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Hagyományörzô szürei felvonulás

Szôlô és bor ünnepe
Elsô alkalommal rendezték a
„szôlô és bor ünnepét” Pásztón
október 2-án. Az egész napos
hagyományôrzô rendezvénynek
a mûvelôdési központ elôtti tér
adott otthont.
A program reggel a Szent Lôrincplébánia templomban szentmisével
indult, majd Sisák Imre polgármester rövid megnyitójával 10 órakor
kezdetét vette a színpadi mûsor.
– Rendhagyó szôlô- és borfesztivált tartunk a hét végén – emelte ki a

polgármester. – Rendhagyó azért,
mert szüreti fesztiválok ugyan minden évben voltak Pásztón, de most
egy egész napos ünnepséggel kedveskedünk a városlakóknak és az
ideérkezôknek. Pásztó történeti
múltja mindenképpen megalapozza
a szôlô és bor ünnepét, hiszen tudjuk, hogy mezôvárosként Pásztó kereskedelmét és gazdagságát a szôlô
és bor jelentette. Sajnos 1871-ben,
amikor járvány támadta meg a pásztói borvidéket, ez a hagyományosan
fontos kereskedelmi termék kiesett,

Aradi vértanúkra emlékeztek

„A hazáért tenni kell”
Pásztó város önkormányzata
kegyeleti megemlékezést tartott az aradi vértanúk tiszteletére október 6-án, az 1848-49es emlékparkban. Az egybegyûltek elôtt felcsendült a Himnusz, és a hazáért hozott áldozatokra emlékeztetve Vajda
János Virrasztók címû versét
szavalták el.

Kriston Péter alpolgármester
ünnepi beszédében felidézte a
szabadságharc bukását, a 156 évvel ezelôtti eseményeket és a magyar vértanúk végtelen sorában
az aradi 13 honvéd fôtiszt rövid
életrajzát ismertetve hajtott fejet
a mártírok elôtt: Aulich Lajos,
Damjanich János, Lachner
György, Knézich Károly, Leiningen-Westerburg Károly, Po-

XVI. évfolyam 10. szám

de ez a XX. században újraéledt és
bízunk benne, hogy Pásztó az elkövetkezendô idôszakban ismételten
meghatározó szôlô és borvidék lesz
– hangsúlyozta a polgármester.
Közben elkezdôdött a népi iparmûvészet bemutatója. Itt vesszôfonók, csipkeverôk, tojáspatkolók és
fazekasok mutatták be általuk készített remekmûveket. A pásztóiak és a
kozárdiak részvételével gyümölcsvásárt, valamint kecskesajt és mézvásárt rendeztek, bográcsolással,
malacsütéssel kínálták az érdeklôdôket. Eljöttek a vanyarci haluskások, akik juhtúrós és káposztás
sztrapacskát készítettek és árultak.
A színpadon Matyi és a Hegedûs
mûsorát évezhették a résztvevôk, a
délutáni programban felléptek a
pásztói hagyományôrzô csoportok:
a Muzsla, az Ágasvár és az Apraja
néptánc együttes, amelyet a hamiskás zenekar kísért Jankura Miklós
vezetésével.

tett szôlôkoszorúval indult a menet.
Felvonultak a lovasok, a fogatosok,
kidíszített hintójukkal. Az egyiken
helyet foglalt a bíró, Németh Attila
és a bíróné, Hirka Noémi. A kisbíróa város örökös kisbírája, Kecskés
Sándor- az elmúlt egy év történéseit
hirdette népies rigmusban a szüreti
megállóhelyeken. A felvonulók között ott volt a helyi Ôszi Rózsa
nyugdíjas klub Mazsorett csoportja
és alkalmi szüreti csapata, népviseletes együttesek, a pásztói Rozmaring Népdalkör és vendégcsoportok,
maskarás mulatozók, javasasszonyok, cigánylányok tették színpompássá az eseményt.
A felvonulás után Márió adott
Délután 3 órakor kezdôdött a koncertet, majd Ihos József Katófesztivál fô mûsora: a szüreti felvo- néni kabaréján kacaghatott a közönnulás, több mint 300 felvonuló köz- ség. Este szabadtéri bállal zárult az
remûködésével. Szépen felöltözte- ünnepség

eltenberg Ernô, Török Ignác,
Nagy Sándor József, Dessewffy
Arisztid, Kiss Ernô, Lázár Vilmos, Schweidel József, Vécsei
Károly. Szörnyû megtorlás követte a világosi fegyverletételt,
Hajnau parancsára összesen 128
személyt végeztek ki. A magyar
vértanúk végtelen sorában nem
felejthetjük a 13 fôtiszt nevét,
emlékük örökké él…
Kriston Péter szólt azokról a
pásztóiakról is, akik nem lettek
mártírok, de hôsök voltak abban
az idôben és felsorolta nevüket,
röviden ismertetve életrajzukat,

a következôk szerint: Berák
Mihály, Lapsinszki János, Jobbágy Kaszab János, Plathy Zsigmond, Szopkó József, Kovács
Károly, Kovács Gyula, Sréter
Béla és Kenyeres Mihály neve
hangzott el.
– A hazáért tenni kell, s olykor
meg is kell tudni halni érte. – ezzel a gondolattal zárta beszédét
az alpolgármester. Ezt követôen
dr. Varga Lajos címzetes apát
imádkozott a hôsökért, majd a jelenlévô szervezetek és pártok
képviselôi megkoszorúzták az
emlékmûvet.
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Összefogás a könyvtárakért,
összefogás az olvasókért
Tíz éve már, hogy a könyvtárostársadalom – folytatva és megújulva – mozgalmat indított a
könyvtár értéket közvetítô, élményt
adó
szerepének
erôsítésére, a közösségi programok gazdagítására, bemutatására.

Muzsla Lengyelországban

Az Összefogás a könyvtárakért
akció az elsô években kiemelten
ráirányította a figyelmet az információs társadalom alapintézményeként mûködô könyvtárra,
meggyorsította a könyvtári innovációt.
Hagyománnyá vált, hogy október hónapban a könyvtárak megrendezik az Országos Könyvtári
Napok keretében azokat a programjaikat, amellyel felhívják a
könyvtárlátogatók, olvasók figyelmét a kulturális intézmények
fontosságára. Az évek során a
mozgalom felhívása kiegészült az
„Összefogás az olvasókért” szlogennel, mely tartalmi gazdagodást is jelent, és újabb üzenetet is
közvetít.
„…Csak a könyv kapcsol múl-

legényes után már szinte tombolt
a közönség, akik a rimóci táncok
után percekig tartó vastapssal jutalmazták a versenyprogramot.
A sûrû fesztiválprogramot az
eredményhirdetés és a gálamûsor
zárta. A hideg, nyirkos idô ellenére forró légkör uralkodott a sátorban. Közel 2000 nézô elôtt hirdették ki a végeredményt, miszerint a
A fesztivál sokban eltért a por- Muzsla Néptáncegyüttes lett a
tugál programtól: elsôsorban is jól fesztivál gyôztese, akik az elsô díj
szervezett, másodsorban verseny, mellé jelentôs pénzdíjat is kapták.
végül a zord hegycsúcsok óvón A táncosok sikoltozva, egymást
vigyázták a nyugalmat. Tizenhét ölelgetve, sírva fogadták az eredország 20 együttese indult a verse- ményt.
A fesztivál utolsó eseménye a
nyen. A résztvevôk között Pápua
új-guineai bennszülöttek, kanadai búcsúest volt, ahol 20 csoport tánindiánok, tibeti és európai tánco- cosai gorálének- goráltánc- és
sok indultak az értékes díjakért. A szépségversenyen vettek részt. A
kiugróan magas színvonalú verse- magyar csapat megnyerte a táncnyen három kategóriába sorolta versenyt, ezzel teljesült egy újabb
be az együtteseket a mûsoraik álom.
A háromnapos versenyt végigalapján a nyolctagú nemzetközi
nézte a Beszkidek fesztivál igazzsûri.
A Muzsla együttes a legnehe- gatója, aki személyesen hívta meg
zebb kategóriába került másik 11 az együttest a 2006-os rendezcsoporttal, többek között a török, vényre, amely még zakopanei
szerb, macedón együttesekkel. fesztiválnál is nagyobb.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy
A keddi versenynapon utolsóként
bemutatkozó magyar táncosokat méltóképpen képviselte Pásztót,
több mint 1700 nézô várta az óriá- Nógrád megyét az együttes, akiksi fesztivál sátorban, közöttük ült nek felkészülését, utazását a
az a néhány szülô is, akik kiutaz- szülôk, a Muzsla Egyesület, Pásztó város önkormányzata és Dóra
tak a bemutatóra.
A harminc perces mûsorban Ottó a Megyei Közgyûlés elnöke
A körzet képviselôje Szlávikné
többször beletapsoltak a nézôk, támogatta.
Ágoston László Zagyi Mária kérésének eleget
akik három tájegység táncaiban
mûvészeti vezetô téve a polgármesteri hivatal és a
gyönyörködhettek. A kalotaszegi
polgármester hathatós intézkedésének következményeként a
21-es fôközlekedési út tepkei
Az EGLO Magyarország Kft felvételt hirdet pásztói gyáregységébe
elágazójában a közelmúltban
– komisszionálói (raktári dolgozói) és
kiépítésre került mindkét oldal– rakodómunkás munkakörbe kétmûszakos munkarendbe
ra egy-egy fedett autóbuszváró.
Nem sokáig maradtak érinPásztó, Tar, Mátraverebély, Bátonyterenye településekrôl
tetlenül…
Három napot töltött hazai környezetben az együttes. Ezt sem
töltötték pihenéssel, mert a
szûkre szabott idô alatt kellett a
ruhákat rendbe tenni és az
újabb fesztivál programjára felkészülni. Augusztus 20-án utazott ki a csoport a zakopanei
fesztiválra.

tat a jövôbe” írta Babits Mihály,
és ennek igazsága örökérvényû.
Számos vita szól és szólhat arról,
hogy a könyvtár milyen szerepet
képes és tud betölteni a mai felgyorsult világban, olvasnak-e az
emberek. Felelôséggel állíthatjuk,
hogy a könyvtárak képesek alkalmazkodni a megváltozott igényekhez, képesek arra, hogy magas színvonalon, sokszínûen szolgáltathassanak, és mindenki megtalálja azt, amire egy korszerû
könyvtárban szüksége van.
A Teleki László Városi Könyvtár ez évben is könyvbemutatókkal,
író-olvasótalálkozókkal,
gyermekprogramokkal hívja és
várja a látogatókat az ôszi hónapokban; november 10-én Jókai
Anna Kossuth-díjas írónôt látjuk
vendégül találkozóra, beszélgetésre, és a Nagy Könyv Program
részeként Nógrádi Gábor író látogat el a gyermekrészlegbe, és számos más alkalom várja az érdeklôdôket.
Találkozzunk a könyvtárban!
Teleki László Városi Könyvtár
kollektívája

Barbárok a 21-es úton

Jelentkezés személyesen, munkanapokon
(hétfôtôl péntekig) 8 és 11 óra között a következô címen:

EGLO Magyarország Kft – Munkaügyi osztály
Pásztó, Fô út 155.

Elsôként a salgótarjáni oldalon
átadott ízléses kivitelû világítással
is ellátott, majd most a budapesti
oldalon megépített és átadott váró

plexiüveges részét fújták le festékszóróval. a vandálok. Sokszor
elgondolkodom azon, vajon az
ilyen cselekedetet végrehajtó „beteg” emberek miként élik mindennapjaikat és milyen mûvészeti értéket jelent firkálmányuk, festékszórásuk a jövô nemzedéke számára. Azt hiszem, az ilyen „emberállat” cselekedetet minden átlagos magyar állampolgár elítéli.
Én meg már nagyon várom a jó
magyar közmondás beigazolódását, mely szerint: addig jár a korsó
a kútra, amíg el nem törik?
Zéjó
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Elmaradt a IX. Pásztó Expo
A IX. Pásztó Expo megrendezése, amelyet október 1-2-re a Dózsa György Általános Iskolába
szerveztek, fedezet hiánya miatt
elmaradt. A magas bérleti és
mûsor költségek mintegy 1,5
millió forintot, az építési díj –
mennyiségtôl függôen – 2–2,5
millió forintot tesznek ki. A
várható bevételek nem tudják
fedezni a kiadásokat.
Már a tavalyi expo is
veszteséges volt, további
veszteséggel
nem vált megvalósíthatóvá a kiállítás és
vásár. Ismeretes, hogy
korábban
Balassagyarmat,
Magyarnándor, Salgótarján és Pásztó
egymást követôen próbálkoztak
régiójukban gazdasági és kulturális értékrend bemutatására, de
ezek a rendezvények anyagi okok
miatt egymás után lassan elhaltak.
A pásztói regionális kiállítás és
vásár volt az utolsó, amely tartotta

magát évrôl-évre, mostanra azonban ez is felszámolásra kényszerült. Nem jó hír: nem jó a kiállítóknak, nem jó a rendezôknek, és
nem jó azoknak az embereknek,
akik minden évben várták a színes
programokkal teli vásári kavalkádot. Nem az energia, nem a lelkesedés fogyott el, hanem az anyagiak hiánya az, amely sorra arra
kényszerítette a rendezôket, hogy
lemondjanak a vásárnyitásról.
El kellene gondolkodni azon, hogy ezeket a
kezdeményezéseket
érdemes lenne felkarolni, támogatni, mert
ezek a vásárok, bemutatkozások nemcsak a
hagyomány ôrzését, hanem a gazdasági fellendülést, a kapcsolatok
teremtését, a térségben mûködô és
dinamikusan fejlôdô vállalkozások termékeinek, szolgáltatásainak bemutatását és a térség kulturális értékeinek kisugárzását, jó
hírnevét szolgálták.

Sikeres Pásztóért –
Közéleti Mûhely
Amikor a „Sikeres Magyarországért” felhívás elhangzott, magától értetôdôvé vált, hogy ez csak
akkor valósulhat meg, ha az ország egyes részei, régiói, települései is sikeresek. E gondolatból fakadt a pásztóiak felismerése, illetve elhatározása, amikor megalakult a helyi városi civil közösség.

alkalommal a kultúrával foglalkozunk. Mik a problémák, a lehetôségek, mit szeretne a város lakossága,
jó az ami van, mi a jövô útja? – és
még számos más kérdésre keressük
a választ, a városlakók és a szakemberek segítségével. A beszélgetés
oldottabb egy kávé, vagy üdítô mellett, amire meghívjuk az érdeklôdôket.
Egyik fontos feladatunknak tartA késôbbiekben beszélünk az ifjuk, egy olyan fórum megteremté- júság helyzetérôl, városunk fiatalsásét, ahol a város lakói – gyakorlati- gáról, a munkahelyteremtés halasztlag mindenki, aki szeretne települé- hatatlan problémájáról, a civil szerséért tenni, felelôsséget érezve fi- vezetekrôl. Milyen várost szeretgyelemmel kíséri sorsát, s van érde- nénk, min változtatnánk, mi az ami
mi közlendôje, javaslata, szóvá te- jó, milyen feladataink vannak a köhesse ezt… Kötetlen formában, kö- zel és távol jövôben?
zösen megbeszélve alakulhasson ki
Az elsô Közéleti Mûhely idôponta továbblépés mikéntje. A havonta ja november 4-e 17 óra 30 perc,
megtartandó összejövetelre egy-egy helyszíne a Városi Könyvtár nagyprobléma, témakör „körbejárására” terme.
kerül sor, az elhangzó tapasztalatok,
Mindenkit szeretettel várunk egy
vélemények továbbhasznosításának oldott, kötetlen beszélgetésre.
céljából.
Sikeres Pásztóért Társaság
A Közéleti Mûhely keretében elsô
elnöksége

Fogyasztók tájékoztatása
Biztosan többünkkel elôfordult
már, hogy becsapták – vásárlásnál, vagy szolgáltatások igénybevétele során – és mégsem tettünk
panaszt. Nap mint nap elôfordult, hogy nem megfelelô egy áru
vagy szolgáltatás minôsége, ennek ellenére nem reklamálnak a
fogyasztók. Ha mégis megteszik
reklamációjukat, gyakran sikertelen marad. Ennek egyik oka az
lehet, hogy nem tudják megfelelôen megfogalmazni panaszaikat.
Mi legyen az eljárás? „Megoldás
helyben”. Legelôször keressük fel
azt az üzletet, ahol az árut vásároltuk, vagy a szolgáltatást igénybe
vettük. Legszerencsésebb szemtôl
szembe érvelni. Legyünk határozott, de udvarias és tárgyilagos is
egyben. Magyarázzuk el nyugodtan és precízen a kifogásainkat, és
azt, hogy milyen módon képzeltük
el a problémánk megoldását. Ha
kárt okoztak tájékoztassuk a kár
megtérítésének módjáról, a javítás
várható idôpontjáról és a késôbbi
hivatkozás érdekében jegyezzük
fel, hogy kivel beszélgettünk. Ha
így nem értünk el eredményt, második lépésként vegyük fel a kapcsolatot – telefonon vagy levélben
– a vállalat központjával. Jó tanács, hogy a leveleket ajánlott küldeményként adjuk fel és az elkül-

dött levelekbôl tartsunk meg magunknak egy másolatot. Ha továbbra sem vagyunk megelégedve
fordulhatunk problémánkkal a testületi fogyasztóvédelmi felügyelôséghez, illetve bármely fogyasztóvédelemmel kapcsolatos kérdéssel
fordulhatunk a fogyasztóvédelmi
tanácsadó irodához. (Pásztón a
Kölcsey út 16. szám alatt, szerdánként 13.00–16.00 között.) Tanácsolom, ha az eladó vagy a szolgáltató nem reagál leveleinkre, megtagadja az együttmûködést, vagy
olyan ajánlatot tesz, amely elfogadhatatlan számunkra, végsô
megoldás, fontolóra kell venni,
hogy ügyünket az illetékes békéltetô testület elé vigyük, vagy a helyileg illetékes bizotsághoz forduljunk jogorvoslatért.
Tíz fontos tanács: Ne féljünk
reklamálni. Tájékozódjunk jogainkról! Több esélyünk van, ha nyugodtan és világosan fejezzük ki
magunkat. Ragaszkodjunk a tényekhez! Tisztázzuk az elvárásainkat (bocsánatkérés, csere, a véte-

lár megfizetése, jobb szolgáltatás,
kártérítés)
Bizonyosodjunk meg róla, hogy
azzal beszéltünk-e, aki illetékes az
ügyben. Rendszerezzük a fontosabb információkat tartalmazó iratokat (rendelések, számlák, jótállási jegyek, nyugták, szerzôdések,
levelek, beszélgetések idôpontjairól és tárgyaló partnerek neveirôl
szóló feljegyzések)
Ha a fenti iratok valamelyikét
postára kell adnunk, mindig másolatot küldjünk, és tartsuk meg az
eredetit. A probléma jelentkezését
követôen azonnal cselekedjünk.
Adjuk meg mindig adatainkat
(név, lakcím, telefonszám)
Bízom abban, hogy tájékoztatásaimmal sikerült bizonyos ismeretekhez, problémáik megoldásához
segítségül lenni! Vásárlásaik, szolgáltatások igénybevétele során
elôforduló gondjaink orvoslásához
ezek után is forduljanak bizalommal az O.F.G. pásztói szervezetéhez.
Molnár István

ALAPÍTVÁNYI TÁJÉKOZTATÓ
A „Pásztói Francia-Magyar Kéttannyelvû Képzésért” Alapítvány
tájékoztatja a nyilvánosságot,
hogy a jövedelemadó 1 %-ából
az Alapítvány számlaszámára
2004-ben átutalt 391.748 Ft
összegû felajánlást az alábbi célokra hasznosította:
– 9. F és 11. F osztályok külföldi
tanulmányútjának támogatása
és a cserekapcsolatok lebonyolítása valamint F-es osztályok
belföldi tanulmányútjának megvalósítása; – színjátszó csoport
támogatása; – könyvek bekötési
költségei a gimnázium francia
tagozatának könyvtára részére;
– eszközök vásárlása a francia
tagozat részére.
A kapott támogatást megköszönve kérjük, a jövôben is segítsék Alapítványunkat, mely
Alapító Okiratának megfelelôen
továbbra is diákjaink nyelvtudásának, kulturális színvonalának
gyarapítását kívánja szolgálni.
Számlaszámunk változatlan:
11741024-20016337
Adószám: 19163459-1-12
Az Alapítvány Kuratóriuma

4

2005. október

ÉLETTÉR

Borlovaggá avatták Manusek Bélát

Szôlôtermelôi gondok, sikerek
Megyénk nem tartozik az ország jelentôs szôlôtermô területei közé, ennek ellenére üde
színfolt a pásztói szôlôkultúra,
melynek ápolói országos szinten
is vállalják a megmérettetést.
Hogyan tovább? E gondolatok
jegyében váltogatjuk a szót
Manusek Bélával a Mátraalja
Hegyközség Pásztó elnökhelyettesével, szôlôsgazdával.
– Ön szerint az FVM által közölt
20-30 százalékos idei szôlôkiesés
vonatkozik a pásztói hegyközségre is?
– Amennyiben 0,6 százalékkal
szorozzuk az országosan kiesett
mennyiséget, akkor hegyközségünk területén beleértve Pásztót
is, a termeléskiesés átlagban meghaladja a 30-40 százalékot.
– A tavalyival azonos területen?
– Termô területünk nem változott, az új telepítések pedig nem
számottevôek. Hétszázötven hektár a termô rész. A többit elhagyták a szôlôsgazdák, a tulajdonosok. Alapvetôen nagyon régi tele-

pítésû ültetvényekrôl van szó. Elsôsorban bizonyos területeket –
Pásztót, Hasznost, Nagyárkot és
Rózsást érinti.
– Ha jól értem szavait, akkor a
szôlôtermelôk hozzáértô csapata
szûkül?
– Az ezzel kapcsolatos folyamat
már az elôzô években elkezdôdött, az idén pedig tovább folytatódott. Általában az idôs emberek
válnak meg szôleiktôl, akik szüleiktôl örökölték.
– Mit jelent ez a gyakorlatban?
– A hegyközségi tagok száma
azonos az elôzô évivel. Rosszat
tennék szôlôsgazda társaimnak,
ha elhallgatnám, hogy népes családunkban kevés a fiatal.
– A rossz idô pedig tovább fokozza a gondokat. – vetem közbe.
– Az esôs idôjárás, a napfényes
napok hiánya jelentôsen megnövelte a termelés költségeit. Kedvezô idôjárás viszonyok között
hat-hét permetezés elégséges volt
az elfogadható terméshez.
Az idén ezt a munkát 8-9-szer kellett elvégezni. Tetézte gondjain-

kat az alacsony felvásárlási ár is.
– Ez utóbbi nem új keletû. Az
Önök számítása szerint mennyi a
veszteség?
– Ha így haladunk, akkor az árbevétel nem fedezi a termelési
költségeket. Az eddigi értékelés
alapján biztos, hogy 10-15 százalékkal kisebb az átvételi ár. A
rossz idôjárás miatt a cukortartalom 3 százalékkal alacsonyabb a
18%-os elvártnál. Ráadásul ez az
alacsony átvételi ár fôként a borszôlôknél jelentkezik.
– Ebben szerepe van az Európai
Unió jelentôs bortermelô országai által termett alacsony termelési költségeknek?
– Nehéz összehasonlítás, mert
mások a termelési rendszerek, támogatások
Franciaországban,
Olaszországban, Spanyolországban, Portugáliában stb.
– A mára kialakult, nem éppen
szívderítô helyzetben mennyit javít a kormány által bejelentett literenkénti nyolc forint jövedelmi
adó elengedése, fejlesztésre történô felhasználása?

– Hivatalosan még nem kaptunk
tájékoztatást a felhasználás módjáról. Annyit mondhatok, hogy jelentôs összegrôl van szó. Abban
bízunk, hogy a törvény által nekünk termelôknek adott összeget
versenyképességünk fokozására
használjuk fel.
– Legutóbbi találkozásunk óta
életében történt-e fontos esemény,
amelyre szívesen emlékezik?
– A Szekszárdon megrendezett
országos borversenyen Irsai Olivér borommal ezüst, a Veltelinivel és az Oportóval bronzérmet
nyertem. Az igen szigorú szakemberekbôl álló, hozzáértô zsûri
döntése alapján. A másik, hogy
borlovaggá avattak. Erre Szécsényben a templomban került
sor, jó érzéssel mondtam az avató
szöveget, mely magába foglalta
Szent Györgynek, a szôlôsgazdák
védnökeinek szavait: tisztelet az
istennek, tisztelet a bornak.
A hegyközség tagjai közül eddig
tíz gazdát avattak borlovaggá.

játszóházat szerveztek a Mûvelôdési Ház segítségével, így a legkisebbek is megmerítkezhettek a
hangulatban, és bizonyára elraktározták magukban a muzsikát.
Remélhetôleg, felnôve ônekik
már nem fog idegenül csengeni a
magyar zene. Külön ki kell emelni
a kiváló Esztam zenekart, amelynek tagjai nagy alázattal és szeretettel adták a tánchoz a kíséretet,
újra és újra bebizonyítva, hogy az
élô zene varázsát semmi nem pótolja. Sokan kapaszkodtunk egymásba ezen az estén.

Köszönjük ezt az élményt a
Muzsla Néptánc Együttes vezetôinek és a zenekarnak. Ôk egészen
biztosan értik Nagy László kérdését: „S ki viszi át fogában tartva/a
Szerelmet a túlsó partra!” Jó választ adtak!
Dr. Maczóné Káplár Zsófia

Venesz Károly

Közösség épül Pásztón
Figyelemre méltó és fontos esemény történt Pásztón. A palóc
kisvárosban mûködô méltán híres Muzsla Néptánc Együttes
táncházat szervezett a Mûvelôdési Házban, s tervük szerint ezt
havi rendszerességgel megismétlik. Az esemény iránti nagy
érdeklôdés azt bizonyítja, hogy
ha néhányan közös akarattal
összehajolnak valami jó létrehozására, az eljut az emberek
lelkéig.
Valamikor lelkes kutatók járták
Pásztót és a környékbeli falvakat,
hogy összegyûjtsék a néphagyományokat. Sikerrel jártak, mert
minden háznál ismerték a jó palóc
szokásokat. Az azóta eltelt mostoha évtizedek alatt sikerült az embereket elidegeníteni a saját kultúrájuktól, s ma már „idegen csodaként” nézik a színpadon bemutatott táncokat. A Muzsla már eddig
is sokat tett azért, hogy hagyományos népi kultúránkat ôrizze és
bemutassa. Azonban az együttes
vezetôi érezték, hogy ennél többre
van szükség. Vissza kell vinni
mindezt oda, ahonnan kaptuk, a
falvakba és a kisvárosokba, hogy

újra épülhessenek atomjaira hullott világunkban azok a közösségek, amelyek hagyományos kultúránkba gyökerezve keretet és
biztonságot adnak az emberi életnek. E feladatra legalkalmasabb
eszköz a világon egyedülálló magyar néptánc és népzene kincsünk, amely évezredeken átívelve közvetíti és jeleníti meg számunkra az ôsi bölcsességet, a
szellemi tisztaságot és a világmindenséget átölelô szeretet.
E gondolatok jegyében indult a
pásztói táncház, kapcsolódva a
már régóta sikeresen mûködô budapesti és nagyvárosi táncház
mozgalomhoz. Az elsô alkalom
résztvevôi fôleg fiatalok voltak.
Kellett már nagyon egy hely Pásztón, ahol az ifjúság összegyûlhet,
igényesen szórakozhat, ahol a
tánc a közös éneklés, és az együttlét által lelki kincsekkel is gazdagodva térhet haza. A fiatalok mellett idôsebbek is helyet találtak
maguknak a táncházban, nézve a
táncolókat, emlékeik mélyébôl
biztosan felmerültek azok a képek, amikor még ôk járták a régi
bálokban a szülôktôl tanult lépéseket. A kicsi gyermekek részére

A soron következô Táncház
és játszóház 2005. November
12. Szombat 18.00, december
17. Szombat 18.00 Pásztón a
Mûvelôdési Központban

2005. október
Pásztó 8. számú körzet lakói figyelem!

Szép ház gondos otthon
2005. július hónapban meghirdettük a „Szép ház gondos otthon „cím elnyerését városunk,
városkörzetünk esztétikus környezetéért. A folyamatos megfigyelések során megfogalmazódtak az elismerô vélemények körzetünk tisztasága és rendezettsége tekintetében.
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ményt, virágládát és örökzöld
évelôt. A zsûritagokat pedig az
aktív közremûködésért szintén
megilleti az évelô növény.
A nyertesek: Nagy Mihály
György és családja – Pásztó, Tar
Lôrinc út 8.; Halász Gábor és családja – Pásztó, Fô út 148.; Vincze
József és családja – Pásztó, Madách út 4.
Az értékelésben segítettek:
Dancsi Józsefné, Kovács Pálné,
Percze Tamásné, Odler Dalma,
akiknek szeretnék ezúton is köszönetet mondani.

A lakók lakás- és környezetkultúrája egyre nagyobb igényességrôl árulkodik, hiszen sokan vállalják a szemközti területek, hosszú
árkok és elôkertek gondozását.
Egyre kevesebb a gondozatlan,
Sárik Jánosné
gazos lakókörnyezet. Nagyon sok
képviselô
figyelemre méltó családi ház és
közvetlen környezete nyújt esztétikai élményt körzetünkben, amelyek a
szorgalmas munka
és jó ízlés eredményeként
üdítôen
hatnak.
A zsûri tagságra
vállalkozó lakók,
közöttük én is, külön bejártuk körzetünk területét és javaslatot tettünk az
általunk legtetszetôsebb és a folyamatos gondoskodásról Vincze József és családja
bizonyságot tett la- Pásztó, Madách út 4.
kóházra és környezetére. A legtöbb jelölést elnyerô családi házak közül került ki a három díjazott, akik vállalták a
nyilvánosságot.
Elsôdleges szempontként vettük figyelembe a folyamatosan, dúsan nyíló virágokat a virágládákban, az udvaron a virágágyásban, a bokrok és a
fák alján, az egy- Nagy Mihály György és családja
nyári és az évelô vi- Pásztó, Tar Lôrinc út 8.
rágok örökzöldek
közötti színharmóniáját. Az udvar
mellett az elôkertek
gondozottsága,
a
növénycsoportok és
szegélynövények
tekintetet vonzó látványa is meghatározta döntésünket.
A nyertesek, akiknek a nyilvánosság
elôtt is szeretnék
gratulálni szeptember végéig megkapják a kitûzött nyere- Halász Gábor és családja Pásztó, Fô út 148.

Egy napig pezsgett a város
Tisztelt pásztói polgárok!
A Vállalkozók Klubja ezúton is
megköszöni azt a pozitív hozzáállást a Pásztó Pláza életre hívásához, mely az utóbbi idôk csendjét,
városunk életét felpezsdítette.
Öröm volt látni és hallani, amikor
a fôutcán találkozott két ismerôs,
netán rokon és ezzel köszöntötték
egymást: „Jaj de régen nem láttalak! …Ki jöttél te is? …Gyere,
igyunk meg egy sört…” Vagy mások: „Ez a nagylány az unokád…
de megnôtt! Katikám Te is vettél…
Hát persze, felébe sem került mint
a múltkor… Képzeld a gyerek nem
akart hazajönni a rajzversenyrôl
ebédelni…”
A szervezômunkát hónapokkal
korábban kezdtük, s több esetben
kétkedô, ritkábban ellenvéleménnyel is találkoztunk a közvélemény-kutatás során. Ez persze
nem változtatott azon az eltökélt
szándékon, hogy kell a városnak a
Pláza.
A helyi és környékbeli vállalkozások túlnyomó többsége már a
megkereséskor jól megérezte,
hogy a Pláza a szórakozás mellett
jó üzlet is lehet, ezért a részvétellel járó költségekhez hozzájárultak. Kivétel persze mindig akad,
de bízunk abban, hogy az eddig

kétkedôket meggyôzte a Pláza sikere arról, hogy jövôre az elsôk
között fejezzék ki szándékukat a
részvételre.
Pásztóiak, Vállalkozók, Résztvevôk, Szervezôk, Támogatók,
Együttmûködôk! A hagyományteremtés, a városnap megünneplése jogos szükséglete az itt élôknek. Mint látjuk nem sok kell ahhoz, hogy egy napot lazán, a gondok, problémák félretételével éljünk át.
A szervezôk már a jövô évi
Pláza elôkészítésén dolgoznak.
Várjuk azok jelentkezését, akik
szeretnének hasonló vagy még
jobb Plázát Pásztón! Semmi nem
kötelezô, de együtt sok mindenre
képes az ember. A kakukktojásokat pedig elôbb-utóbb kidobják a
fészekbôl, és ez az életben is így
van, nemcsak a mesében! A város
vezetése egyetértését, támogatását fejezte ki azzal, hogy szûkös
anyagi lehetôsége ellenére a Pláza
fôtámogatója volt. Köszönet érte!
Résztvevôk! Szervezôk! Támogatók! Együttmûködôk! Pásztói
Polgárok! Legyen a pezsgô élet
városa Pásztó, s teremtsünk hagyományt a Plázával mindannyiunk javára!
Vállalkozók Klubja

„Zöldben” ünnepelt
a Nyugdíjas Klub
Szeptember 12-én délután az Ôszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai kirándultak
a volt gépállomás parkolójába a „zöldbe”. „Fiatalabbjaink” kerékpárral, az
idôsebbek gépkocsival, buszjárattal, valamint a tûzoltóság kisbuszával érkeztek. Ezúton köszönjük a Tûzoltó Parancsnok Úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a kisbuszt, nem elôször.
Míg rotyogott a bográcsban a gulyás, addig egy-egy szál szegfûvel köszöntöttük a Máriákat és a 86. éves Tari Miklós bácsit. Közben elkészült és
elfogyasztottuk a finom bográcsos gulyást. Köszönet érte Erzsikének, Annuskának, Terikének. Utána Buda Miklós a saját termésû borával vendégelte meg a társaságot. Énekeltünk, beszélgettünk, nagyokat nevettünk, nagyon kellemesen telt el a délután. Szívünkben tele boldogsággal, jó kedvvel
tértünk haza.
Nagy Józsefné
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Úgy gondolom, hogy ezekben a
lapokban megjelent írásaim, fôleg
amirôl beszámoltak, demokratafórumos és nemzeti körös tevéerôteljesebben jelentkeznek ha- kenységünk nagyban segített a hezánk gazdasági nehézségei. Csök- lyi szemléletváltozásban.
ken a munkabérek és a nyugdíjak
A helyi változás tényleges szóvásárlóértéke, s vele együtt az
életszínvonal is. Egyre kezelhe- szólói, harcosai most is itt élnek
tetlenebb az államadóságunk, ver- közöttünk, de a teljesség igényésenyképességünk
rohamosan vel nem tudom valamennyiüket
romlik. A gazdasági bajok nagy felsorolni. Elnézést kérek, hogy
mértékben befolyásolják az em- csak Markó Mátyást említem, de
ô töretlenül ma is vezetôje és élberek gondolkodását.
harcosa a Nemzeti Körnek, haPásztón már 1985-ben megálla- nem a társadalmi igazságosságpította az MSZMP városi bizott- nak is. Amiért mindannyiunknak
sága, hogy a megújulási törekvé- mindig küzdeni kell. Akkor is, ha
sek végrehajtásához egy ôszin- tudjuk, hogy a szabadság, egyentébb, nyíltabb, demokratikusabb lôség és testvériség, amit már 200
éve megfogalmaztak a francia forlégkör szükségeltetik.
De tulajdonképpen csak az radalom idején, bármilyen szépen
1988-as esztendô hozott jelentô- hangzik is, csak álom marad.
sebb változásokat a rendszerválEzért nincs más megoldás, mint
toztatás irányába. A megélénkült
szellemi életben a civilszerveze- ennek a polgári demokráciának
tek is egyre inkább kezdték hallat- mondott zsákutcás vadkapitalista
ni hangjukat. Ezt nagyban segítet- istállót úgy rendbe hozni, hogy
te az a tény, hogy az állampárt ve- mindenki menedéket találjon benzetésében szerephez jutott a refor- ne. Ha már nincs igazi demokrámer Pozsgay Imre is. Utcai tünte- cia, ennek az elfajzott, hazug
téseken és másutt egyre többen pénzvilágnak kell legalább a legkövetelik a demokráciát, a szólás- vadabb fattyait lenyesegetni,
és sajtószabadságot. Azonban az hogy mindenki emberhez méltón
ilyen irányultságú és tartalmú írá- tudjon élni. De ténylegesen mindsomat a Köznevelés c. folyóirat annyian nyesegessük, ne csak kemég 1989-ben sem hajlandó meg- negessünk.
jelentetni. A szabadabb és demokratikusabb szellemû Nógrád és
Kádákuti József
késôbb a Pásztói Hírlap viszont
önkormányzati képviselô
igen.

A rendszerváltozás elôzményei
A változás igénye tulajdonképpen már az 1950-es évek elejétôl
jelen volt a magyar nép jelentôs
rétegeiben, de csak akkor vált
cselekvô erôvé egy jobb élet reményében, amikor az ifjúság és
a munkásság állt az elégedetlenség élére, ahogyan 1848-ban is.
Ez a lehetôség 1956 ôszén érkezett el.
Ezért vonhatunk párhuzamot a
magyar történelem XIX. és XX.
századi két nagy sorsdöntô eseménye között. 1956-ban csakúgy,
mint 1848-ban hazánk függetlenségéért, szabadságáért fogtak
fegyvert a magyarság legjobbjai.
Pro pátria et libertáte. Mert jelszavaink valának: haza és haladás.
Nekem, mint történelem tanárnak nagyon tetszik a két kiemelkedô történelmi esemény egybevetése, de el kell fogadnunk a
többség véleményével ellentétben, hogy ’56-ban nem volt forradalom (’48-as értelemben). Hiszen a többség nem akarta megdönteni a fennálló rendet. Népünk
csak korábbi értékeit, hagyományos életmódját, magyarságát kívánta visszaszerezni és megôrizni. De 1956-ban nem volt ellenforradalom sem. Tudniillik nem
akarták megváltoztatni a tulajdonviszonyokat: a termelôeszközöEléggé el nem ítélhetô módon,
néha olvasok. Néha a Pásztói
Hírlapot is. E lap hasábjain általában szembesülök azzal a
kérdéssel (biztosan nem véletlenül) – ki a Magyar, vagy Magyar érzelmû? Valaki mindig
meg akarja ezt mondani.
Magyar az aki a FIDESZ-re szavaz? Magyar az aki a Magyarok
Világszövetsége által kezdeményezett népszavazáson igennel
szavaz? Esetleg magyar az, aki
kokárdát visel (nagyobb magyar,
ha térdig érôt)? Esetleg lajbiban
jár, vagy fekete hosszúszárú bôrcsizmában? Ki a magyar? Inkább,
ki a nem magyar? Akirôl a FIDESZ, MIÉP vagy egyéb szervezet és szimpatizánsa azt mondja
nem az?
Magyar-e, aki hazaszeretete
okán itt, ebben az országban neveli gyermekeit – hitre, szeretetre,
befogadásra, együttérzésre – dolgos embernek?
Magyar-e aki, akár megélhetéséért, családjáért, barátaiért dolgozik, ezért a nemzetért hullajtja
verítékét, adja életét, Magyaror-

ket, gyárakat, üzemeket, földet
nem szándékoztak visszaadni régi
tulajdonosainak. Csak egy élhetôbb, boldogabb világot akartak,
amivel egyetértett a munkások, a
parasztok és az értelmiségiek
nagy része is.
1956-ban egy ösztönösen kirobbantott népfelkelés volt (október
23.), amelyet november 4-én a
szovjet csapatok brutálisan fojtottak vérbe. A fennálló hatalom viszont ellenforradalomról beszélt.
De az un. ellenforradalmárok békés, fegyvertelen tüntetôk voltak,
akiket a népellenes parancsot teljesítô karhatalmisták kegyetlenül
gyilkoltak le. Nemcsak Budapesten a Kossuth-téren, hanem Salgótarjánban is, ahol 1956. december 8-án 131 ártatlan ember vált az
önkény, a bevodkázott pufajkások
sortüzének áldozataivá.
1989-ig megyeszékhelyünkön
33 évnek kellett eltelnie, hogy a
lakosság errôl a tragédiáról megemlékezhessen. A gyászünnepség
helyszínén, ahol ártatlan emberek
vére folyt, Csank Csaba tanár barátom szavalta el Fodor Gábor
„Holtak és élôk” c. versét, Erdôs
István a gyászünnepség szónoka
megállapította, hogy 1989-re nagyot fordult a világ. De Magyarországon is? Kénytelen-kelletlen.
Ugyanis a 80-as években egyre

Ki a magyar?
szágra fizeti adóját, de Uram
bocsá’ baloldali és MSZP szimpatizáns, és akinek adóját a
FIDESZ-Kormány is költötte autópálya építésre, egyházak támogatására, stb?
Ki a magyar? Aki mindig megosztásra törekszik állampolgár és
állampolgár között nézetkülönbségek miatt, vagy aki elfogadja,
hogy másnak lehet más véleménye is? Ugye milyen rossz a kérdés? Inkább kérdezzük így: ki az,
aki a Nemzet javát jobban szolgálja. Illetve, mi az, ami a Nemzet javát jobban szolgálja?
Ki tesz hasznosabbat, aki uszítja
a magyart a magyarra (szavakat
rakván szavakra), vagy aki téglára
téglát épít csendben dolgozva?
Ki döntheti el ki a magyar? A
New Yorkban, esetleg Erdélyben
élô magyarok, vagy a szomszédom, vagy a jobboldali pártok és
szervezetek tagjai? Ki dönti el, ki
kit rekesszen ki és milyen alapon?
Az egyházak döntik el? A befoga-

dás, a tolerancia, a szeretet nevében? Esetleg hatalomvágy, irigység, gyûlölet alapján? Ki döntheti
el, ki a magyar érzelmû és ki nem?
Illyés Gyula mondta: magyar
az, aki annak érzi magát! 193845-ig voltak akik eldöntötték ki a
magyar – láttuk – több millió honfitársunk halálához vezetett, aztán
orosz megszálláshoz. Úgy látszik,
még ebbôl sem tanultunk. Újra
mûködik a régi római – oszd meg
és uralkodj – elv. Vajon kinek az
érdeke? Buta kérdés: aki a római
elvet támogatja az a magyar érzelmû? Inkább így: az használ a nemzetnek?
Véleményem: történelmi lehetôség – Románia Uniós csatlakozásával az Erdélyben élô magyarsággal egy nemzetté válhatunk,
mint ahogy szlovákiai, burgenlandi stb. magyarsággal is eggyé kellene válnunk. Különbözôségünk
ellenére is. Összességében pedig
európaivá. A szó közösségi és demokratikus értelmében is.

Jómagam tudom honnan jöttem,
hová tartok, ki vagyok. Akinek
magyarság tudata, személyisége
bizonytalan, annak van szüksége
állandó megerôsítésre és ismételgetésre, hogy maga is elhiggye.
Másrészt a kisszerû emberek
módszere maguk fölemelésére
mások próbagyalázása. Pedig ettôl senki nem lesz jobb. Harmadrészt ha baj van az ember lelkiismeretével akkor akarja bizonyítani „kifelé”, hogy magyarabb a
magyarnál. Ez van.
A vélemény szabad! Tartja a
mondás. Ráadásul alkotmány garantálta elidegeníthetetlen emberi
jog a szabad vélemény nyilvánítás, még népszavazáson is. Ki a
magyar? Kinek van joga bárkit
nem, faj, hovatartozás, vélemény
stb. Alapján megkülönböztetni,
megítélni, kirekeszteni? Mindenkire rábízom szabadon alakítsa ki
a saját véleményét. És engedtessék meg, aki magyar akar lenni,
hadd legyen magyar a véleményével együtt!
Katona Csaba Pásztói lakos,
Magyar Köztársaság,
Európai Unió
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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!

GUMISZERVIZ

MINDEN
EGY
HELYEN

➲

• 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

NON
STOP
B Ü F É
Pásztó, Fô út 68. (Plus áruházzal szemben) Tel.: 70/459-1844
– Gyros (csirke, pulyka, borjú)
– Grillcsirke
– Hurka, kolbász
– Hamburger

– Hot-Dog
– Melegszendvicsek
– Hûtött italok
– Jégkrém

Éjjel-nappal szívesen látjuk!

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
elôfizetés lehetôsége
 pénztárgép forgalmazás

SIENA Lakberendezési Áruház
• Pásztó, Csillag tér 14. Tel.: 32/460-012 •
• Nyitva: 9–17.30, Sz: 8–12.00-ig •
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E L E K T RO N
VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklôdôt a pásztói

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

EGÉSZSÉGNAPRA

Most érdemes
felújítani! Legrand
minôség olcsó áron!
Megérkezett a
Carira
kapcsolócsalád

Továbbá egyszerû
mennyezetlámpák,
függesztékek,
burák, spot-ok is
kaphatók!

MEGHÍVÓ
2005. október 29-én (szombat) 9.00–18.00
a pásztói

TITTEL PÁL KOLLÉGIUMBA
(Pásztó, Rákóczi út 1.)
Belépôdíj: 500 Ft
Elôadások:
10.00–13.00-ig Dr. Czene András szülész-nôgyógyász orvos:
A SZAKRÁLIS NÔ
(külön belépô jegy 760 Ft/fô)
Délutáni elôadások:
1. Korunk ajándéka az indigó és a csillaggyermek
Elôadó: Tasnádiné Scramm Zsuzsa terapeuta
2. Táplálkozz okosan, avagy „Mit tanácsol a gyomordoktor?”
Elôadó: Varga Sándor természetgyógyász tanár
3. ÉLd az életed!
Elôadó: Ságodi Marika spirituális gyógyító
Programok:
Az aulában folyamatosan természetgyógyász eszközök-, táplálkozás kiegészítôk-, gyógy- és természetes kozmetikumok stb. vására zajlik egész nap.

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.

ÁLLAPOT FELMÉRÉS MÛSZEREKKEL:
Íriszdiagnosztika (Candida és allergia vizsgálatok)
Feng Shuim, Soeselemzés, Kézelemzés, Psyco-grafológia, Magnapress fájdalomcsillapítás, Asztrológia, Supertronic állapotfelmérés, Numerológia,
Fényterápia (hegyikristály lámpa Bio-V)
HA KÉRDÉSE VAGY PROBLÉMÁJA VAN AZ EGÉSZSÉGÉVEL
KAPCSOLATBAN, FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!
Pichlerné Rózsa Magdi természetgyógyász (30/433-7980)
Tariné Besenyei Éva terapôeuta (30/251-7364)

EZER
CIKK

Pásztó, Kölcsey út 12.

Tel.: 32/460-945

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!

– EZER
KÍNÁLAT!

Elektromos szerszámgépek
Kézi szerszámok
Csavar, zár, vasalás
Háztartási gépek, tartozékok
Híradástechnika
Elektromos mosógépek
Sporthorgászat, játék
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Ha építkezni szeretne, akkor
a Boltív Tüzépet keresse!!
www.e7.hu/boltiv

Szenzációs AKCIÓINK!
Amíg a készlet tart!

Építôanyagok

Pásztó, Kossuth út 116/2.
Tel.: 32/460-539, 463-400

Fókuszelektron
M Û S Z A K I

S Z A K Ü Z L E T

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

– LEIER MT30 N+F
206 Ft/db
– LEIER MT38
217 Ft/db
26 raklaptól ingyenes gyári házhozszállítás!
– BAUMIT vödrös vakolat
fehér
733 Ft/m2
293 Ft/kg
színes már
840 Ft/m2
336 Ft/kg
Mennyiségtôl függôen további 3–5% engedmény!
– BAUMIT zsákos vakolat
fehér 177 Ft/m2
színes már 219 Ft/m2-tôl
50 m2 felett ingyenes gyári házhozszállítás az ország egész területén!

NIKECELL homlokzati festék

fehér
színes már

240 Ft/m2
260 Ft/m2-tôl
197 Ft/db
354 Ft/db

BETON BÉLÉSTEST 4 db/fm
ZSALUKÔ 40-es 25 cm
Ingyenes vagy kedvezméyes házhozszállítás!
AZZURRO betoncserép 10 db/m2 szürke 129 Ft/db 1290 Ft/m2
színes 166 Ft/db 1660 Ft/m2
GUTTAPRÁL bitumenes hullámlemez 2mx95 cm
1860 Ft/db
SZÜRKE egyenes és hullámos térkô szürke
1790 Ft/db
Tatai és Békéscsabai cserepek a legkedvezôbb áron kaphatók!
NÁLUNK ÁRUHITELRE IS VÁSÁROLHAT!!

Boltív Tüzép

3060 Pásztó, Kossuth út 116/2.
Tel.: 32/460-539, 32/463-400, 30/543-5343

KANDALLÓ
VÁSÁR
Kandallók és kiegészítôk nagy
választékban kaphatók!
Tekintse meg bemutatónkat!

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

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

10

2005. október

KIRAKAT

GUMI és FUTÓMÛSZERVIZ

AZ ÖN TAKARÉKSZÖVETKEZETE

LAKAT GUMI KFT.

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

Állandó akciók 10–30%!
Kipufogó dobok eladása, szerelése
Katalizátorok kedvezô áron kaphatók

50cm robogók
már
20%-tól
elvihetôk!
3

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

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

18 éves a KÉTTEX!
KÉTTEX NAPOK okt. 17–22-ig

18 % engedmény a bolt
készletének 70%-ára

30 %

Egyes cikkek
engedménnyel a készlet erejéig!
Kivétel: Billerbeck termékek, a Felina és Triumph aktuális ajánlata,
akciós karnisok, egyes függönyök, sötétítôk

Óriás Kéttex-torta
felvágása
október 22-én 10 órakor!
JÖJJÖN, MI VÁRJUK! 18 éves KÉTTEX tilház Kft.
Pásztó, Nagymezô u 18. T./fax: (32) 460-756
Nyitva: H–P: 8–16.30, Szo: 8–12.00
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18 éves a KÉT TEXTILHÁZ

Hihetetlen? – De igaz!
Tizennyolc év – ez idô alatt sok
minden történik az ember életében. Az elsô önálló lépések közben
érik kihívások, sikerek, nehézségek és keserûségek is, de mindenek elôtt öröm, hogy már 18 éves a
Két Textilház.
Boltunk tizennyolc évében történt: jövedelemérdekeltség, ÁFA
bevezetés, Bt. alakulás, Bétex privatizáció és kiválás, átalakulás kft-vé,
Áfész megszûnés, társasági törvénymódosítás és még számos nehézség. Az egyre nehezedô gazdasági helyzet, a multik és a kínaiak
piacnyerése, a munkanélküliség begyûrûzése sok gondot okozott. Sohasem volt könnyû, de manapság
egyre nehezebb. Törekszünk arra,
hogy vásárlóink szeressenek bejönni a boltunkba. Az évek folyamán
egyre szélesedô kínálatunkkal vártuk Önöket. A márkás nôi és férfi fehérnemûk mellett bevezettük a rövidárút is, mely mára boltunk egyik
meghatározó profilja lett. Pásztó viszonylatában nagyon széles a rövidárú kínálatunk. Kihangsúlyoznám,
hogy megtalálja boltunkban a Coats

cég teljes horgolófonalak kínálatát.
Széles kötôfonal és gobelin választékkal várjuk a kézimunkázni vágyó
hölgyeket. A készleten kívül a Coats
cég Schaichenmayer és a BurdaVérend stúdió fonalait is meg tudjuk
rendelni Önöknek. Itt hívnám fel a
varrni szeretô hölgyek figyelmét arra, hogy októbertôl újra megjelent a
Burda magyar nyelven, melyet boltunkban megvásárolhatnak.
Másik fontos árucsoportunk a
függönyök és lakástextíliák. Fényáteresztô fehér és színes függönyök
30 cm-tôl 3 méter magasságig kaphatók, hozzáillô sötétítôkkel, behúzó szalagokkal, kellékekkel és természetesen karnissal. Az itt vásárolt
függönyét kívánságára beszegjük.
Az 1921-ben alapított Billerbeck
cég nagyon nagy hangsúlyt fektetett
az alváskutatásra, sokat tud az alváskultúráról. Az antiallergén paplanjait, párnáit, valamint reumatikus
panaszokra ajánlott gyapjúmágneses és mágnes nélküli derékaljait,
paplanjait is megtalálja nálunk.
A Billerbeck matracok is az Ön
kényelmét és kellemes pihenését hivatottak szolgálni. Sokan nem fordí-

tanak kellô figyelmet a jó és pihentetô alvásra, illetve az azokat szolgáló termékekre, pedig életünk egyharmadát ágyban töltjük. – Igaz a
Billerbeck szlogenje: „Egy jó nap az
éjszakával kezdôdik!”
A padlószônyegek forgalmazását
befejeztük, lábtörlôket, futószônyeget továbbra is tartunk, kész szônyeget pedig Soproni Szônyeggyár katalógusából kedvére választhat és
kívánságára megrendeljük.
Születésnapi hetünkön, mely október 17–22-ig tart, kedvezményekkel várjuk Önöket. Az árú készlet
kb. 70%-ához 18% engedménnyel
juthat. Kivétel a Billerbeck termékek, Felina és Triumph aktuális
ajánlata, akciós karnisok, némely
függöny és sötétítô anyag. Sok termékünk viszont engedménnyel kapható.
Október 22-én, szombaton 10
órakor megtartjuk a Kéttex-Totó
sorsolását (Pásztói Hírlap szeptemberi szám 6. oldalán) és felvágjuk az
óriás Kéttex tortát, melybôl minden
kedves vásárlónkat megkínálunk.
Jöjjön, mi várjuk!
18 éves Kéttextilház Kft.

INFRA
SZAUNA
mûködik a kórház régi
reumatológiai épületében
40-50 °C hômérsékletnél
kellemesen és kényelmesen
izzadunk
Tartós használata által:
– az alakot formálja, ezáltal
fogyaszt
– méregtelenít, közérzet javul
– immunrendszer
megerôsödik
– a cellulitisz eltûnik
– ízületi fájdalmak csökkennek
– szôrtüszôgyulladás
megszûnik, a bôr 5-10 évet
fiatalodik
– 30 perces használata 900
kalória veszteséget jelent,
ez 15 km-es futótréningnek
felel meg.
Jelentkezés:

70/379-6162,
32/561-000/2118
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Csillagok útján

Október 4-e az Ûrhajózás Napja.
Ebbôl az alkalomból tartott elôadást iskolánkban október 3-án
Zombori Ottó csillagász.
Az elôadást egy csodálatos égi jelenség, a részleges napfogyatkozás
megfigyelése elôzte meg. Természetesen megfelelô szemüveget használtunk, de a tanár úr megmutatta, hogy e
nélkül is biztonságosan nyomon követhetjük a jelenséget egy újságpapír
és a rajta lévô 3 kis lyuk segítségével.
De ha egy lavór vizet teszünk ki a napsugarak elé, ez is megfelel a célnak.
Majd kezdetét vette a sok-sok humorral fûszerezett elôadás. Szó volt
azokról a tudósokról (Kopernikusz,
Kepler, Galilei, Newton), akik megfigyeléseikkel, elméleteikkel elôbbre
vitték a csillagászat fejlôdését. Egy esernyô segítségével szemre vehettük az

égbolt legfontosabb csillagképeit. Egy
projektor révén megfigyelhettük,
hogy a Naphoz, Holdhoz hasonlóan a
csillagok is fölkelnek és lenyugszanak. Mások, mint pl. a Nagy Medve
körbe jár az égen a Sarkcsillag körül.
Egy gyors felmérés következett,
hogy ki melyik csillagképben született. A tanár úr pedig elmondta az
egyes csillagképek szülötteinek melyik testrészükre, szervükre kell vigyázniuk életük során.
Megtudtuk, a legnagyobb csillagkép a Virgó vagyis a Szûz, a legfényesebb csillag pedig a Szíriusz, amelyet
a Nagy Kutya csillagképben kell keresnünk.
Láthattuk ûrfelvételrôl Európát nappal és éjjel. Megdöbbentô volt, hogy
Európa nagy városai milyen fényárban úsznak.
Hogy miért október 4-e az ûrhajózás
napja? Mert 1957-ben ezen a napon
bocsátották fel az elsô mûholdat, a
Szputnyikot a Szovjetunióban. Ezzel
kezdetét vette az ûrkorszak. 1961-ben
Gagarin elsôként kerülte meg ûrhajójával a Földet, az amerikaiak eljutottak
a Holdra, 1975-ben az amerikai Apolló és a szovjet Szojuz ûrhajó összekapcsolódásával létrejött az elsô kísérleti
ûrállomás. Új ûrhatalom is jelentkezett, Kína. De Európa továbbra sem
akar kimaradni az ûr meghódításából.
Zombori tanár úrnak nem ez volt az
elsô elôadása iskolánkban. Színes, érdekes elôadása most is elragadtatott
minket.
Balog Adél 7.b

foglalkozásvezetôk szakmai felkészültségére, a szervezet vezetésére,
illetve a kommunikációs tevékenységre irányult. Elismerték, és példaértékûnek tartották az ez irányú teMegnyitó beszédét követôen ta- vékenységünket.
Az infrastrukturális háttér vizsgánúsítványokat adott át azoknak az
iskoláknak, akik megfeleltek egy latakor az engedélyek meglétét elszigorú követelményrendszernek, lenôrizték a kínált szolgáltatásokés elnyerték a „minôsített erdei is- hoz, az oktatási segédanyagok
mennyiségére, állapotára és szakkola” címet.
Nagy örömünkre a mi nevünk is mai megfelelôségére voltak kívánelhangzott, és jogosultak lettünk ar- csiak. A terepi infrastruktúra, a szálra, hogy négy éven át használhatjuk lás és étkezés, valamint ezeknek a
az erre a célra készített, és egy elvár- tájékoztatókkal való egyezôsége is
ható minôséget tanúsító harkály érdekelte ôket. E követelményeknek is megfeleltünk. Mindhárom teemblémát.
Mit is jelent ez? Az erdei iskolák rületnél kiemelt vizsgálati szempont
vezetôinek javaslatára 2004. de- volt a környezettudatosság, annak
Iskolánk diákönkormányzata az el- cember 1-jén kezdôdött egy folya- megvalósulása, illetve a környezetmúlt évekhez hasonlóan az idén ok- mat, melynek célja az volt, hogy barát technológiák alkalmazása.
Miért jó ez nekünk?
tóber 6-án is megszervezte a hagyo- megfelelô szakmai színvonal biztoA minôsítés azon túl, hogy kövemánnyá vált ôszi kirándulást a sítása érdekében átvilágítsák és minôsítsék a mûködô erdei iskolákat. telményeket támasztott felénk, seMuzslára.
Szerencsére gyönyörûen sütött a A részvételt önkéntesnek és önkölt- gítségünkre volt fejlesztési elképzenap, minden adott volt egy jó kiruc- ségesnek hirdették, valamennyi léseink alakításában. A folyamat récanásra. A reggeli gyülekezô isko- szolgáltató saját döntése alapján és szeként a szolgáltatásainkat igénylánk udvarán volt, ahol osztályon- saját felelôsségére vehetett részt bevevô gyerekekkel és pedagóguként sorakozva vártuk az indulást az benne. Úgy határoztunk, hogy meg- sokkal véleményeztetni kellett a
akadályversennyel egybekötött gya- mérettetjük magunkat, és mi is je- munkánkat, (kérdôívet töltöttek ki,
értékelést készítettünk) ami egylogtúránkra. Az elsô megpróbáltatás lentkezünk a minôsítésre.
Az egész vizsgálat önértékelô részt jelzés volt a minôsítésrôl döna kosárlabdadobás volt, amin máris
értékes pontokat szereztünk menet- rendszerre épült, és az önértékelést tést hozó testületnek, másrészt
levelünkbe. Útközben különbözô ál- követôen szakértôk látogattak hoz- irányt mutatott számunkra az elôrelomások tették izgalmassá sétánkat. zánk, hogy a valóságban is meggyô- lépéshez.
Jó az erdei iskolába pályázóknak
Gránátdobás, fejtörô játékok, véle- zôdjenek szolgáltatásunk mûködéménynyilvánítás iskolánk udvarának sérôl. Vizsgálódásuk három na- is mert, egy szakmailag ellenôrzött
tisztábbá tételérôl, mesejáték elját- gyobb területre terjedt ki: Az elsô a szolgáltatót ajánl a cím, és megprogramok tervezése, megvalósítá- könnyíti számukra a választást.
szása.
Reméljük, a minôsítés, és a vele
Amikor végre megérkeztünk, min- sa, értékelése és az ezeken alapuló
járó óriási munka közelebb visz
denki fáradtan heveredett le a fûbe, fejlesztési lehetôségek.
Az értékelést követôen három, a bennünket ahhoz a célunkhoz, hogy
és vidáman elfogyasztottuk a szendvicseket. Még maradt idônk bújócs- bátonyterenyei erdészekkel közö- ez által nagyon sok gyermek könykázásra, egy-két vadászlest is felfe- sen megvalósított erdôismereti nyedén és játékosan megtapasztalja
deztünk. Szép élményekkel gazda- programunk került akkreditálásra: a a felfedezés és alkotás örömét, és a
godva tértünk haza. Ez a kirándulás a 6–10 éves korosztálynak az „Együtt kinn töltött idô alatt örök barátságot
mi osztályunk számára mindenkinek az erdôvel élünk”, a 10–16 évesek- köt a természettel, amely látni, szeemlékezetes fog maradni, mert más- nek pedig az „Öt napom a termé- retni, érteni, dönteni és cselekedni
nap kiderült, hogy mi nyertük meg az szetben” és a „Fedezd fel az erdôt!” tanítja meg ôket.
Kósa György
címmel.
akadályversenyt.
erdei iskolai vezetô
A szervezeti háttér vizsgálata a
Maros Dávid 6.b

Ôszi túra

Tehetséges Pásztói
Gyermekekért
Alapítvány
3060 Pásztó, Nagymezô u. 36.
Tel/fax: 32/460-795

Köszönet
A Tehetséges Pásztói Gyermekekért
Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány javára
utalták (adószám: 19160243-1-12).
Az összegyûlt 198554 Ft-ot az
alapítvány céljainak megfelelôen, a
gyermekek jutalmazására fordítottuk.
Kérjük, hogy továbbra is legyenek
segítségünkre ezen célok megvalósításában.
Köszönettel az Alapítvány
Kuratóriuma nevében:
Dr. Gajdics Gábor elnök

Bekopogott a harkály
Szeptember 22-én Budapesten a
Professzorok Házában Magyar
Bálint oktatási miniszter megnyitotta az erdei iskolai tanévet.
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Nyikom Hegyisport- és Természetvédô Klub

Nyikom októberben
Szeptember 17-18.
A Nyikom természeti szépsége
ma már nem csak a sportolókat
vonzza. Egyre több cég tart csapatépítô tréninget Pásztón. Legutóbb a Zsigmond Hotelben volt a
csapatok fôhadiszállása, és innen
indultak megoldani a kitûzött feladatotokat.

métszedô terepjárós túra. Mátrakeresztesen kezdtük a gyûjtögetést és haladtunk Pásztó felé a turista utak mentén. Az eredmény
láthatóan kézzel fogható!
Október 9.

A Werbôczy forrás avatása
Az Országos Erdészeti Egyesület
az idén is megszervezte az Erdôk
Hete címû rendezvénysorozatot.
A rendezvénysorozat célja, hogy
Egyesületünk új Paintball pályát az emberek figyelmét ráirányítsa
avatott Mátraszentimrén. A helyi az erdôre, az erdô szépségére, jeÖnkormányzattal kötött szerzô- lentôségére, az erdôkkel kapcsodés a turizmus igényeit, és a fiata- latos társadalmi, gazdasági, körlok között egyre népszerûbb sza- nyezeti problémákra.

összefogás mely a Werbôczy forrásnál kialakított pihenôhely létrehozásakor megvalósult.
Az Erdôk Hete rendezvénysorozat keretein belül 2005. október
1-én ünnepélyes keretek között
avatták fel a Werbôczy forrást. Az
erdei ünnepségen Peták István a
Magyar Turista Egyesület elnöke,
badidôs sportot is támogatja.
Szabó Lajos erdészetvezetô mondta
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy el gondolatait. A forrást Kakics Ár2005. december 17 szombat
az erdô egy nélkülözhetetlen termé- pád Mátraszentimre plébánosa
Téli madáretetô túra.
szeti erôforrás, mely óriási mennyi- megáldotta. Ünnepi beszédet monIndulás: 9 óra, érkezés: 15 óra
ségben szolgáltatja a fát, mely kör- dott Kálay B. István történész proStart: Pásztói Szabadidô Park
nyezetbarát nyersanyag és egyben fesszor. A Werbôczy forrás kiépítéTúra célja: Az egyesület által ki- megújuló energiaforrás. De az erdô se az alábbi szervezetek együttmûhelyezett madáretetôk feltöltése.
Október 1.
nem csak természeti erôforrás. ködéseként valósult meg: Egererdô
Verbôczi forrás avatása. A Bá- Útvonal: Pásztó, Görbe-bérc, Olyan szolgáltatásai is vannak, me- Rt. Bátonyterenyei Erdészete,
tonyterenyei Erdészet és több más Három-kopasz, Pásztó
lyek nem pénzre válthatóak, melyek Gyôr-Moson-Sopron megyei Ügycivil egyesület összefogását di- Minden télen eljön egy hideg, ha- nélkül nincs élet az ember számára: védi Kamara, Magyar Turista Egyecséri a Verbôczi forrás kiépítése. vas idôszak, amikor mi a meleg tiszta levegôt, tiszta vizet biztosít. sület, Mátraalmásért Egyesület
szobából legszívesebben csak az A felerôsödô globális klímaváltozás
Ez egy kiváló példa arra, hogy erablakon át szemléljük a természe- kiemeli az erdô azon képességét, dészek, ügyvédek, turisták, helyi laOktóber 8-9.
tet. Az erdei etetôkbe kirakott ola- hogy óriási mennyiségben széndi- kosok egy jó cél érdekében össze
jos magvak ebben az idôszakban a oxidot köt meg. Az erdô testi – lelki tudnak fogni.
megfagyástól mentheti meg a ma- felüdülésünk forrása, hiszen Belôle
A forrás a Galyatetô északi oldadarakat.
származunk. Mi is csak Benne tu- lában Mátraalmás községhatárban
dunk igazán megnyugodni, feltöl- helyezkedik el a Bátonyterenyei Ertôdni.
dészet területén csodálatos bükk erEgyesületünkbe jelentkezni lehet:
Az emberek egyre nagyobb lét- dôk árnyékában.
Cím: Sándor István 3060 Pásztó, számban keresik föl erdeinket, ahol
Reméljük, hogy ezzel örömet
Régivásártér út 28.
megpihennek, sportolnak, feltöltôd- okoztunk mindazoknak, akik szereTelefon: 32/460-152,
nek. A turisták számára nagy jelen- tik a Mátrát, a tiszta környezetet és
mobil: 30/6575293
tôségû az erdôkben a közjóléti be- szívesen túráznak erdeinkben!
Az Erdôk Hete rendezvénysoro- E-mail: nyikom@profinter.hu
rendezések pl: tájékoztató és pihezat alkalmából idén 3. alkalom- Web: www.macsett.hu
nôhelyek létesítése, fenntartása.
Szabó Lajos Bátonyterenyei
mal került megrendezésre a sze- Éves tagdíjunk: 500 Ft/fô
Ezért is példaértékû az a társadalmi
Erdészet vezetôje

Ôszi futóverseny
táshoz. A rajtnál még izgatottan toporgó tömeg várakozott, majd a célnál a megkönnyebbült és boldog
mosoly az arcokon, hogy – Ismét sikerült! Minden célba érkezô futót
lelkes ovációval, tapssal vártak a
szurkolók: gyerekek, pedagógusok,
Háromféle távon lehetett teljesíteni szülôk, barátok, rokonok. Felemelô
a versenyt, így az óvodástól a nagy- érzés volt.
Az eredményhirdetés után sokfészülôig mindenki kipróbálhatta a
kondícióját. Az ôszi „indián nyár” is le értékes sporteszköz került kisorkellemes hangulatot teremtett a fu- solásra. Ritkán látni ennyi vágyakoA mozgás igazi örömforrás. Hogy
ez mennyire így van, arra bizonyosság volt az október 9-i vasárnap délelôtt. A hagyományos ôszi
„Fut a Dózsán” több száz ember
gyûlt öszsze.

zó és boldog gyermekarcot, mint az
ilyen pillanatokban.
Én már évek óta futok ezen a versenyen. S egyre jobban megerôsödik bennem, hogy jó célokért önfeledten és boldogan vannak együtt
kicsik és nagyok. Jó látni, hogy tudunk együtt örülni, szurkolni, s tisztelni a másikban rejlô tehetséget, képességeket. Köszönjük a támogatást
a Magyar Testnevelô Tanárok Országos Szervezetének valamint a
Dózsa György Általános Iskola
Szülôi Munkaközösségének.
Bognár Beáta HDSE
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Pásztói Szabadidô SE hírei
Kosárlabda szakosztály
Férfi kosárlabda csapatunk az ôszi
idényt az NB II-ben kezdte, nagy bátorság, elszántság, megannyi akadály
legyûrése közepette.
Akik e vállalásunkban támogattak,
azoknak külön köszönet, kiemelten
városunk polgármesterének. Kosárlabda szakosztályunk így három csapattal rendelkezik: NB II-es férfi, megyei nôi és megyei férfi csapattal.
Külön köszönet jár a Dózsa Gy. Általános Iskola vezetésének a türelmes
és megértô mûhelymunka biztosításáért.
Jelenlegi helyzetünkben olyan teher hárul a csapattagokra anyagilag,
amely országos csúcsot döntött a
sportmunka vállalása terén. Ezt a túlterhelt helyzetet eddig kiválóan irányító Markó István szakosztályvezetô és Chikán István edzô jól oldotta
meg. Elsô mérkôzésünket megnyertük idegenben, a második mérkôzést
itthon a tavalyi második helyezett
Százhalombatta ellen az utolsó két
percben 3 ponttal vesztettük el, ami
egy gyôzelemmel is felérô vereség lehetne.
A csapat a Pest-megyei bajnokságban szerepel, amely szakmailag a legnehezebb csoport, anyagilag elviselhetôbb a Kelet-magyarországi területnél.

Teljesítménytúra
Szeptember 24-én rendeztük a hagyományos „MÁTRA teljesítmény-

túrát” kilenc távon 383 induló részvételével. Túránk a Magyar Bajnokság
futamainak része volt, amely évek óta
nagy tekintélyt kölcsönöz a rendezvényünknek.
A túra kiemelkedô eredményei:
M-60 km (58 km és 3150 m szintkülönbség) I. Illés Bálint 7.24 óra
(Szigethalom); II. Gaál Ferenc 7.36
óra (Szigethalom); III. Toperczer
András 8.02 óra (Szigethalom) és
Földi Mihály holtversenyben 8.02
óra idôvel az Alfödi TE. Különdíjat
nyert a leggyorsabb nôi teljesítô Farkas Gabriella 9.56 óra idôvel a Gödöllôi Margita SE színeiben.
M-30 km legfiatalabb teljesítôje
Welner Lóránt (5 éves) Budapestrôl.
További különdíjat nyert a legnépesebb iskola csapata a mátraszôlôsi
Általános Iskola, vezetôjük Kiss Károly tanár.
M-15 km-en a legnépesebb család
Pásztóról a Vincze család volt:
Vincze Imre, Vincze Barbara, Vincze
Eliána, Vincze Jonatán, Vincze
Márk. További pásztói indulók még
Gubinyi Valentina, Szabó Margit,
Szabó Erika.
A pásztói teljesítménytúrák történetének kezdetén méltán gondolhattuk, hogy kezdeményezésünk a város
érdekeit szolgálva párosul egy fejlôdési lehetôséggel, amely kötôdik az
oly sokat hangoztatott túrizmus, mint
gazdasági húzóágazattal. Mi tudtuk,
hogy mik kellenek e fejlesztésekhez,
tudtuk, hogy milyen segítséget kell
igénybe venni, de az állandó kezde-

Tenni, lenni!

meinek megfelelô otthonbôvítô megoldásokért. Harcol a terveinknek
megfelelô infrastruktúra megteremtéséért. Mindezekrôl az elmúlt 15 év
alatt számtalanszor beszámoltunk a
nyilvánosság elôtt is. Történteket írtunk le beadványainkról, kezdeményezéseinkrôl és ezek kudarcairól.
A város jobb hírneve és fôleg a fiatalok érdekeiben tevékenykedô erôs
civil szervezet lehetne a Pásztói Szabadidô Sportegyesület, ha a várost
irányító bizottságok, testületek érdemben foglalkoztak volna kéréseivel, gondjaival, sérelmeik orvoslásával. Ezért az egyesület mûködtetése
érdekében szponzorálókat keresünk.
Kérjük, hogy az egyesület vezetését
fogadják egy rövid tájékoztató bemutatkozás idejéig, amely nem vesz 15
percnél több idôt igénybe!
Az egyesület az elmúlt 15 év alatt
nem szorult támogatásra, az idei év
hozta azt a helyzetet, hogy a már
klasszikussá váló szponzori megoldás után kutasson. A bemutatkozás
egy kölcsönösségi alap kínálatából
álló ismertetô lenne. Kérjük szíves figyelmüket a megkeresés idejére!

Az egyesület fennállása óta a legnagyobb vállságát éli, ennek ellenére
a szakmai munka folyamatos, kivéve
a birkózó, erôemelô, ninjucu és a gördeszka szakosztályoknál. Ez utóbbi
szakosztályok is megkezdték két hónapos „kényszerszünet” utáni munkájukat. A válság hatásait az október
28-i rendkívüli közgyûlés fogja elemezni, az okokat szintén a nyilvánosság bevonásával kell megtárgyalnunk.
Az egyesület 15 éve harcol érde-

Megköszönjük mindazoknak, akik a
személyi jövedelem adójuk fölött úgy
rendelkeztek, hogy a Pásztói Szabadidô Sportegyesület közhasznú civil
szervezetnek ajánlják fel támogatásukat. Az idei támogatás 62.000 Ft volt.
A felhasználásról a 2005. október 28i rendkívüli közgyûlésünkön fogunk
dönteni, amelyre szeretettel várunk
mindenkit!
Illés Rudolf

ményezô próbálkozásaink rendre elbuktak. Ugyanakkor téma volt és ma
is az, hogy túrizmus irodát kell üzemeltetni az ágazat fennmaradásáért,
fejlesztéséért, marketing menedzseléséért. Mindezeket az egyesületünk
szakemberei felkészültségének köszönhetôen tudnánk mûvelni – magas
fokon- amennyiben arra a város vezetése igényt tartana. Két dolog is megoldódhatna ezáltal: a szakmai irányítás gyakorlati, jó kapcsolatokkal rendelkezôk kezébe kerülne, eredmények születnének és egzisztenciát
biztosítana diplomás fiataljaink számára.
Parádi László és segítô társai egyre
nehezebben birkózik meg az egyre
kiszélesedô mozgalom kezelésével,
mert az már profi megoldásokat igényel a jelenlegi társadalmi munkával
elvégzett, egyre több és jobb szolgáltatást igénylô rendezvények számára.

Köszönet a támogatásért

Nyílt levél egy sportszeretô tájfutótól
Tisztelt pásztói sportszeretôk,
állampolgárok!
Amikor ismét elkezdtem játszani a
gondolattal, hogy tájfutó sportági
eredményeim év végi összesítésekor
el tudom érni azt a hazai, illetve
nemzetközi szintet, mely lehetôvé teszi számomra jövô nyári ausztriai
szenior tájfutó világbajnokságon
való részvételemet, alaposan elgondolkodtam. Egyik oldalról az eredmények nagyon összejöttek, röpke
egy hónap alatt ötször nyertem összetettben többfutamos országos,
vagy nemzetközi részvétû ranglistaversenyt, másik oldalról meg eszembe jutottak a tavalyi olasz vb elôtt
velem történtek. Ekkor ugyanis alaposan kikezdtek a városban néhányan, hogy megalkuvással a polgármester úr és egy pásztói vállalkozó
anyagi támogatását elfogadtam a
világversenyre.
Sajnálatos, hogy ez a számomra
igen sikeres VB hetedik helyezést
követôen is folytatódott, azzal, hogy
jól megszedtem magam az eredményem után járó pénzjutalommal.

Nos, szeretném alaposan kiábrándítani az ilyen hangokat utcára vivôket, hogy 1968-as sportági pályafutásom kezdését követôen mindmáig egyetlen fillért, nemhogy forintot
nem kaptam a sportban elért eredményeimért. Bármilyen nagyot
mondónak is tûnik, de én mindmáig
szeretetbôl, megszállottságból
ûzöm, hajtom ezt a sportágat. Ezután is így lesz.
Aztán az is megy az utcán, hogy
miként tudok szinte minden héten ott
lenni az ország különbözô vidékein
lebonyolított versenyeken. Nos erre
nagyon egyszerû a válaszom. Egyrészt az utazási költségeket egy korábbi pásztói tájfutó tanítványom a
fôvárosba elkerült Reviczki Zsolt segítségével oldom, vagy oldjuk meg a
klubtársaimmal együtt, miközben a
vállalkozása, családja mellett ô is,
ha csak teheti, ott van a tájfutó versenyeken. Másrészt általában a rendezô szerv számára jómagam itthon
és külföldön is tájfutó versenytérképeket készítek, és ezt beszámítják a
részvételi költségeimnél. Tehát egy-

szerûen ledolgozom a versenyen felmerülô költségeket. Csak megemlíteném, hogy szállásom legtöbbször
egy szivacs, egy hálózsák a kolostorban a plébánián, egy tornateremben. Akkor már úr vagyok, ha eljutok egy középiskolai kollégiumba.
Szóval ez nem az a sportág, ahol
anyagilag is elismerik az eredményeket. Mégis hazánkban négyezer
fô körül van az igazolt sportolók létszáma. Kaja az nincs. Ha van pénzed esetleg egy éttermi babgulyásra
az már maga a csoda. Szerintem
nem az ilyen kiegészítések a lényegesek, hanem maga a verseny a küzdelem varázsa.
Ezért is lepett meg ismét az olyan
erôteljes utcai hang, hogy mit akar
már megint, mit erôlködik ez a
Zentai. Nem volt elég neki, hogy saját képviselôtársai sem méltányolták elismerésre a város sportolóinak díjátadásakor (második nekifutásra már igen, de azt én már nem
tudtam volna igaz szívvel átvenni és
nem is vettem át) Esô után már minek vegyem fel a köpönyeget, hisz

elôtte már néhány jóakaróm sikeresen eláztatott. Szóval nem koldulok,
csupán ismét lehetôséget szerettem
volna találni arra, hogy a Pásztó
városát a HUFEZE SK-t képviselve
újfent ott legyek a világbajnokságon.
Ha nem megy, hát nem megy.
Mindenesetre azt már tényként élem
meg, hogy ebben a városban támogatást ígérni szóban menynyien tudnak, aztán amikor eljön az idô, eljön
a lesújtó válasz: – Ne haragudjon,
most nem vagyunk olyan anyagi
helyzetben, hogy támogatni tudjuk.
Sebaj majd lesz valahogy. Még jó,
hogy van a városnak egy sportszeretô polgármestere, egy alpolgármestere, akik méltónak találták a
kérésemet, és támogatni kívánják,
hogy egy pásztói állampolgár, egy
sportoló, egy képviselô-testületi tag,
egy sporttanácsnok a város színeit
képviselve ott legyen egy világversenyen.
Elôre is köszönet érte.
Zentai József
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Labdarúgás

Összefogtak a pásztói fociért
Ismét össze fogtak a helyi labdarúgásért tenni akarók. Legutóbb
mintegy huszonöt fô vállalkozó,
nyugdíjas, önkormányzati képviselô, és sportszeretô munkájával, anyagi hozzájárulásával
Mucsina István helyi vállalkozó
irányítása mellett, mintegy félmillió forintértékben felújították a Hajós Alfréd utcai épületrész külsô homlokzatát.
Ismét össze fogtak a helyi labdarúgásért tenni akarók. A bajnoki szezon kezdete elôtt elsôként az önkormányzat által térítésmentesen
használatba adott Hajós Alfréd utcai épületrész belsô helyiségeit tették rendbe, majd következett a játéktér és környéke, közte a futópálya kicsinosítása. Legutóbb mintegy huszonöt fô sportszeretô anyagi támogatásával, kétkezi munkájával Mucsina István helyi vállalkozó irányítása mellett, mintegy
félmillió forintértékben felújították az épületrész külsô homlokzatát.
Ezzel együtt a hazai bajnoki találkozókra újra kinyitott a klub büféje
és hosszú évek óta ismét megszólalt a hangosbemondó. Remélhetôleg az ilyen irányú segítséget méltányolva a Halasi Sándor elnök által összefogott, Molnár Tamás és

Félmilló forint értékben új külsôt kapott a Hajós Alfréd utcai
önkormányzati sportlétesítmény PSK által használt épületrésze
Sütô Lajos által irányított gárda a
sikeres rajtot követôen a további
fordulókban is gyôztesként fogja
elhagyni a játékteret, így elérhetôvé válik a cél: a magasabb osztályba való kerülés.
Végezetül álljon itt azok neve, akik
pénztámogatással, anyaggal, illetve kétkezi munkával járultak hozzá az önkormányzat Hajós Alfréd
utcai épületrész külsô homlokzat
felújításához:
Sisák Imre, Kriston Péter, Csoór

Kálmán, Pintér József, Tari Ottó,
Szlávikné Zagyi Mária, Benus
László, Alapi Gábor, Fülöp István,
Árminiczki Józsefné, Szabó László,
Szôke László, Szilágyi és Rubin
Kft. Edôcs Imre, Baumit Kft, Zeke
Mátyás, Gubola István, Kovács
Lajos, Tari István, Szeles Gábor,
Szôllôsi István, Dudás Pál,
Mucsina Zsolt, Sütô István, Bódi
József és Juhász István.
Zentai József

A megyei II. osztályú labdarúgó
bajnokság déli csoportjában szereplô pásztói, illetve hasznosi csapat a
harmadik fordulóban egymás ellen
küzdött meg. A találkozó 4–0 hazai
gyôzelemmel végzôdött.
A hazaiak góljain Kapás Gy. (3)
és Alapi G osztoztak. Ifi: 15–0.
Negyedik fordulóban egy nagyon
durva Szurdokpüspöki ellen mérkôztek meg idegenben a pásztóiak
és Árminiczki az elsô félidôben
büntetôbôl lôtt találata után a második játékrészben Kapás T. találatával 2-0-ra alakították ki a végeredményt. Ifi: 0–19
Ötödik forduló is egy rangadót
hozott, ahol a Pásztó a Mátraszôlôs
együttesét fogadta. Az elsô játékrészben Bognár okos gólját dr.
Kanyó találata követte. Fordulás
után aztán alábbhagyott a hazaiak
lendülete és végül a vendégek egálba hozták az eredményt. Ifi: 10–0.
A Vanyarc-Hasznos találkozón
1–0 hazai vezetésnél az elsô félidô
vége elôtt a hasznosi csapat játékosa
Zsemján nekirontott a játékvezetônek, aki ezt követôen idô elôtt lefújta a találkozót ifi: 9–6.
Hatodik forduló Ménkes-Pásztó
1-5, góllövôk Kapás T. (3) Kapás
Gy (2) ifi: 1–3
Hasznos–Jobbágyi 2-2, a hazaiak
találatát Dancsok és Gombár szerezték. ifi: 1–4.

Labdarúgó utánpótlás

Sikeres rajtot vettek a PULC csapatai
A néhány éve megalakított Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club
idén is öt korosztályos együttessel vágott neki az ôszi bajnoki
küzdelmeknek. A legfiatalabbak
a 93-94-es születésûek a megyei
serdülô „B” labdarúgó bajnokságban az U12-U13 korosztály
szerepelnek.
A fiatalabbak a PULC 94 csapat
itthon Miczki M., és Nagy D. góljaival 2-2 döntetlent játszott a
Kisterenye ellenében. Idôsebb csoportbeli társaik az elsô fordulóban
Buják ellen 12–0, míg a második
fordulóban Vizsláson 13–0 arányban diadalmaskodtak. A két mérkôzésen Falusy M. 10, Bányai 8 találattal terhelte meg az ellenfelek
hálóját.
Az U 14-es gárda szintén kettôs
gyôzelemmel kezdte a megyei serdülô B bajnokság ôszi fordulóinak
mérkôzéssorozatát. Ôk Jobbágyi
ellen 4-2, majd Bujákon 16–0
arányban nyertek. Az U 15 korosz-

tály együttese már a megyei serdülô A bajnokságban szerepel. Elsô
találkozójukat Salgótarjánban a
SASE 92 ellen 8–1-re megnyerték,
míg második mérkôzésükön hazai
pályán 4–0-ás vereséget szenved-

tek az SBTC 90 csapata ellen.
A hazai fiaskót kiküszöbölve
Zagyvarónán már éppen egy tucat
gólt gurítottak a hazaiak hálójába,
miközben a PULC hálója érintetlen maradt. A negyedik forduló-

Falusy Marcell ontja a gólokat
Jó két éve alig kilenc éves korában Bagyinszky
Ferenc kezei alatt kezdte labdarúgó pályafutását
a most tizenkét éves gólvágó Falusy Marcell. Beszélgetésünk során szinte egy szuszra mondja,
hogy a Gárdonyi Géza Általános Iskola hatodikos
tanulója, testnevelô tanára, Tóth Tibor kedvenc
csapattársai többek között Bányai Vencel Balogh
Bálint, Tóth Krisztián, Szôllôsi Gergô, és
Augusztin Dávid. Legemlékezetesebb tornájának az idei Békéscsabait tartja, ahol vendégként a SBTC csapatát erôsítette csapattársával, Balogh Bálinttal együtt. A PULC 93-as csapatának a bal oldali csatára, de szükség
esetén hátra jön bal oldali középpályásnak. Volt már rá példa arra is, hogy
beszállt a 92-es születések csapatába. Itt sem hagyta pályán kívül a góllövô
cipôjét. Amikor góljainak számáról érdeklôdôm nehezen tudja a sok találatot összeszámolni. Úgy tudja, az eddig lejátszott néhány mérkôzésen már
16-szor zörgette meg az ellenfelek hálóját. Tervei között idôvel egy nagy
csapatról, az NB I-rôl áhítozik. Ennek az álomnak a megvalósításához
mostani edzôje Balogh János segíti.

ban a Mátramindszent elleni hazai
mérkôzést is siker koronázta.
Csakúgy, mint az elsô fordulóban
most is 8-1 arányban nyert az U 15
csapata. Eddigi legeredményesebb
góllövôjük Siraki és Mucsina 6-6
találattal.
Az U 19 és az U 16-17 korosztály együttes csapata ezúttal a megyei I. osztályú ifjúsági bajnokságban szerepel. A fiatalok az elsô két
találkozójukat a Nagybátony ellen
6–2-re a Rimóc ellenében pedig
5–0-ra elvesztették.
A harmadik fordulóban egy szoros mérkôzést követôen itthon 3-2re legyôzték a Zagyvarónát, majd
4-1 arányban fektették kétvállra a
Palotás együttesét. Egy a Karancsberény ellen elért 3-3 döntetlent
követôen, itthon egygólos vereséget szenvedtek a Kisterenye együttesétôl, míg Mátranovákon 4-1
arányban maradtak alul. Összegezve a PULC labdarúgó csapatai
sikeresen kezdték az ôszi fordulók
mérkôzéseit.
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MOZAIK

A TUDOMÁNYOS
ISMERETTERJESZTÔ
TÁRSULAT PÁSZTÓ
VÁROSI EGYESÜLETE
A MAGYAR TUDOMÁNY
NAPJA alkalmából az alábbi
tudományos programra várja
az érdeklôdôket:

Versenyképesség
és jövôkép
Elôadó: Dr. Bod Péter Ákos,
tanszékvezetô egyetemi tanár
Megnyitja: Bagyin Pál az
egyesület Elnöke
Köszöntô: Kriston Péter
Pásztó város alpolgármestere
Helye: Polgármesteri Hivatal
díszterme
2005. november 4. péntek
16.00 óra

HÍVOGATÓ

MEGHÍVÓ

„Csak annyira vagyunk hiteles emberek, amennyire szerettünk.” /Borisz Paszternak/

Iskolánk jótékonysági báljára
Helye:
Ideje:
Célja:
Program:
Zene:
Belépôjegy:

Pásztó, Nagymezô út 36. (aula)
2005. november 19. 1800
Az iskolánk korszerûsítése
MARÓTH VIKI ÉS A NOVA KULTÚRZENEKAR
és az iskola meglepetés mûsora
Ungi Gyula és Reiman Attila
(amely magában foglalja a vacsorát, a mûsort és a
szórakozási lehetôséget)
Aula - emelet: 3.300 Ft/fô
Aula - földszint: 3.800 Ft/fô

A rendezvény zártkörû, a jegyeket elôvételben lehet megvásárolni az
iskolában.
Támogatni tud bennünket:
– a bálon való jelenlétével
– pártolójegyek vásárlásával (500–1000 forintos címletekben)
– tárgyi adományokkal a tombolához
– pénzadománnyal (készpénz ill. átutalás iskolai alapítványra)
– munkával történô segítséggel
Köszönjük az eddigi támogatást! Reméljük, az idén is össze tudunk
fogni! Jöjjön el! Várjuk szeretettel! Legyen nemes támogatónk!
A Dózsa György Általános Iskola közössége

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!

A Teleki László
Városi Könyvtár és
Mûvelôdési Központ
szeretettel meghívja Önt
író – olvasótalálkozóra
Vendégünk:
Jókai Anna
Kossuth – díjas író
Idôpont és helyszín:
2005. november 10. 17 óra
a Városi Könyvtár
elôadóterme.
Kötetlen beszélgetés,
dedikálás, könyvvásár!
Szeretettel hívjuk és várjuk!

Államilag elismert
DAJKA, PEDAGÓGIA
és gyógypedagógiai
ASSZISZTENS
szakképzés
Salgótarjánban.

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.

Kasza Szakképzési
Központ:
06-1-276-59-18

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.: 563-131) – 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!

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

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

Novemberi lapzárta
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat,
illetve mindazokat, akik a Pásztói
Hírlap novemberi számában cikket,
közleményt, fotót, levelet, hirdetést
szándékoznak megjelentetni, hogy
a lapzárta idôpontja november 7,
déli 12 óra. Kérjük, hogy határidôig
juttassák el igényüket a polgármesteri hivatal titkárságára, vagy az intézményirányítási osztályra.

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelôje, az
OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELÔ KFT.
1084 BUDAPEST VIII., AURÓRA U. 11., TEL.: 303-47-38, FAX: 303-47-44
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