitva: 9–17.30, Sz: 8–12.00-ig •
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Pásztó, Nagymezô út 16. Tel.: 06-30/2817-947
(A Földhivatal és a Két-textilház között) Szombaton is nyitva: 9–12-ig!

KÍNÁLATUNKBÓL: 
❖ grafit ceruzák, 2B–8B-ig, 2H–4H
❖ színes akvarell, pasztell ceruzák
❖ olaj-, akril-, akvarell-, tempera festékek, vásznak
❖ akvarell-, pasztell-, fotó-, és kellék kartonok
❖ ecsetek, festôszerek
❖ hobby kellékek pl: üveg, kerámia, dekor papír, festékek, ragasztók 

Színes, ötletes kiadványok!

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 – Társadalombiztosí-
tási ügyek – Foglalkoztatással kapcsolatos ügyintézés, tanácsadás, nyomtatványok kitölté-
sében 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, általá-
nos ügyviteli tevékenységben segítségnyújtás, Széchenyi-kártya, oktatás szervezés
Térítés ellenében végzett szolgáltatások: Vállalkozások komplett könyvelése (Tel.: 563-
131) – Különféle vizsgák – Tanácsterem esetenkénti használata – Telefonhasználat, FAX kül-
dési lehetôséggel együtt! – Internet szolgáltatás! – Nyomtatványellátás (a szigorú számadá-
súak 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!

NYÁRI

AKCIÓK!

Több száz 

termék

30%-os

árengedménnyel 

Dél-nógrádi
Vízmû Kft.

Pásztó, Csillag tér 21.
Telefon: (32) 460-208

Dél-nógrádi
Vízmû Kft.

Pásztó, Csillag tér 21.
Telefon: (32) 460-208

Dél-nógrádi
Vízmû Kft.

Pásztó, Csillag tér 21.
Telefon: (32) 460-208



Rendhagyó diáknapi program-
nak adott helyet május 27-én
Pásztó városa. A Mikszáth Kál-
mán Gimnázium, Postaforgal-
mi Szakközépiskola és Kollégi-
um szülôi munkaközössége úgy
döntött: szakít az eddigi hagyo-
mányokkal (vagyis: nem az is-
kola diákjai szervezik egymás-
nak a programokat), és a tele-
pülés jó néhány intézményének
bevonásával egy kilenc állomás-
ból álló szellemi és fizikai „tor-
nát” állított össze a kilenc kö-
zépiskolás osztálynak.

„Reggel még azt gondoltam,
egy átlagos nap elé fogunk nézni,
ám most már tudom, tévedtem” –
vélekedett egy tizedikes nem sok-
kal az eredményhirdetés elôtt.
Feltehetôen ez a gondolat nem
egyetlen mikszáthos fejében for-
dult meg. Miután a 300 diák fel-
szerelkezett a reggeli úticsomag-
gal (szendvics + üdítô), és a ver-

senyzô osztályok szélnek eresz-
tették pénzgyûjtô és véradó-szer-
vezô különítményüket (ezekkel a
feladatokkal egyébként a város la-
kosságát is „megmozgatták”), ne-
kivágtak a nagy megmérettetés-
nek. 

Az egyes számú állomás próba-
tételeit, a vízzel célba lövô és
tömlôgurító versenyt a Pásztói

Önkéntes Tûzoltóság találta ki és
bonyolította le az iskola udvarán.
A második helyszínnek még min-
dig az iskola épülete adott ott-
hont; itt az Önkormányzat Pásztó
történetét firtató totóját tölthették
ki a tanulók. Harmadikként
KRESZ-bôl tesztelték azokat,
akiknek még nincs jogosítványa.
A negyedik helyen a pásztói men-
tôállomás dolgozói várták a csa-
patokat az elsôsegélynyújtással
kapcsolatos feladatokkal. Az ötö-
dik színhely már a városban volt:
a TIT-nél az ifjak tudományos
felkészültségüket, illetve logikai
készségüket „mérték”. Vissza az
iskolához! A hatodik program a
katasztrófavédelemé volt; a sal-
gótarjáni polgári védelmi kiren-

deltség képviselôi túlélôcsoma-
got állíttattak össze a versenyzôk-
kel. Hetedikként autót kellett ve-
zetni – szintén a jogosítvánnyal
nem rendelkezôknek.  (Az I&T
Autós Iskola tanulógépkocsijai-
ról van szó, és természetesen
minden az oktatók felügyeletével
történt a Dózsa György Általános
Iskola udvarán.) 

Aztán megint a városba kellett
menni a résztvevôknek: a Kölcsey
Könyvesboltban A Nagy Könyv
„Legjobb 100” akciójához kap-
csolódva válaszoltak meg kérdé-
seket. Végül, de nem utolsósorban
kerékpáros ügyességi verseny kö-
vetkezett – nem messze az autóve-
zetés helyszínétôl.

Azokon a helyszíneken, ahol

nem volt lehetôség arra, hogy tel-
jes osztályok versenyezzenek, ott
a sorsolással kiválasztott egy-két
diák képviselte a többieket.

Mindeközben a hangyaszorgal-
mú gyûjtésnek is meglett az ered-
ménye: 49.997 darab egyforintos
érmét számolt össze az 1. számú
pásztói postahivatal, illetve 68
véradót sikerült regisztráltatni a
Vöröskereszt kollégiumban felál-
lított ideiglenes állomásán. Meg-
jegyzendô: a közel ötvenezer fo-
rintot a gyerekek a Vöröskereszt
számára gyûjtötték.

Szülôi munkaközösség
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„Legyen nektek gyereknap”

Autóvezetés jogsi nélkül az I&T Autós Iskola gépkocsiján

Kerékpáros ügyességi verseny

Vízzel célbalövés az önkéntes tûzoltóság segítségével

A gyereknap nem jöhetett volna létre, ha nincsenek a támogatók, segítôk:
Alapi Annamária; Apenta Ásványvíz És Üdítôital Kft.; Balogh Tibor;
Drucking Kft.; Huczekné Rétvári Mónika; I & T Autós Iskola; Kávéház,
Pásztó; Kiss Zoltán nyomdász; Kocsis Tüzép; Kemencés Party Service,
Hollókô; Magyar Posta Rt.; Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei
Szervezete; Mentôállomás, Pásztó; Mester Iparcikk Bolt; Mikszáthos
Öregdiákok Köre; Nagy Zsolt; dr. Nyíri Ferenc; OTP Bank Rt. pásztói
fiókja; Ózon Ételbár, Pásztó; Pásztói Önkéntes Tûzoltóság; Pásztó város
önkormányzata; Percze Péter; Pila Autó Kft.; Plus Diszkont, Pásztó; Pocak
Pékség; Royal büfé, Pásztó; Salgótarjáni Polgári Védelmi Kirendeltség;
Signal Biztosító Rt.. Középmagyarországi Igazgatósága; Szlávikné Zagyi
Mária; Takarékszövetkezet, Pásztó; TIT Pásztó Városi Egyesülete;
Vállalkozók Klubja, Pásztó; Vraskó István; valamint Pásztó város lakossá-
ga. Segítségüket és támogatásukat köszönjük.

A pásztói mûvelôdési
központ nyári tábori

ajánlata

Kópé napközis tábor
2005. június 27–július 1-ig

Kézmûves foglalkozások, 
vidám vetélkedôk, starndolás,

színjátszás, tánc, videózás, 
internetezés, sportversenyek 

sokféle játék, tábori ki mit tud? 
És még sok érdekesség

Bütykölde tábor
2005. augusztus 1–5-ig

Agyagozás, üvegfestés, 
gyöngyfûzés, rajzolás, 

szalvétatechnika, festés, 
különleges papír 
és textilmunkák, 

arc és testfestés, strandolás, 
sokféle közös játék, 

vetélkedôk, meglepetés 
programok

Napi háromszori étkezés 
biztosított

Részvételi díj: 6000 Ft/tábor

Mindent kipróbálhatsz, 
de semmi sem kötelezô!

Nálunk még nem unatkozott
senki!

Jelentkezés, információ a
mûvelôdési központban 

személyesen, vagy a 460-881-es
telefonon

Köszönet
Engem ért az a megtiszteltetés,
hogy e tanévben több megyei és
országos versenyen képvisel-
hettem Pásztó városát, s iskolá-
mat: a Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskolát. Igyekeztem leg-
jobb tudásom szerint helytállni,
minden esetben a dobogó foka-
ira kerülni. Köszönetemet sze-
retném kifejezni Varga Anett
tanító néninek a megyei szoro-
bán verseny 1., az országos 2.
helyéért, Édes Attila tanár bá-
csinak minden magyar nyelv és
irodalom tárgyból elért eredmé-
nyemért: a Szárnya-ló verse-
nyek 1., 2., a Móra helyesíró 3.
és az országos döntô 3. helyezé-
séért. Kettejük munkájának si-
kereként lehettem az országos
honismereti verseny 3. legjobb-
ja, valamint az országos komp-
lex tanulmányi verseny 9. he-
lyezettje.

Tôkei Ákos 4.b
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Már jóval a pásztói fórum 17
órai kezdete elôtt megérkezett a
városba Teleki László, az Ifjú-
sági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlôségi Minisztérium
politikai államtitkára. Elsôként
a Pásztói Munkaügyi Kirendelt-
ség vezetôivel találkozott, akik-
kel a környék munkaügyi gond-
jairól, a munkahelyteremtés le-
hetôségeirôl beszélgetett.

A délután ötkor kezdôdô fórumon
40-45 ember várta az államtitkárt a
városi könyvtárban. A mindvégig jó
hangulatú találkozóra elsôsorban a
középkorúak és az idôsebbek voltak
kíváncsiak. Teleki László elôször a
kormány 100 lépés programjának
részleteit ismertette. A hallgatóság
soraiból sok kérdés vetôdött fel a
szociális ellátórendszerrel, a nyug-
díjrendszerrel, az egészségüggyel és
az oktatással kapcsolatban. A közön-
ség többet szeretett volna tudni a
szakképzésben rejlô lehetôségekrôl,
s elmondták, hogy sokkal nagyobb
energiát kellene fektetni erre. A fó-
rum egy pedagógus résztvevôje sze-
rint elsôsorban az általános iskola
utáni szakképzést kellene támogatni,
kedvezményekkel, akár ösztöndíjjal
is, mert véleménye szerint a késôbbi
átképzés, továbbképzés drágább és
kevésbé hatékony. 

A beszélgetésen szó esett a romák
helyzetérôl is. Az egyik roma hozzá-
szóló szerint önálló roma integrációs
minisztérium felállítására lenne
szükség. 

A hallgatóság nem roma többsége
is egyetértett abban, hogy a cigány-
ság felzárkóztatásához szükség van
kollégiumokra, jól mûködô oktatási
és ösztöndíj-programokra. Jó példa-
ként említették az Útravaló progra-
mot, amely lehetôvé teszi, hogy a
legszegényebbek gyermekei tanári
segítséggel hozhassák be hátrányai-
kat, és esélyük legyen a továbbtanu-
lásra.

Az egészségügy állapota minden-
kit érint. A hozzászólók kifogásolták
a kórházak leromlott állapotát, hiá-
nyos felszereltségét, és hasznosabb-
nak tartanák, ha akár kevesebb, de jól
felszerelt kórház fogadná a betege-
ket. Hiányolnak régi, jól bevált
egészségügyi szolgáltatásokat is.
Ilyen például a tüdôszûrôbusz, amely
három éve nem járt a településen.

A 100 lépés programot a résztve-
vôk szimpatikusnak és támogatandó-
nak tartják, de egyöntetûen úgy vél-
ték, hogy jóval többet és gyakrabban
kell ezekrôl a témákról nyilvános fó-
rumokon beszélgetni.

A családtámogatási rendszer vál-
tozásai: igazságosabb lesz az új csa-
ládtámogatási rendszer.

Az egyenlôtlen támogatások he-
lyett ezentúl minden gyermeket ne-
velô család megemelt összegû csalá-
di pótlékot kap. Ez az emberi méltó-
ságot tiszteletben tartva minden
gyermek után alanyi jogon jár. Az
egy- és kétgyerekesek esetében a
családi pótlék annyi lesz, amennyi
korábban a családi pótlék plusz az
adókedvezmény volt, azzal a különb-
séggel, hogy ezt most mindenki meg-
kapja. Ugyanakkor a három- és több
gyermekes családok számára az adó-
kedvezmény részben megmarad.
(Havi 4.000 Ft adókedvezményt ér-
vényesíthetnek azok, akiknek jöve-
delme három gyerek esetén nem ha-
ladja meg az évi 3,4 millió Ft-ot (ha-
vi 280 ezer Ft-ot), (ugyanez az
összeg négy gyermek esetén 3,9 mil-
lió Ft, öt gyermek esetén 4,4 millió
Ft) és a támogatás fokozatosan évi 4
millió (havi 330 ezer) (4 gyermek:
4,5 millió, illetve 5 gyermek: 5 mil-
lió) forintnál szûnik meg. A három-
gyermekeseknél jelentôsen növek-
szik azok támogatása, akik eddig
nem, vagy csak részben jutottak hoz-
zá a gyermekenkénti 10 ezer forintos
adókedvezményhez (például mini-
málbéren foglalkoztatottak, rokkant-
nyugdíjasok).

Továbbra is szükség van a legmé-
lyebb gyerekszegénység kezelésére,
ezért létrehozunk egy családi segé-
lyezést. Átalakul a rendszeres gyer-
mekvédelmi támogatás: a nehéz
helyzetben élô gyermekek támogatá-
sának rendszere gyermekvédelmi
kedvezménnyé alakul át (ingyen tan-
könyv, kedvezményes és ingyenes

étkezés). A Kormány úgy döntött,
hogy a magasabb összegû családi
pótlék összege az egyedülállóként
tartósan beteg vagy súlyosan fogya-
tékos élô kiskorút nevelô részére 23
000 Ft/hó, a tartósan beteg vagy sú-
lyosan fogyatékos kiskorút nevelô
család részére 21 000 Ft/hó, a felnôtt
korú tartósan beteg, vagy súlyosan
fogyatékos személy ellátására pedig
18 000 Ft/hó. 

A családtámogatási rendszer terve-
zett átalakításához az Országgyûlés
ôszi idôszakán kell meghozni a tör-
vénymódosításokat, így az intézke-
dések január elsejétôl lépnek életbe.

A fogyatékos személyek
pénzbeli támogatási

rendszerének változásai

Az emelt összegû ápolási díj be-
vezetése:

Jelenleg mintegy 40.000 ezren
kapnak ápolási díjat. Közülük azok
vannak a legnehezebb helyzetben,
akik súlyosan sérült embereket gon-
doznak. Mintegy 3000 fô részére je-
lent többlettámogatást a 2005. szep-
tember 1-jén hatályba lépô, a szociál-
is igazgatásról és a szociális ellátá-
sokról szóló 1993-as törvény módo-
sítása, mely szerint az eddiginél na-
gyobb mértékû, emelt összegû ápolá-
si díjban részesülnek a fokozott ápo-
lást igénylô személyeket gondozók. 

Az emelt összegû ápolási díj a je-
lenlegi – nyugdíjminimummal azo-
nos összegû (havi 24.700 Ft) – ápolá-
si díjnál 30%-kal (7410 Ft/hó) lesz
magasabb (az emelt összegû ápolási
díj mértéke 32 110 Ft). 

A GYES-en lévôk
helyzetének javítása

Jelenleg a GYES-en lévôk a gyer-
mek egy éves kora után csak rész-
munkaidôben vállalhatnak munkát.
A Kormány a 100 lépés programja
keretében lehetôvé kívánja tenni,
hogy a jövôben a gyermek egy éves
korától az ellátás folyósítása mellett
teljes munkaidôben is történhessen
munkavégzés. 

Ez a rendelkezés különösen ked-
vezôen érinti a tartósan beteg és fo-
gyatékos gyermekeket gondozó szü-
lôket, hiszen esetükben a gyermek 10
éves koráig jár a GYES (minden más
gyermek esetében csak 3 éves korig).
Ez az intézkedés körülbelül 10 ezer
tartósan beteg vagy fogyatékos gyer-
mek családjának jövedelmi helyzetét
javítja.

Nappali intézmények új
lakóotthonok létesítése
fogyatékossággal élô

személyeknek
A jelenleg meglévô 100 nappali

intézmény mellett jövôre további 30
megépítésére van lehetôség európai
uniós pályázati pénzekbôl. A Kor-
mány az elkövetkezô években továb-
bi 20 új lakóotthon létesítését is ter-
vezi. Ennek eredményeként 160-240
fogyatékossággal élô személyt he-
lyeznének el az új lakóotthonokban.
Szüleik munkát tudnának vállalni,
miközben a gyermekeknek napköz-
ben szakszerû, minôségi ellátást biz-
tosítanának az intézmények. 

Az életvitelt segítô eszkö-
zök rendkívüli beszerzé-

sének támogatása

A különbözô fogyatékossággal élô
gyermekek és felnôttek nem, vagy
csak elenyészô mértékben részesül-
nek a társadalombiztosítás által nyúj-
tott támogatásban az úgynevezett
életvitelt segítô eszközök után, így
ezeknek a termékeknek a beszerzését
rendkívüli forrásból szükséges támo-
gatni. Ezek beszerzése elôsegíti a fo-
gyatékos személyek integrációját,
munkához jutását, valamint a nem
fogyatékosokkal azonos minôségû
életvitel folytatását. 

Ilyen életvitelt segítô eszköz a va-
kok és gyengénlátók esetében pél-
dául a beszélô óra vagy mérleg, a
pontírógép, a beszélô vérnyomás-
vagy vércukorszintmérô, hallásfo-
gyatékosok esetében a fényjelzôs
jelzôrendszer, mozgássérültek, va-
lamint vakok és gyengénlátók ese-
tén a speciális evôeszközök. Erre a
célra a Kormány 950 millió forintot
különített el.

Kérdések és Válaszok a Kormány 100 lépés programjáról

Átalakul a családtámogatás

Egygyermekes család

Kétgyermekes család

Háromgyermekes család

További gyermekenként

Tartósan beteg, vagy

súlyosan fogyatékos 

gyermek esetén

Nagykorú tartósan beteg,

illetve súlyosan fogya-

tékos személynek

Egyszülôs

család

Kétszülôs

család

Egyszülôs

család

Egyszülôs

család

6 000

14 400

25 200

8 400

15 700

15 700

5 100

12 400

23 400

7 800

13 900

6 500

15 600

27 300

9 100

17 008

17 008 

5 525

13 433

25 350

8 450

15 058

12 000

26 000

45 000

15 000

23 000

18 000 

11 000

24 000

42 000

14 000

21 000

Kétszülôs

család

Családi pótlék ma,
a 13. havi nélkül

Új, emelt összegû
családi pótlék

Kétszülôs

család

Családi pótlék ma,
a 13. havifigyelem-

be vételével

15 700 17 008 18 000

Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlôségi Minisztéri-
um  családtámogatási rendszerének változásai
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Az autó karbantartással külön-
bözô szervizek foglalkoznak
Pásztón, köztük a legújabb: a
Pásztói Autó Centrum, az igé-
nyek komfortosabb kielégítését
tûzte ki célul. 

– Terveinkben szerepelt egy
olyan autós komplexum kialakítá-
sa – mondja Csecsôdi Attila a
szerviz vezetôje –, mely az autó-
sok minden igényét kielégíti. Au-
tómosó, gyorsszerviz, gumiszer-
viz – minden egyhelyen. Ugyan-
akkor vállaljuk az autók teljes
vizsgára való felkészítését. 

– Mit jelent ez a gyakorlatban?
– Autómosónk karcmentes kézi

autómosást, belsô takarítást, kár-
pittisztítást, kozmetikai polírozást
biztosít. 

– Gyorsszervizünkben olajcse-
rét, hibakód kiolvasását, motordi-
agnosztikát, klímajavítást -töltést,
szélvédôcserét, fék-, lengéscsilla-
pító- vizsgálatot, – javítást, fény-
szoró-beállítást is végzünk.

– Gumiszervizünkben a gumi-
köppeny szerelésen, javításon, ke-
rékcentírozáson kívül gumi- és
felni- értékesítéssel is foglalko-
zunk. 

– Mindezeknek mi a különleges
jelentôsége? 

– Az, hogy a nálunk javított au-
tókhoz a szükséges alkatrészeket
nagyker áron tudjuk biztosítani.
Az elvégzett munkát helyben,
kulturált környezetben tudják
megvárni ügyfeleink. A megyé-
ben az egyik legolcsóbb autógu-
mi, felnibeszerzési forrással ren-
delkezünk. Mindez garanciát je-
lent arra, hogy ügyfeleink korrekt
árakkal találkozhatnak szervi-
zünkben. 

– Az autósok milyen más ked-
vezményekre számíthatnak még
Önöknél? 

– Autómosónkban bevezettük a

bérletes rendszert, vagyis minden
tizedik mosás után egy ingyenmo-
sást, minden negyvenedik mosás
után egy ingyenes polírozást,
vagy kárpittisztítást végzünk ügy-
feleink jármûvén. Ezen kívül mo-
torkerékpárok szervizelésével és

gumizásával is foglalkozunk, va-
lamint a nyáron rugalmas nyitva-
tartással várjuk kedves vendége-
inket – zárta tájékoztatását Cse-
csôdi Attila szervizvezetô.

V.L.

Autó karbantartás felsôfokon F E L H Í V Á S !
Francia testvérvárosi delegáció
tagjainak a fogadásához
házigazda családokat keresünk!

A korábbi egyeztetések alapján
Pásztó és a franciaországbeli
Ruffec városa között a már 13
éves múltra visszatekintô együtt-
mûködés és cserekapcsolatok
megerôsítéseként testvérvárosi
szerzôdés aláírására kerül sor au-
gusztus 20-án. Erre az ünnep-
élyes eseményre Ruffecbôl mint-
egy 45-50 fôs küldöttség érkezik
majd pár napra a városunkba.
A vendégek elszállásolását a két
város között kialakult kapcsolat
hagyományai szerint olyan csalá-
doknál tervezzük megoldani,
akik vállalni tudják 1-2 fô számá-
ra az itt tartózkodása alatt a szál-
lás és a reggeli biztosítását. Fran-
cia nyelvtudás nem szükséges. 
A delegáció a tervek szerint au-
gusztus 18-án este érkezik, és 22-
én este utaznak majd el.
A testvérvárosi eskütétel meg-
erôsítésére 2006 nyarán fog
Pásztóról is Ruffecbe utazni egy
hasonló nagyságú küldöttség az
Önkormányzat szervezésében,
amikor a fogadásunkat viszonos-
sági alapon odakint szintén csalá-
doknál oldják majd meg. A kiuta-
zók természetesen a most ház-
igazdaként közremûködést válla-
ló családok tagjaiból kerülnének
majd ki.
A házigazdai feladatok vállalásá-
ra irányuló szándékot Kriston Pé-
ter alpolgármesternél, illetve a
Polgármesteri Hivatal Intézmé-
nyirányítási Osztályán lehet je-
lezni július 20-ig. A jelentkezô
családok segítségét elôre is kö-
szönjük.

Kriston Péter alpolgármester,
a Testvérvárosi Kapcsolatok

Tanácsának elnöke

Pásztói Evangélikus

Templom Építéséért

Alapítvány

Az SZJA 1%-ból 2003-

ban 92.652 Ft érkezett.

A befolyt összeget hit-

életi nevelésre fordítjuk.

A gyorsszervizben az általános karbantartási munkák mellett 
klímajavítást, szélvédôcserét és futómû beállítást is végeznek

Az Autócentrumban minden márka szakemberére talál 

A gumiköpenyek szerelése külön mûhelyben történik Audi A2 a mosóban
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Már sokat hallottunk a mediter-
rán hangulatú Pécs városáról és
annak festôi környezetérôl,
ezért nagyon örültünk, hogy
kétnapos osztálykirándulásun-
kat Baranya megyébe, Pécs vá-
rosába szerveztük.

Az elsô napon elôször az egyko-
ri római kori Sopiane város –
2000-ben a világörökség részévé
vált – ókeresztény temetô együtte-
sét tekintettük meg.Ezt követôen
az államalapítónk idejében épült
székesegyház, a török idôben
épült Gázi Kászim pasa dzsámia,
a város legrégibb lakóháza, majd
a Zsolnay Múzeum bûvölt el min-
ket. Felejthetetlen élmény marad
mindannyiunknak a Misina tetôn
található 176 m magas televízió-
torony tetejérôl nyílt kilátás a vá-
rosra és a Mecsek-hegységre. Esti
városnézésünk a romantikus
nosztalgia vonattal feltárta ne-
künk a város szinte valamennyi
titkát a Barbakántól a Havi-hegyi

kápolnáig. Kirándulásunk máso-
dik napján a siklósi vár „bevétele”
volt a célunk. A panoptikumban
üdvözölhettük a jól ismert Tenkes
kapitánya címû tévé sorozat sze-
replôit is. Utunk ezután a történel-
mi Magyarország temetôjébe, a
mohácsi csatamezôre vezetett. A
csata 450. évfordulójára emelt
emlékparkban rövid történelmi
emlékezés keretében felelevení-

tettük történelmi tudásunkat. Szí-
nes programjainkat Kiskôrösön a
legnagyobb magyar költô, Petôfi
Sándor szülôházának a megtekin-
tésével gazdagítottuk. 

Ezúton köszönjük meg Balogh-
né Kanyó Mária és Balogh Tibor-
né tanárnôknek a látványokban és
az élményekben gazdag kirándu-
lást. 

Gárdonyi Általános Iskola 8.b.

„Ha gyermekünk tudása a
miénket meghaladja,
ennél nagyobb öröm nem érhet
élôt”. (Valluvár)

Ezek a szavak köszöntötték is-
kolánk aktív dolgozóit és nyugdí-
jas pedagógusait.

A nyugdíjas találkozóval egy-
bekötött pedagógusnapi ünnepség
már délután 3 órakor kezdôdött. A
Szentlélek temetônél találkoz-
tunk. A síroknál volt igazgatónk,
Hantosné Kiss Éva megható sza-
vai mellett egy szál virággal és
mécsessel gondoltunk azokra a
kollegáinkra, akik sajnos már nem
lehetnek közöttünk. Számunkra
ôk már csak fájó emlékek.

A rendezvény az iskola épületé-

ben folytatódott. A szülôi munka-
közösség köszöntô szavai után a
6. osztályos tanulók rövid kis mû-
sorral és virággal köszöntötték a
pedagógusokat. 

Örömünkre megtelt a tanterem.
Sok nyugdíjas kollegánk is ott ült
a padokban, s mindenkinek bol-
dogság ült az arcán.

Majd szerény kis vendéglátás, s
felhôtlen beszélgetés következett.
Jó volt visszaemlékezni a múltra,
az együtt eltöltött évtizedekre. 

Jól éreztük magunkat ebben a
szeretetteljes légkörben, hiszen
mindnyájan valljuk, hogy 

„Az élet legnagyobb kincse a
Szeretet, úgy élj, hogy szeress, s
szeressenek!”
Gárdonyi Gáza Általános Iskola 

Búcsúkirándulás Pécsre 

Pécsi székesegyháznál a kétnapos osztály kiránduláson

Pedagógusnap

Mikor minden fáj

Úgy érzed elôtted magas gát, 
Mely mögött az egész világ áll.
Szeretnél átlépni a többiek után,
De valami mindig visszaránt.
Szeretnél olyan lenni, 
mint mindeni más,
Csak nem tudod leküzdeni 
a sok akadályt.
Talán rossz korban, 
rossz helyre születtél?
A gondolat mindenhová elkísér.
Miért nem tudsz átlépni, 
túllépni mindenen?
Miért nem törtetsz mint bárki más?
Miért érzel mindenért lelkifurdalást?
A választ örökösen keresed,
De te nem változol sosem.
Az maradsz milyennek születtél,
S életed folytonos küzdelem.
Küzdesz a mindennapokkal, 
A körülvevô gondokkal.
A keserûség oka nem csak a pénz,
Sokkal inkább a szeretet-éhség.
Szeretnél mindenkit szeretni,
A rosszat végleg elfeledni.
Szeretnél vidáman nevetni,
A bajokat messzire kerülni.
De mint egy filmszakadás,
A valóság, az ÉLET visszaránt.
Igaz, hogy rossz és jó váltja
egymást,
De miért nem a jó nyeri a csatát?
Vársz, mert még remélsz, 
Hogy talán téged is magasra emelhet
Az a bizonyos nagy kerék!?

Horváth Panni

Egy 
„természetes”

ember
„Egy ember…, Ahol adni kellett, ott
adakozott, / ahol tenni, ott cselekedett
erejét nem kímélve. / És mindvégig
ugyanaz maradt, aki volt. / Nem szándé-
ka szerint volt jó, egyszerûen csak jó volt, 
mert nem tudott más lenni. Mi pedig
felismertük, hogy / benne testesül meg a
tökéletes erény.”
(Seneca)

Az ókori római bölcselô leírja az
önzetlen, erényes ember jellemzô-
jét. Találkozunk ilyennel napja-
inkban?

Szerencsére, mi régóta isme-
rünk valakit, aki a „hétköznapok
hôse”, s a fent idézett jellemzés
pontosan bemutatja ôt. A neve:
Szalai István, a Kelet-Cserhát
Vadásztársaság hivatásos vadásza.

István évek óta folyamatosan
önzetlen segítséget nyújt az isko-
lánknak. A tavalyi évben a tanulók
egy elôadássorozatot hallgathattak
meg tôle az erdô életérôl, a hivatá-
sáról, a természetrôl. 

A sok-sok szemléltetô eszköz-
nek (preparált állatok, vadászpus-
ka stb.) óriási sikere volt a gyere-
kek körében. Az erdei iskola prog-
ramjaiba is bekapcsolódik.

Foglalkozást vezet, ahol megis-
merteti a gyerekeket a természet
titkaival, csodáival. 

Igazi meglepetés volt, amikor
nemrég közel ötven facsemetét
ajándékozott az iskolánknak, eze-
ket elültette, s rendszeresen gon-
dozza, szakszerûen ápolja.

Észrevétlenül jár-kel közöttünk,
teszi a dolgát, s minden cselekede-
te nemes egyszerûség és példamu-
tatás. Nagy szükségünk van e
„foghíjas” értékrendû világunk-
ban a hétköznapi hôsökre. Én Sza-
lai Istvánt annak tartom.

Az iskola közösségünk nevében
köszönjük a segítô munkáját, az
önzetlen támogatását. Reméljük,
hogy a jó kapcsolat megmarad.
Hisszük, hogy ezek a hétköznapi
csodák példaként szolgálnak gye-
rekeknek és felnôtteknek egya-
ránt.

Dózsa György Általános Iskola
tantestülete nevében

Bognár Beáta
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Kosárlabda
Kosarasaink túl vannak a bajnoksá-
gon, rájátszások és a „Pásztó Kupa”
küzdelmein. A nôk az alapszakaszban
a negyedikek lettek a hét ellenfél kö-
zül. Az alapszakaszban legeredmé-
nyesebb pont-dobó Sárik Krisztina
volt, ôt követte Pusztai Anett.

A Pásztó Kupán ezüstérmet elért
csapat: Czirbusz Katalin, Óvári Móni-
ka, Scheili Eszter, Szeles Tímea, Sárik
Krisztina, Scheili Anna, Bálint Judit,
Kecskés Krisztina, Murányi Zsuzsan-
na, Pusztai Anett, Mikula Enikô.

A férfiak az alapszakaszban harma-
dikok lettek. A legeredményesebb do-
bók, Szeles Péter, második helyen
Markó István csapatkapitány, játékos
edzô, szakosztrályvezetô, ôt követi
öccse, Attila a harmadik helyen.

Extrém sportok
A Szabadidô Sportegyesület 2 éve fel-
karolta a gazda nélkül vergôdô extrém
sportcsoportot Bojtor Attila vezetésé-
vel. Az eltelt idôszak alatt bizonyított
a szakosztály, saját erôbôl újított, épí-
tett, megpróbált otthont teremteni.

A Local Hero Tour, egy már több
országban is jelenlévô rendezvényso-
rozat, Magyarországon immáron ne-
gyedik alkalommal kerül megrende-
zésre, idén nyolc helyszínen. Közöt-
tük volt a gyöngyösi állomás is, ame-
lyen részt vettek a Pásztói Szabadidô
SE Extrém-Sport szakosztályának
gördeszkásai, görkorcsolyásai.

A sok gyakorlás és befektetett mun-
ka meghozta a gyümölcsét, hiszen a
gördeszkások között Farkas Dániel (l7
éves) a görkorcsolyásoknál pedig Tari
István (l8 éves) hozhatta el az elsô dí-
jat,  jogot szerezve arra, hogy részt ve-
gyenek a szeptember 3-án, Budapes-
ten megrendezésre kerülô, meghívá-
sos versenye.

Birkózás
Birkózóink a már hagyományos
„Pásztó Kupa Juscsák György és Szal-
kai Jenô „emlékverseny megrendezé-
sével próbáltak felmérési lehetôséget
biztosítani a szakosztályoknak. Sza-
badfogásban a diák korcsoport részére
rendezett viadalon a legnépesebb me-
zôny a gyermek korcsoportban jött

össze. A hét súlycsoportban 32 ver-
senyzô mérlegelt, itt is a legszínvona-
lasabb súlycsoport az egy súllyal fel-
jebb induló Tóth Olivér-é volt a 28 kg-
ban. Diák II. korcsoportban elsô he-
lyen végzett Szabó Bence, Diák I. kor-
csoportban 34 kg-ban I. Holló Zoltán,
42 kg-ban II. Makra Dávid. 45 kg-ban
Tóth Attila az elsô helyen végzett, 60

kg-ban Jagicza Gábor élete elsô verse-
nyén rutin nélkül harmadik lett. Csa-
patversenyben az elsôhelyen végzett
az egyesült Egri Vasas SE 67 ponttal,
II. helyezett Pásztói Szabadidô SE 55
ponttal, III. helyezett a Gyöngyösi At-
létikai Klub.

Illés Rudolf

Szabadidô SE hírei

A három fiatal asztaliteniszezô balról jobbra: Percze Péter, Bencsik
Gergely, Dudás Balázs a Pásztói AC versenyzôi a megyei Május Kupában
két ezüst, egy bronzérmet nyertek

„…minden méltóságunk a 

gondolkodásban rejlik” (Pascal)

A Teleki Pál földrajz és földtan ver-
senyen évek óta szép számmal és
eredménnyel versenyeznek dózsás di-
ákok. Ebben a tanévben ismét az or-
szágos döntôbe jutott Vereb Viktor 8.a
osztályos tanuló.

A háromnapos versenysorozatot
május 13-15-én rendezték meg Bala-
tonalmádiban. Viktor az idén már ma-
gabiztosabban készült, szerencsére a
tavalyi szereplés rutint adott.

Nehézségeket jelentett azonban,
hogy ez a fiatalember „kamatoztatva”
minden energiáját sok más tantárgyi
versenyen is indult. Minden megmé-
rettetésre maximálisan készül, és ki-
váló eredményeket ér el.

Gyönyörû tájakon, festôi környe-
zetben telt a három nap. Az elsô na-
pon az írásbeli, a másodikon a szóbeli
fordulóra került sor. Közben a ver-
senyzôk terepgyakorlaton vettek
részt; a hely Szigliget és Szentbékála
volt. A túrákat, szabadtéri programo-
kat mindenki nagyon élvezte, mert le-
nyûgözô itt a környezet szépsége.

Az országos döntôbe 21 versenyzô
került. Viktor a 12-es sorszámot húz-
ta, így a középmezônyben volt ideje
jól felkészülni. A szóbeli fordulója
nagyon jól sikerült: maximális pontot
kapott. Az öttagú zsûrit egyetemi, kö-
zépiskolai és általános iskolai tanárok
alkották. Elérkezett a vasárnap dél-
után – az eredményhirdetés ideje.

Nagy volt az izgalom a versenyzôk
és a felkészítô tanáraik között is. Vik-
tor a dobogós III. helyen végzett,

mindössze 1,5 ponttal lemaradva a II.
helyezettôl. Fantasztikus eredmény.

Viktor kiváló képességû diák, és
ehhez kiváló szorgalom is társul. Pon-
tosan tudja, hogy csak a kitartó, céltu-
datos, lelkiismeretes munka hozza
meg a gyümölcsét – és ô ezt teszi. S
aki évekig a „háttérben” állt és ezt a
kincset kiaknázta – ô Pokorni Zsu-
zsanna, Viktor felkészítô tanárnôje.
Sok-sok óra felkészítô munka, odafi-
gyelés, biztatás az érdeme. Évrôl-évre
kimagasló versenyeredményeket ér-
nek el tanítványai. A tantestületünk
nevében mondhatom, hogy nagyon
büszkék vagyunk mindkettôjükre, s
szívbôl gratulálunk az országos har-
madik helyhez.

Kívánunk a jövôre jó egészséget,
sok örömet és sikert ahhoz, amit sze-
retnek és szívvel-lélekkel képvisel-
nek!

Bognár Beáta

Országos versenyeredmény

Vereb Viktor a földrajzi verseny
harmadik helyezettje és Pokorni
Zsuzsa felkészítô tanár

LABDARÚGÁS
Két hatodik hely

Befejezôdtek a me-
gyei I., és a megyei
II. osztályú labda-
rúgó bajnokság
küzdelmei, ahol a
magasabb osztály-

ban szereplô Hasznos LC felnôtt
együttese az elôkelô hatodik he-
lyen végzett. Úgyszintén a me-
gyei II. osztály Déli csoportjában
a Pásztói SK is a hatodik helyet
szerezte meg.

SAKK
Bauton siker

A közelmúltban a fôvárosban egy
döntetlen mérkôzés után a hazai
pályán vívott visszavágót követô-
en a pásztói Bauton sakkcsapata
nyerni tudott, így ôsztôl már az
NB II-es bajnokságban szerepel-
hetnek.

TÁJFUTÁS
Két ezüstérem 

Selmecbányáról

Banska Stiavnica-
Selmecbánya-tér-
ségében rendezték
meg a nyílt szlovák
tájfutó erdész baj-

nokságot, melyen a Cserhátaljai
Erdészeti Bt. színeiben két pásztói
tájfutó Hugyecz Zoltán és Zentai
József állt rajthoz. A két verseny-

nap összesített eredménye alapján
kategóriájukban mindketten a má-
sodik helyen végzett.

Zentai az EB csapatban

Július közepén a lettországi Vent-
pils városának környékén rende-
zendô Erdész Tájfutó Európa Baj-
nokságon a közel húszfôs magyar
csapatban a Pásztón cipészmû-
helyt mûködtetô Fehérvári Péter
és városunk sporttanácsnoka Zen-
tai József is helyet kapott. Az
utóbbi versenyzô ezúttal a sprint
táv címvédôjeként utazik az észa-
ki tenger partja mentén fekvô kis-
városba.

KARATE
Scheili Eszter a

kontinensbajnokságon

Belgrádban szere-
pelt a minap Scheili
Eszter a pásztói Sho-
tokan klub kiválósá-
ga Lôrik Csaba tanít-
ványa. Az európa-

bajnokságon a fiatal sportoló 14
ország versenyzôi között a 15
évesek mezônyében lépett szô-
nyegre. Eszter már az elsô fordu-
lóban összekerült a késôbbi dön-
tôs szerb versenyzôvel, miközben
az igen szoros mérkôzésen-há-
romszori hosszabbítást követôen
a bírók a hazai ellenfelet hozták ki
gyôztesnek így a fiatal pásztói
versenyzô kiesett a további küz-
delmekbôl. Z.J.

Hírturmix
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Vabau Bt. Francia Pékség
Mester Iparcikkbolt
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RECO Kft.

Megabyte Számítástechnika
Tóth Szerelvény ‘98. Kft.

Mûvészellátó és Minigaléria
Fókuszelektron Mûszaki Bolt
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Városgazdálkodási Kft.
Boltív Tüzép Kft.
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EGLO Magyarország Kft.

Siena Kft.
Két Textilház Kft.
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Gigabyte Számítástechnika
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VS Computer Kft
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Júliusi lapzárta
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat
illetve mindazokat, akik a Pásztói
Hírlap júliusi számában cikket,
közleményt, fotót, levelet, hirdetést
szándékoznak megjelentetni, hogy
a lapzárta idôpontja július 8, déli
12 óra. Kérjük, hogy a szerkesztô-
bizottságnak címezve a határidôig
juttassák el igényüket a polgármes-
teri hivatal titkárságára, vagy az in-
tézményirányítási osztályra. A la-
kosság részére ingyenesen apróhir-
detést is közlünk, amelyet írásban
kérünk eljuttatni a fentebb jelzett
helyre, s ide kérjük az olvasói leve-
leket is.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
a Pásztó város mindkét gyógyszertárának szol-
gálati rendje várhatóan 2005 július 4-tôl megvál-
tozik. A gyógyszertárak nyitvatartási idejét, ké-
szenléti, ügyeleti szolgálati idôpontját jól látható
helyen tûntetjük fel. A nyitvatartási idô és a hét-
végi, ünnepnapi ügyelet változatlan.

Nyitva tartás: hétfôtôl-péntekig 7.30–18.00-ig,
szombaton 7.30–12.00-ig. 
Készenlét: munkanapokon 18.00–7.30-ig. 
Ügyelet: szombat 12.00–hétfô 7.30-ig, illetve
ünnepnapokon egész nap és éjszaka zárt ajtó mel-
lett.
Változás: a hétköznapi ügyelet megszûnik. 

A gyógyszertárak készenléti szolgálatot látnak el,
az orvosi ügyeleti szolgálat ideje alatt sürgôsségi
gyógyszerek kiváltására.

A gyógyszertárban jól látható helyen, tájékoztató
táblán tudatjuk a lakossággal, hogy a gyógyszertár
hogyan szolgálja ki a sürgôsséggel felírt gyógysze-
reket vényre. 

A változtatást az állandósult gyógyszerész lét-
számhiány tette szükségessé. Ezúton is kérjük a
tisztelt lakosság segítségét, hogy az ügyeleti szolgá-
latot csak sürgôs esetekben vegyék igénybe, ezzel
segítséget nyújtva az orvosok és gyógyszerészek fe-
lelôsségteljes munkájához! Biztosítva ezzel az
Önök biztonságos gyógyulását, gyógyszerellátását.

Megértésüket, segítségüket ezúton is köszönjük!

Gyógyszertárak nyitvatartása és ügyeleti rendje

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