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* VÁROSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ *

Újévi köszöntô
Nem tudok én megmaradni máshol,
csak ezen a kis Magyarországon.
Akármelyik országot bejártam,
a hazámnál szebbet nem találtam.
Szeretem a Tisza-Duna táját,
aranysárgán ringó búzatáblát,
Cserháton a szép szôlôtôkéket,
ahogyan sorban – látom –
permetezik ôket.

Ezeket a gyönyörû verssorokat
nem Kölcsey, nem Vörösmarty,
vagy Petôfi írta, nem a Himnusznak egy elfeledett versszaka ez,
hanem egy igazi, a hazáját, szülôföldjét rajongásig szeretô ember
tollából származnak.
Újévi köszöntômet az elmúlt
esztendôben nemzeti énekünk a
Himnusz soraival kezdtem, most
egy mára az égi hazába költözött
pásztói lokálpatrióta, Bogácsiné
Szóda Kelemen Klára gondolataival indítottam.
Nem véletlenek ezek a mondatok, hiszen szeretett hazánk és városunk szempontjából történelmi
eseményekben bôvelkedô lesz a
2006-os év. Az idei esztendôben
igazi történelmi távlatból szemlélhetjük az 1956-os forradalom és
szabadságharc eseményeit. Szembe nézhetünk a hôsök tetteivel és
azok pozitív következményeivel.
Méltó módon ünnepelhetünk itt
Pásztón és országszerte október
23-án Kapisztrán Szent János ünnepén. Emlékezetünkbe idézhetjük az 1989-es vérnélküli fordulat
’56-os történelmi elôzményeit.
Kapisztrán Szent Jánosról egy
450 évvel ezelôtti történelmi esemény jut eszembe. Hunyadi János
és serege majdnem egy fél évezreddel ezelôtt, 1456. július 21-22én megállította Nándorfehérvárnál az ozmán török birodalom seregét, térdre kényszerítette Mohammed szultánt. A nagy törökverô Hunyadi János és a seregének szervezésében döntô szerepet
játszó Kapisztrán Szent János halálának 450. évfordulójára is emlékezünk 2006-ban. Mindketten a
pestis áldozataivá váltak. Hunyadi 1456. augusztus 11-én, Kapisztrán Szent János ugyanezen
év október 23-án.

Sisák Imre polgármester
2006-ban azonban nemcsak országos léptékû történelmi eseményekre készülhetünk, hanem
2007. április 26-ára is. Mondhatnánk alig múlt el néhány hét az újesztendôbôl, miért gondolkodunk
hát a jövôrôl? Az igazi pásztói lokálpatrióták azonban ismerik az
okot. A jövô esztendôben lesz 600
éve annak, hogy Luxemburgi
Zsigmond király városi kiváltságot adományozott Pásztónak.
Olyan ez, mint az adventi elôkészület. Nemzetünk, városunk
szent eseményeire készülünk és
emlékezünk.
Kedves Pásztói, Hasznosi, Mátrakeresztesi Embertársaim!
Szerencsés emberek életében
megtörténhet az, hogy jeles történelmi események szereplôivé válnak, mások igazi történelmi távlatból több 10 vagy 100 év után
emlékezhetnek a hôsökre. Mi
Pásztóiak büszkén tekinthetünk
vissza településünk múltjára, hiszen közel egy évezrede emlékeznek meg Pásztóról a krónikák és
600 éves városi múltat ünnepelhetünk jövôre. Pusztíthatott a tatár, a
török, jöhetett bármilyen elnyomás Pásztó népe emelt fôvel és
mindig optimizmussal nézett a jövôbe. Városunk népe a Bencések
és Ciszterciek hitétôl átitatva a jó

Isten által vezéreltetve építette jövôjét.
Az elôzôekben említett jeles dátumok csak széles összefogással,
közmegegyezéssel válhatnak városunk közössége számára igazi
ünnepekké. Közös legyen tehát a
szándék, közös az akarat és közös
a tett, amely 1456., 1956. és 2007.
április 26. történelmi eseményeit
hazánk emlékezô oltárára helyezi.
Ne azt keressük ezekben az ünnepekben, ami elválaszt, hanem azt,
ami összeköt minket.
2005. év kezdetén a világ népeit
sújtó természeti csapásra emlékeztünk a gyilkos szökôár kapcsán. Thaiföld, Sri Lanka, Indonézia katasztrófája nagyon távolinak
tûnt, mégis segítettünk. Az elmúlt
év tavasza azonban megmutatta
számunkra, hogy a természet
rendkívüli pusztításokra képes
közvetlen környezetünkben is.
A mátrakeresztesi események
kapcsán bebizonyosodott, hogy a
magyar népbôl még nem fogyott
ki az összetartozás, az együttérzés
és a segíteni akarás gondolata.
Szívet-lelket melengetô érzés volt
azt megtapasztalni, hogy az ország minden részébôl és határainkon túlról is érkeztek a telefonok,
jöttek a segítôkész emberek.
Városunk minden polgára nevében ezúton is köszönetet mondok
Mátrakeresztes
újjáépítésében
nyújtott segítségükért!
Kedves Pásztói, Hasznosi és
Mátrakeresztesi Embertársaim!
Bízom abban, hogy 2006. a soksok kihívás mellett örömet, boldogságot, eredményeket és az
összetartozás érzését is elhozza
városunk lakói számára. A mindennapok gondjainak megoldása
mellett 2006. és 2007. jeles történelmi eseményei összefogásra
kell, hogy ösztönözzenek mindannyiunkat.
Karácsony a szeretet ünnepe, de
hiszem és tudom, hogy ez az érzés
nemcsak három napra szólt. Tanuljunk hát meg mindannyian 365
napon keresztül szeretni, s a gyûlöletet, a megvetést, a hazugságot,
s a széthúzást vessük ki szívünkbôl.
Pál Apostol a szeretetet, mint a
lélek gyümölcsét ajánlja nekünk.
„Mert ti szabadságra vagytok
hivatva, testvérek, csak a szabad-
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Pásztó Város Önkormányzat
Képviselô-testülete
2006. január 26-án
(csütörtök) 17.00 órától

KÖZMEGHALLGATÁST
tart a Városi Mûvelôdési
Központban.
Minden városlakót
tisztelettel vár
Pásztó Város
Önkormányzata nevében:
Sisák Imre polgármester

ság ne legyen kibúvó a testnek,
hanem szeretetben szolgáljatok
egymásnak!
Mert az egész törvény egy mondatban teljesedik be, mégpedig
ebben: „Szeresd felebarátodat,
mint önmagadat „. De ha egymást
marjátok és faljátok, vigyázzatok,
hogy egymást el ne emésszétek!
Azt mondom tehát: Lélek szerint járjatok, és ne teljesítsétek a
test kívánságait! Mert a test a Lélek ellen vágyakozik, a Lélek pedig a test ellen; ezek ugyanis egymással ellenkeznek, hogy ne azt
tegyétek, amit szeretnétek. Ha a
Lélek vezet titeket, nem vagytok a
törvény alatt.
…A Lélek gyümölcse pedig a
szeretet, öröm, békesség, türelem,
kedvesség, jóság, hûség, szelídség, önmegtartóztatás. Ilyenek ellen nincsen törvény. Akik pedig
Krisztus Jézuséi, megfeszítették
testüket a vétkekkel és a kívánságokkal együtt. Ha a Lélek által
élünk, járjunk is a Lélek szerint!
Ne vágyódjunk a hiú dicsôség
után, egymást ingerelve, egymásra irigykedve!”
Mindezen gondolatok jegyében
kívánok a jó Istentôl áldott, békés,
boldog újesztendôt Pásztó, Hasznos és Mátrakeresztes minden
polgárának.
Sisák Imre
polgármester
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VÁROSI KÖRKÉP
Képviselô-testületi ülés

Városfejlesztés és üzemeltetés
A városi önkormányzat képviselô-testülete 2005. december 29-én
tartotta az elmúlt év utolsó ülését,
amelynek fô témája a város üzemeltetése, közhasználati díjainak
meghatározása és a folyamatban
lévô városfejlesztési feladatok
megvitatása volt.
A tervezett és folyamatban lévô
városfejlesztésekrôl szólva Sisák
Imre polgármester kiemelte, hogy
a szennyvízberuházás III. üteme a
tervezettek szerint készül. A kivitelezô és lebonyolító részére a beruházás összértékébôl 280 millió
550 ezer forint kifizetésre került.
– A Fô út és a városközpont fejlesztést, turisztikai lehetôségeit a
városrendezési tervvel összefüggésben szükséges megvalósítani.
A Csillag téri körforgalommal

Ajándékozni
mindig jó!
Az ajándékozás cselekedete mindkét fél – az ajándékot adó és a megajándékozott – számára egyaránt kellemes érzés. Különösen felemelô, ha
arra a karácsonyi ünnepek alkalmából
kerül sor.
A város képviselô-testületének tagjai közül Huczekné Rétvári Mónika,
Palaticzki János, Reviczki László és
Tari Ottó ezt a lehetôséget ragadta
meg, hogy a település lakói közül a
legfiatalabbak, valamint a korosabbak egy-egy csoportját örvendeztesse
meg.
2005. december 21-én délelôtt a város óvodáit járták végig a képviselôk
és valamennyi gyermekcsoport számára játék és könyv ajándékokkal
kedveskedtek, olyan eszközökkel,
amelyek beszerzésére az intézmények
költségvetésébôl egyre kevesebb jut.
Köszönet illeti Skrinyár Gábor kereskedô vállalkozót, aki kedvezményes áron biztosított lehetôséget arra,
hogy a rendelkezésre álló forrás minél
nagyobb mennyiséggel növelhesse és
újíthassa meg az óvodai játék-eszköztárat.
Ugyancsak e nap délutánján, az
Idôsek Átmeneti Otthonának karácsonyi rendezvényén került sor hasonló eseményre. Az ünnepi mûsort
követôen az intézmény lakóit édességekkel, társasjátékokkal és folyóirat
elôfizetéssel lepték meg a városatyák.
Az ünnepség megragadó színfoltjaként az idôsek saját készítésû mézeskalács díszekkel viszonozták az ajándékokat.
E derûs decemberi nap történései
ismét bizonyították a címben megfogalmazott gondolatokat.

kapcsolatban hangsúlyozta, hogy
a képviselô-testület egyértelmû
elhatározása volt, hogy meg kell
építeni. Sajnos, ezt az állami források hiánya nem teszi lehetôvé.
A Fô út korszerûsítését az idén
több alkalommal is kezdeményezte a Közútkezelô KHT-nál, de
mindig negatív válaszokat kapott.
A parkolás helyzete viszont pozitív irányban változott, több új parkolóhelyet sikerült kialakítani az
intézményi területen, a munkaügyi központ elôtt és a Fô utcán is,
felül kell vizsgálni azonban, hogy
a város területén hol található még
szabad terület parkolóhelyek kialakítására.
A piaccal kapcsolatban a képviselô-testületnek döntése van arról,
hogy önálló napirend keretében
tárgyaljanak róla, ugyanakkor

meg kell ismerni az ezzel kapcsolatos vállalkozói igényeket, véleményeket és javaslatokat is – erôsítette meg a polgármester. – A
Penny Markettel kapcsolatban elmondta, hogy a hivatal a szükséges lépéseket megtette az építkezés elkezdéséhez. Rendezésre kerültek a Gyárliget utcával kapcsolatos kérdések is.
Pásztó város közigazgatási területén a hulladékkezelési díj – egységesen – állandó lakóingatlanra
11.600 Ft + áfa/lakás/év, amely
lakásonként heti egy alkalommal
110 literes edénytérfogatú hulladék elszállítására vonatkozik.
A képviselô-testület az önkormányzati tulajdonú vízi közmûbôl
szolgáltatott ivóvízért 479 Ft/m3 +
áfa hatósági árat állapít meg. Az
önkormányzati tulajdonú vízköz-

Egy képviselô újévi gondolatai
Mindenekelôtt azt kívánom szûkebb
hazánk minden lakójának, hogy minél
tovább tudja értékelni és élvezni városunk csodálatos szép fekvését, s
egészséget árasztó környezetét. Biztosan nemcsak én ébredtem rá erre a
csodára, (mint földrajztanár), hanem
sokan mások is. Ha kinézek egyik szobánk ablakán a Cserhát színpompás
lejtôit látom, a másik oldalon pedig
legmagasabb hegységünk, a Mátra
meredek csúcsait csodálhatom.
Csodálatos ez a panoráma az év
minden szakában. Városunk is az lenne, ha mindenki látná is, amit néz és
értékelni is tudná, ami jó és szép. Sajnos nem így van, mert a hanyag városlakók egyre több szemétdombot kreálnak úton, útfélen, árokban-gödörben,
a parkokban, sövények aljában. Mindamellett, hogy van a városnak köztisztasági hivatala, fizetett közmunkások… de a tarka-barka, sôt romlóbomló és rothadó-korhadó hulladék
változatlanul fertôzhet bennünket, veszélyeztetheti egészségünket. Ezekbôl
a város központi része sem kivétel,
ahol különösen a közvécé hiánya (ami
lezárva van a Fôtéren) botrányos!
Ugyanakkor, már minden kisdiák
tudja, hogy a tisztaság fél egészség, de
hogy a másik fél, vagy „egész” egészségünket mi teszi tönkre, azt még a tizenévesek sem tanulták meg. Miközben tapasztalhatja mindenki, aki az iskolák mellett halad el, hogy a szünetekben a kisebb-nagyobb gyerekek, a
diákok csoportosan és zavartalanul
rontják egészségüket káros szenvedélyükkel, szüleik, tanáraik és orvosaik
hallgatólagos beleegyezésével.
A nemzetfogyás Pásztón is érezteti
hatását, hiszen lakóinak száma 10 ezer

alá csökkent. Országosan is többen
halnak meg, mint születnek ebben a
nagyon „demokratikus” rendszerben,
ahol jobban dübörög a gazdaság, mint
bárhol másutt. De kiknek? Négy millió korgógyomrú honfitársunknak biztosan nem. Ekkora nagy társadalmi
különbségek nemhogy a Kádár, de
még a Horty rendszerben sem voltak.
Pedig nem prédikáltak esélyegyenlôségrôl. Ma milliók nem tudják felfogni, hogy mi történik ebben az országban. Hiszen a nagy rendszerváltáskor
szabadságot ígértek a népnek. De senki nem gondolhatta, hogy ez a koldulás szabadságát jelenti.
Persze Pásztón se kéreget mindenki,
aki nagyon szegény. Ezért kellene egy
pontosabb kimutatást készíteni a szûkölködôkrôl. Hiszen költségvetésünknek még mindig vannak elszóródó
morzsái, amivel enyhíteni lehetne a
legrászorultabbak nehézségein. Mert
tudjuk, „üres kamrából”, meg „hideg
tûzhelyen” nem készülhet ebéd még
az új esztendôben sem. No de, a nagy
költségvetési hiány miatt olyan szegények vagyunk, mint a templom egere
és semmi más lehetôség nem kínálkozik, hogy a város mûködôképes maradjon, el kellene gondolkodnia a képviselô-testület, a bizottságok, az önkormányzati hivatal és az intézmények reformjáról is. Köztudott, hogy
addig kell nyújtózkodni, amíg a takaró
ér, mert az egész város érdekeinek kell
elsôbbséget biztosítani. A takarékosságnak mindenre és mindenkire vonatkozni kell.
Egy biztonságosabb, félelemnélküli
újesztendôt kívánok Pásztó minden lakójának a Nemzeti Kör nevében.
Kádárkuti József

mû által biztosított csatorna használatáért 329 Ft/m3 + áfa díjat állapít meg. Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás lakossági fogyasztói
ára az illetékes központi szerv által elfogadott küszöbértékkel azonos összegû.
A képviselô-testület az intézményi élelmezési térítési díjakat
az alábbiak szerint állapította
meg. Gyermekétkeztetési térítési
díj napi összege: óvodai 187 Ft,
általános iskolai napközi: 253 Ft,
általános iskolai ebéd: 165 Ft, középiskolai kollégium: 391 Ft, középiskolai ebéd: 185 Ft. A szociális étkeztetés napi térítési díja:
ebéd 338 Ft, Idôsek Klubja 422 Ft.
Az önkormányzati lakások bérletére és elidegenítésére vonatkozó díjak: összkomfortos lakás esetén 220 Ft/m2/hó, komfortos lakás
esetén 165 Ft m2/hó, félkomfortos
lakás esetén 90 Ft m2/hó, komfortnélküli lakás esetén 50 Ft/m2/hó,
költségalapon meghatározott lakbér esetén: 420 Ft m2/hó.

Hirdetmény
Tájékoztatjuk ügyfeleinket,
hogy 2006. január 1-tôl megváltozik a pásztói Okmányiroda ügyfélfogadási rendje az
alábbiak szerint:
– hétfô 8.00–16.00 óráig
– kedd 8.00–15.00 óráig
(csak elôjegyzésbe vett ügyfelek részére)
– szerda 8.00–16.00 óráig
– csütörtökön nincs ügyfélfogadás
– péntek 8.00–12.00 óráig
(csak elôjegyzésbe vett ügyfelek részére)
Ügyfélfogadásra idôpontot
foglalni személyesen, telefonon.
• Személyi igazolvány,
Lakcímigazolvány, Parkolási
igazolvány, Útlevél ügyekben: a 32/563-196 és a
32/460-155/238-as mellék
• Vezetôi engedély, Gépjármû-igazgatási ügyekben:
a 32/463-727 és a
32/460-155/139-es mellék
• Anyakönyvi, állampolgársági ügyekben:
a 32/460-155/131-es mellék
• Vállalkozói igazolvány,
Ügyfél regisztráció, Mûködési engedély, telepengedély:
a 32/460-155/146-os mellék,
vagy interneten is lehet a
www.magyarország.hu
címen.
Dr. Tasi Borbála
címzetes fôjegyzô
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Magyar Kultúra Napja
„A mûveltség jósorsban ékesség,
balsorsban menedék”
Arisztotelész

1823 januárja nagyon sokat adott a
magyar nemzetnek. Azonkívül,
hogy ekkor született Petôfi Sándor
és Madách Imre, ekkor született
meg Kölcsey Ferenc tollából nemzetünk himnusza is, mely nemcsak
imájává vált minden magyarnak,
de hányatott sorsú népünk történetének rövid összegzése is.
Január 22-ét, a Himnusz születésnapját legújabb kori történelmünk avatta a Magyar Kultúra
Napjává. Ez az a nap, amikor fôhajtással emlékezhetünk meg legfontosabb közös kincsünkrôl. Arról,
amely jelzôjét és minôsítését adhatja létünknek, arról, amely megkülönböztet más népektôl. Ez a magyar kultúra.
A pásztói Teleki László Városi
Könyvtár és Mûvelôdési Központ
minden évben megemlékezett errôl
a jeles napról, vers- és prózamondó
versenyek, pályázatok, vetélkedôk,
kiállítások szervezésével. Ebben az
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évben a szervezôk a város valamennyi lakója számára nyitott, nagyobb lélegzetû programmal kívánták felhívni a figyelmet a kultúra fontosságára.
2006. január 19-én, a Szabad Ötletek Színháza volt a város vendége. Karinthy örök… címû vidám
irodalmi mûsorukat láthatták az érdeklôdôk a nap során három elôadásban is, a Mûvelôdési Központ
színháztermében.
11. és 14. órakor a felsô tagozatos és középiskolás diákok élvezhették Karinthy örökérvényû, sziporkázóan ironikus humorral megírt
legnépszerûbb mûveit. (Tanár úr
kérem, Görbe tükör, Rájöttem valamire, Betegek és bolondok…)
17 órakor a város lakóit köszöntötte az ünnepi elôadás, amely
elôtt Sisák Imre országgyûlési képviselô, polgármester mondott ünnepi beszédet. A szervezôk köszönettel fogadták a nézôk önkéntes
adományait a helyszínen, melyet a
Pásztói Mozi újraindítására szeretnének fordítani.

Kiállítás a könyvtárban

A Városi Könyvtár emeleti termében január 12-én nyílt meg Prof. Dr.
Fekete József „Trópusi, mediterrán és hazai tájakon” címû festménykiállítása. A kiállítást Sisák Imre polgármester és Dr. Barczi Attila tanszékvezetô egyetemi docens nyitotta meg. Közremûködött a Rozmaring népdalkör. Fekete József pásztói születésû, általános és középiskolai tanulmányait is itt végezte. Jelenleg a gödöllôi Szent István
egyetem tanára. A szép számú közönség soraiban jelen voltak az ország különbözô részérôl érkezô középiskolai osztálytársai is. A kiállítás február 5-ig tekinthetô meg a könyvtár nyitvatartási idejében.

Lépésrôl-lépésre a Gyermekekért Alapítvány
3060 Pásztó, Szent Imre tér l.
Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Gyermekkert Tagóvoda Lépésrôl-lépésre a Gyermekekért alapítványa köszönetét fejezi ki a 2004. évi
személyi jövedelemadójuk 1%-át Alapítványunk részére ajánlotta fel.
Az ebbôl befolyt összeg 133.900 Ft volt, amelyet udvari játékok beszerzésére fordítottunk. Kanyóné Banos Gizella Kuratórium elnöke

Gyermekétkeztetési Alapítvány karácsonyi ajándéka
A Gyermekétkeztetési Alapítvány
XI. Karácsonyi Élelmiszercsomag
Küldô Akciója pályázaton a Dózsa
György Általános Iskola és Pásztó
Város Önkormányzat Óvodája 150
db élelmiszer csomagot nyert el
hátrányos helyzetben lévô gyermekek karácsonyi étkeztetésének
megsegítésére.
Az élelmiszercsomag mellé több
nagy doboz gyermekcipôt is jutatott az Alapítvány támogatásként. A
két intézmény nevelôközössége, a
szülôk és a gyermekek nevében ezúton is köszönetet mondunk a Gyermekétkeztetési Alapítványnak, az
Alapítványt támogatóknak a pályázati lehetôségért, az elnyert támogatásért és a budapesti csomagátadás
nagyon körültekintô megszervezéséért.
2005. december 15-én a csomagok Pásztóra szállításában segítséget biztosított Pásztó Város Polgármestere. 2005. december 19-én 9

órakor történt a nyilvános csomagátadás a szülôk és gyermekek részére, mely után a legtöbb családnak
segítséget nyújtottunk a házhoz
szállításban is a Területi Gondozási
Központ aktív közremûködésével.
A csomagátadás jelentôségéhez
méltóan a Városi Televízió is felvételt készített az eseményrôl, melyet
ezúton is köszönünk.
Elismerést érdemelnek mind azok
a pedagógusok- gyermekvédelmi
felelôsök, intézményvezetôk-, karbantartók, gépkocsivezetôk, akik
együttmûködô akarattal idejüket,
energiájukat és a segítô szándékot
hozzáadták e nemes cél megvalósításához. A pedagógusok ismét bebizonyították, hogy az elgépiesedett,
egyre embertelenebb világban a humánus cselekedet mennyit ér.
Együtt, összefogással a gyermekért.

Mátrakeresztesi hírek

Befejezôdtek a mátrakeresztesi
kultúrház felújítási munkái. Komoly beruházással az új tetôszerkezetet alatt megszépültek az intézmény terei, korszerûsödött fûtési rendszere.
A Nyugdíjasklubok és Idôsek
„Életet az éveknek” Országos
Szövetsége 2005. ôszén 431.000
forintot ajánlott fel a nyugdíjasoknak helyet biztosító klubhelyiség
felújítására, eszközeinek pótlására, korszerûsítésére. Az önkormányzat a mûvelôdési központot
bízta meg a feladattal. Azóta megtörtént a klubhelyiség festése, az
elôtéri övezet állmennyezetet és
tisztítófestést kapott. Új asztalokat, 50 db széket, televíziót, videomagnót, kisebb eszközöket vásároltunk a meglévô pénzbôl. Köszönjük az országos szervezet
Dózsa Ált. Iskola tantestülete idôskorú tagjainak az összefogást,
Önkorm. Óvodája nevelôi mely során adományaik segítségével a Mátrakeresztesi Idôsek

Klubja és a Mátragyöngye Népdalkör tagjai otthonos körülmények között tarthatják ismét öszszejöveteleiket, próbáikat.
Január második felében újra megnyitja „kapuját” a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet által támogatott Teleház, amely szakember irányításával, hetente 5 alkalommal, hétfôtôl – péntekig, naponta 4 órán át (14.00 – 18.00 között) várja a szolgáltatásaival az
érdeklôdôket.
A korábbi könyvtári kishelyiség is
„gazdára vár”. Várjuk a fiatalok
azon helyi képviselôit, akik tartalmas szabadidô-töltési formát kínálnak a mátrakeresztesi ifjúságnak a fiatalok klubja keretei között. A mûvelôdési központ helyet
biztosít és szakmai segítséget
nyújt a programok összeállításához, terveik megvalósításához.
Mûvelôdési Központ
munkatársai
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Képviselôi összegzés
Pásztó 8. számú választókörzetének képviselôjeként jelen írásomban harmadik alkalommal kívánok számot
adni képviselôi munkámról a körzet lakói számára.
Az elmúlt év történései most is bizonyítják a feladatok
sokrétûségét, a lakók igényességének és elvárásainak
jogosságát.
Melyek azok a kérdések, feladatok amelyek napi szinten foglalkoztatnak bennünket?
Milyen eredményeket tudunk
felmutatni?
Melyek a megoldásra váró feladatok?
II. ütemû szennyvíz beruházás
feladatai az év elsô felében visszaállítási munkálatokkal folytatódtak és fejezôdtek be körzetünk
nagy részén, melyben legfontosabb szempont volt, hogy az eredeti állapotnak megfelelôen történjen. Milyen eredménnyel valósult meg?
A teljes aszfaltot kapott utcák
(Madách egy része, Muskátli,
Nárcisz, Veres Pálné, Radnóti,
Verseny) esetében több évtizedes
gondok oldódtak meg az itt élô
emberek számára. A járda nélküli
zsákutcákban a gyalogos közlekedésre is az úttest szolgál, amelyek
a földmunkák után közlekedésre
alkalmatlannak bizonyultak. Május hónapban történt meg a szakemberek és a képviselôk közös
helyszíni bejárása, amely során
feljegyzésre kerültek a hiányosságok. A Homok és az Orgona utcában a beszakadt tisztító aknatetôk
javítását, Nefelejcs utcában a csapadékvíz elvezetô árok végéig
történô út javítását, a Sallai utcában az árok szélének beszakadását, és a megsüllyedt nyomvonal
javítását kellett még megoldani. A
Virág utcában különösen nagy
gondot okozott a csatorna kiépítés
után a helyreállítás is, hiszen a redôsen betonozott domb eredeti
visszaállítása nem sikerült, amely
vizsgálatának
szükségességét
ôsszel újból jeleztem a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztálya
felé. A Sallai utca eredeti állapotban történô visszaállítása sem teljesült.
A szennyvíz beruházás lényegesen tovább rontott a járda nélküli utca állagán, a mély kátyúk
egyre lehetetlenebbé teszik a közlekedést. A beruházás nyomvonala két helyen is nagymértékben
megsüllyedt. A lakók joggal sérelmezik, hogy 30 éve élnek ott és
az utca megfelelô közlekedésre
történô kiépítése csak ígérgetés
marad. Több alkalommal szóban
és írásban, közérdekû bejelentés
formájában is kértem a szükséges
munkálatok elvégzését. A kátyúzás mielôbbi javítása szükséges,

az utca nagyobb mérvû felújítását
is kérjük megvalósítani.
A szennyvíz beruházás III. üteme a körzetünkben két utcát érintett a Fô utca egy rövid szakaszát
(jármû bolt mögött) és a Tari utcát. A szennyvízcsatorna kiépítése megtörtént, a helyre állítási
munkálatok még nem teljes körûek. A Fô utca egy rövid szakasza
még föld út, melynek kiépítését
nem lehet tovább elodázni. Az ott
élô emberek több évtizede várják,
hogy végre csapadékos idôben is
közlekedésre alkalmas legyen és
persze azt is leírhatjuk egy város
nem engedheti meg, hogy a Fô utcájának hacsak egy kis szakasza is
„sártenger legyen”. Eredménynek
könyvelhetjük el, hogy az ôsszel
ideiglenesen zúzott kôvel leterített útszakasz annyi évtized után
végre közlekedésre alkalmassá
vált. A Tari utca jó minôségû aszfalt útjának visszaállításánál nagyon fontos, hogy az eredeti állapotnak megfelelôen történjen,
mert a járda az utca teljes szakaszán balesetveszélyes.
Az utak további kiépítése, javítása, a csapadékvíz elvezetô árkok
kiépítése és karbantartása a
szennyvíz beruházás után a feladatok fontossági sorrendjében a
legelsô helyre kerülnek. Azok a
lakók érzik ezt így igazán, akik
csapadékos idôben mindennapi
gondként élik meg több éve a közlekedés nehézségeit. Körzetünkben a Tücsök utca helyzete még
mindig kritikus, bár már történt
lényeges elôre haladás, hiszen az
utca két végének egybe nyitása
megtörtént. A most épülô házak
szennyvíz bekötéséhez is sikerült
a kedvezôbb lakástakarék pénztári konstrukcióval hozzájárulni.
Helyszíni bejárást tartottunk a
Mûszaki Osztály vezetôjével a
nyár végén, ahol a lakók elmondták gondjaikat. Az utca tervezett
kialakítására az ôszi hónapokban
került volna sor, de sajnos még
egy telek kérdése nem rendezôdött, ezért a terv nem teljesülhetett. Azóta már a képviselô-testületi ülésen közérdekû bejelentés
és interpelláció formájában is felvetettem az utca problémáit. Közvilágítás, az út és a csapadékvíz
elvezetô árok kialakítása sürgetô
feladattá vált, melynek megvalósítását a végleges telekrendezés
után kedvezôen befolyásolhatja a

közmunkaprogram keretében elnyert pályázati támogatás.
Pásztó Többcélú Kistérségi
Társulása „Tiszta Forrás IV.” néven pályázatot nyújtott be, amely
– elsôsorban cigány származású
– lakosság foglalkoztatásának
megélhetésének elôsegítése, szociális helyzetének és életkörülményeinek javítása érdekében került
kiírásra. A hat hónapos idôtartamú foglalkoztatás során az alábbi
munkálatok elvégzése valósítható
meg:
– kül- és belterületi, önkormányzati tulajdonú csapadékvíz,
és belvízelvezetô csatorna hálózatának kialakítása, helyreállítása,
karbantartása,
– a települések belterületi útjainak fenntartása, az utak környezetének karbantartása,
– parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása, parkfenntartás,
– temetkezési és kegyeleti helyek környezetének rendbetétele.
A körzetünkben több utcában is
gondot jelent a csapadékvíz elvezetés, mert a domborzati adottságok miatt a magasabban fekvô útszakaszok lakóházai elôtt megáll
a nagy mennyiségû csapadékvíz
pl: Csohány K utca. A Virág és
Tücsök utca páros oldal lakóházait pedig elönti a lezúduló csapadék, mert a vízelvezetô árkok kialakítása nem megfelelô vagy hiányzik. A Homok utcában, a Virág út Madách út felôli részén a
páratlan oldalon is problémát jelent a sekély árok. Reményeink
szerint a problémák kezelésében a
pályázati támogatás mindenképpen elôrelépést jelenthet.
A közvilágítás kiépítése hiányos
az Orgona utcában és sötétedés
után a gyalogos közlekedés aggályos. A Tücsök és Orgona utca
problémáját e tekintetben is meg
kell oldani.
A köztemetô folyamatos kezelésének, rendben tartásának az
eredménye a tavaszi munkák csúszása ellenére (a közmunkások
munkaidejét teljes mértékig a
mátrakeresztesi katasztrófa helyreállítása kötötte le, amely a legfontosabb feladat volt), hogy sokkal kultúráltabb és minden igényt
kielégítô feltételeket biztosít elhunyt szeretteink sírjának látogatásához.
A strand mûködését, csökkentett
mértékû fejlesztését személy szerint a második legnagyobb eredménynek tartom az elmúlt évben.
Nagy bánatomra a képviselô-testület 2005. szeptemberi ülésén
döntött arról, hogy a PHARE pályázaton elnyert 125 millió forintról lemond. Miért kellett így dönteni?

2006. január
A több pályázati forrásból és saját erôbôl összeadódott 250 millió
forint a közbeszerzési eljárások
végére kevés anyagi fedezetnek
bizonyult és a pályázati szabályok
szerint a csökkentett mûszaki tartalmat
nem
engedélyezték.
A nagy volumenû szennyvíz beruházás és a jelenlegi anyagi kondíció mellett a város még több önerô
biztosítását nem tudta felvállalni.
Képviselô-testület döntése értelmében a megmaradt 30 millió forint önrész és a Nógrád Megyei
Területfejlesztési Tanács 22 millió forint pályázati támogatásával
ugyan lényegesen kisebb mértékben, de elkezdôdött strandunk fejlesztése.
A megváltozott mûszaki terv elkészítéséért a tervezôi díjat a
Pásztói Strand Fejlesztéséért Alapítvány utalta át 1.875.000 forint
összegben. Az Alapítvány munkájában aktívan közremûködöm
kuratóriumi tagként és szeretnék
köszönetet mondani azoknak a
pásztói és térségi lakóknak, akik
pénz adománnyal járultak a strand
fejlesztéséhez. Az összegyûlt közel 4 millió forint nagy részét nagyobb összegû támogatásokból
sikerült realizálni és nagy elhatározásunk még ezt tovább gyarapítani. Meggyôzôdésem, hogy egy
egészségesebb, élhetôbb jövô felépítésével tartozunk a gyermekeinknek és az úszás lehetôsége kicsi kortól társa lehet az egészség
megôrzésének. Akinek módjában
áll segítse a strandfejlesztés megvalósítását.
A SZÉP HÁZ GONDOS OTTHON

cím méltó helyre került körzetünkben, amely bizonyítja, hogy a
jó ízlés, a szorgos kéz mozgósítja
esztétikai érzékenységünket, kiváltja elismerésünket, mintakövetésre sarkall. Nagy eredménynek
tartom, hogy a kiválasztottak jólesô érzéssel fogadták munkájuk
elismerését. Jövôre újból meghirdetjük a cím elnyerését, hiszen
szerencsére nagy a választék körzetünkben.
A parlagfû mentesítés minden
évben nagyobb hatékonysággal
történik, mégis maradtak olyan
kritikus helyek / Munkácsy, Derkovits, Csohány, Mátraszôlôsi utca folytatásában /, amelyet még
fokozottabb odafigyeléssel, a lakók jogkövetô magatartásával tudunk csak megtisztítani.
A képviselôi munkában sem sikerül minden feladatot olyan
ütemben megoldani, ahogyan a
probléma megkívánja. Mégis úgy
érzem ebben az évben is segítséget tudtam adni a lakóknak és ami
nem oldódott meg abban kérem
megértésüket és türelmüket. Köszönöm megtisztelô bizalmukat.
Sárik Jánosné
képviselô asszony

2006. január
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Ünnepély a Nyugdíjas Klubban…
December 19-én az Ôszirózsa
Nyugdíjas Klub tagjai karácsonyi
ünnepélyre és egyben az év utolsó
összejövetelére készülôdtek. Az
ünnepélyt a Mátraszôllôsi Pillangó
mazsorett csoport nyitotta meg karácsonyi mûsorukkal. Már harmadik éve járnak hozzánk, köszöntenek bennünket és teszik meghittebbé együttlétünket. Köszönjük
kedvességüket a kislányoknak és
vezetôjüknek, Bagyinszki Józsefnének. Mi nyugdíjasok is versekkel, karácsonyi énekekkel ünne-

Már több év óta tart ez a decemberi durrogtatás. Most írok róla,
mert ez az ügy városunkban mélységesen el van hallgatva a hatóság
részérôl. Nos, a petárdázás december elején elkezdôdik és tart
egészen január 10-ig. Mindenki
fél és ideges, fôleg az idôsek és az
állatok. Óriási robbanások is hallatszanak, délután 4-tôl este 10
óráig. Próbáltam aláírást gyûjteni,
hogy beadjam hivatalos helyre a
békességet és csendet szeretô emNagy Józsefné klubvezetô berek panaszát, de nem merik alá-

peltünk, köszöntöttük egymást és a
közelgô karácsonyt. Itt ragadom
meg a lehetôséget, hogy köszönetet mondjunk Zentai József képviselô úrnak, aki támogatásával segítette karácsonyi ünnepségünk
megrendezését. Továbbá köszönetünket fejezzük ki Smolek Ádám
úrnak a Pocak Pékség vezetôjének,
aki nyugdíjasainknak a vacsorához
a finom, ropogós kenyérkét biztosította.

2006. év margójára
2006-ot írunk. Ismét eltelt egy
esztendô. Mindannyiunknak mást
és mást jelentett az elmúlt év,
mindannyian mást és mást várunk
a mostanitól. Vannak azonban
olyan álmok és vágyak, amelyekre minden ember egyformán áhítozik, amelyek teljessé teszik az
életet. Vágyunk a boldogságra, a
belsô békére, a testi-lelki harmóniára, az egészségre, a szerelemre,
a szeretetre, a biztonságra, az
anyagi jólétre. Sokan vágyunk valami megfoghatatlan és megmagyarázhatatlan után, ami csak a

miénk. Van aki elégedett és úgy
érzi, hogy jó úton jár. Van aki tudja, hogy mit akar, de kevés az ereje hozzá. Remélem és kívánom,
legyen lehetôségünk az új esztendôben valóra váltani terveiket.
Legyen hozzá erônk, egészségünk
és kitartásunk. Legyen egymást
tisztelô és segítô megértésünk és
bölcsességünk. Legyenek társaink, akik egy mosolyt, hitet és erôt
adnak mindehhez.
Huczekné Rétvári Mónika
képviselô

Öröm és feladatok 2005-rôl 2006-ra
2005-ben örömömre szolgált,
hogy:
– városunkban a szennyvíz beruházás II. üteme megvalósult, és
a III. ütem elkezdôdött
A nagy volumenû környezetvédelmi beruházás Pásztó lakóinak
az életminôségi feltételeit javítja,
a város vagyonát jelentôs mértékben gyarapítja.
– a pásztói strand fejlesztése lényegesen csökkentett mûszaki
tartalommal és anyagi forrással,
de elkezdôdött. Az egészségesebb
életvitelhez és egészségünk megôrzéséhez, a város idegenforgalmának és térségi szerepének további folyamatos fejlesztéséhez
nagy szükségünk van rá.
– az emberi összefogás szép példáját mutatta a Polgármester vezetésével városunk és országunk a
katasztrófa sújtotta Mátrakeresztes megsegítésére. Az eredmény
nem maradt el.
– sikerült a SZÉP HÁZ GONDOS
OTTHON cím adományozását
megvalósítani a 8. sz. körzetben.
Az emberi értékek tiszteletét és elismerését fontosnak tartom.
– folyamatosan fejlôdik a 8. számú körzet és a város. Pásztó, kistérségi központ minôségében egyre hatékonyabban érvényesíti a

Petárdaôrület

vonzáskörzetben kifejtett vezetô
szerepét.
2006-ban szeretném, ha megvalósulna:
– a pásztói strand elsô ütemû
fejlesztése. A felújított medencék
és a megújult környezet vonzaná a
város és térség lakóit, a kisgyermekeket . A Pásztói Strand Fejlesztéséért Alapítvány mûködésével képes legyen anyagi forrást
biztosítani a gyermekmedence
megújításához.
– tovább folytatódna az utak,
járdák felújítása a városközpont
és a városkép kialakítása. Jobban
megbecsülnénk az elért eredményeket, vigyáznánk környezetünkre és a városban létrehozott
értékekre.
– újabb munkahelyek teremtése, mert a fejlôdés egyetlen iránya
a foglalkoztatás helyzetének javítása.
– a 8. számú körzetben a Tücsök
és Sallai utcák kialakítása illetve a
közlekedési körülményeinek javítása.
– ismét sikerülne elnyerni a lakók bizalmát és módomban állna
tenni a városért és az emberekért.

Levél Lôrincibôl
Tisztelt Szerkesztôség!
Pásztón születtem 1923
szeptember 29-én. Jelenleg leányoméknál élek Lôrinciben. A sorsom ide hozott, de a szívem mindig
otthon van és gondolatban
mindig otthon járok szülôvárosomban, ahol éltem
egész életem. Régóta írogatok verseket. Most verseimet szeretném elküldeni mindenkinek. Kérem
szépen Önöket, ha lehet,
tegyék a Pásztói Hírlapba.
Hálás köszönettel.

írni az ívet! Félnek, hogy retorzió
éri ôket mert kitudódhat a nevük.
Nyáron ha szép az idô, itt a Rózsa
utcában is megfordul a járôrkocsi,
de decemberben nem láttuk. Úgy
tudom, a bügei rész is Pásztóhoz
tartozik és az itt élô dolgos emberek szeretnék az ünnepeket békességben tölteni! Ezért kérném a városi rendôrség segítségét, hogy
legalább szóban figyelmeztessék
a petárdázókat.
Tisztelettel: egy pásztói lakos

Itt születtem
Itt születtem én
a Mátra völgyében,
Harmatos reggelen,
Fénylô napsütésben,
Kicsi házikóban, Jó anyám ölében,
Ez a táj lett nekem,
Drága szép otthonom,
Cserhát, Mátra koszorúzza
Kedves kis városom.
Itt éltem le életem,
Jó és rossz napjait,
Itt nyugszanak ôseim hamvai,
Áldott legyen e táj,
E szép, ki itt él,
Boldog legyen itt a jövô nemzedék.
özv. Kürti Józsefné
Mácsár Ilona

Mikulás napi rendezvény

Csoór Dominik átveszi megérdemelt mikuláscsomagját

A hagyományoknak megfelelôen a Magyar Köztisztviselôk és Közalkalmazottak Szakszervezetének helyi csoportja szervezésében a
Pásztói Polgármesteri Hivatalban 2005. december 2-án került megrendezésre az itt dolgozók gyermekei által oly annyira várt „találkozó” a
Mikulással. Az ünnepnek megfelelôen feldíszített nagyteremben a
szervezôk nagy szeretettel köszöntötték a szép számmal megjelent
gyermekeket és szüleiket. Ezt követôen a jelenlévô apróságok és nagyobb gyermekek szavalatokkal és különbözô ének produkciókkal
Sárik Jánosné kedveskedtek a Mikulásnak. A felejthetetlen produkciók után az ajánképviselô asszony dékcsomagok átadása és a gyermekek vendéglátása következett.
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Egy nap a mecénások tiszteletére
Intézményünk, a Teleki László Városi Könyvtár és Mûvelôdési Központ 2005. december 12-én Mecénás Napi rendezvény keretében
mondott köszönetet mindazoknak, akik az elmúlt idôszakban
adományaikkal segítették kulturális programjaink, közösségi elképzeléseink megvalósítását.
A rendezvény hagyományteremtô céllal született, melynek
elôzményeként a budapesti Summa Artium Kht. december 12-ét
(Esterházy Miklós herceg, a nagy
mûpártoló születésének napját) országosan a kulturális mecenatúra
napjává nyilvánította. Az esemény
kapcsán talán nem felesleges az
adományozás történeti formáinak
felelevenítése.
A Biblia Pál apostol zsidókhoz
írt levelében így fogalmaz: „A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen
áldozatokban gyönyörködik az Isten.” Élt az ókorban, Augusztus
császár udvarában egy elôkelô
származású, dúsgazdag ember, aki
jelentôs irodalomszervezô tevékenységet fejtett ki. Maecenas a
mûvészetpártolás fogalmává vált
az évezredek során.
A történelmi Magyarországnak
is számtalan alakja volt, aki élen
járt a szellemi élet gazdagításában,
így Esterházy Miklós, a gróf Széchenyiek, Deák Ferenc és sorolhatnám a neveket.

1945 után az állami finanszírozáson kívül másra nem nagyon támaszkodhattak az alkotók, kulturális intézmények. A Tiltás, Tûrés,
Támogatás hármassága, azaz az
aczéli kultúrpolitika pillérei szabtak keretet a magyar kultúrának.
A rendszerváltás a politikai, gazdasági intézményrendszert alapjaiban változtatta meg, a kultúra területén azonban nem volt ilyen egyértelmû, gyors és hatásos a változás. Sajnos igaz az a mondás, hogy
mindig ott változnak elôször a viszonyok, ahol erôsebbek a szereplôk, ahol a gazdasági érdekek jobban érzékelhetôk.
A változás apró jelei már láthatók, ahhoz azonban, hogy a kulturális intézményrendszer modernizálódjon az állami pénzeken kívül
magántôkére is szükség van, illetve olyan szakemberekre, akik az
üzleti életben és a kultúra világában egyaránt jól eligazodnak. Egyfajta szemléletváltás szükséges, hiszen Európa nyugati felén az állami kultúrpolitika feladata, hogy az
üzleti világból segítse pénzhez a
kultúrát, ami nem csak az országos
hírû rendezvények szponzorálására igaz, hanem igaz a pénzhiánnyal
küszködô települések közmûvelôdési intézményeire is.
Így a három T-t lassan fölváltja a
három P, azaz a Priváte Partnership, mely a közélet és a magánszféra partnerségére utal. A hazai
mecenatúra viszonylagos fejletlen-

A Mindentudás Egyetemén
2005. december 5-én a tantestületünk kihelyezett nevelési értekezletet tartott Budapesten, a Mindentudás Egyetemén.
A pásztói TIT szervezésében jutottunk el Kornai János közgazdász professzor elôadására. A téma: Közép-Kelet Európa nagy átalakulása – Sikerek és csalódások
– volt. A következô gondolatokat
fejtette ki a professzor úr:
– A hatalmi változások alakulása; – A nagy átalakulások összehasonlítása; – Kinek mit jelent térségünk nagy átalakulása? – Hogyan értékelhetô az átalakulás világtörténelmi nézôpontból? – Milyen jellemzôk – karakterisztikumok – szerint végezhetô el a különbözô átalakulások összevetése? – Milyen eredményeket és milyen veszteségeket hozott az átalakulás a jelen nemzedék mindennapi életében?
Az elôadás egyben élô tévéfelvétel volt. Az izgalmas gondolatvezetés mellett élmény volt látni a

tévéfelvétel kulisszatitkait. Az
elôadóban nagy türelmû, jó humorú, egyszerû s egyben végtelen
nagy tudású Tanár Urat ismertünk
meg. Személyes példájával erôsítette a hallgatókban, hogy menynyire fontos önmagunk vállalása,
a dolgok mindig sokoldalúan történô alapos megközelítése, az optimizmus és a derû.
Iskolánk közössége nevében
köszönetemet fejezem ki a pásztói
TIT igazgatónôjének, Tóth Imréné Julikának, aki sokoldalú munkája során nemcsak arra törekszik, hogy Pásztóra hozzon neves
embereket, hanem lehetôséget kínál az érdeklôdôk számára a „kimozdulásra”.
Továbbá köszönettel tartozom
Sisák Imre polgármester úrnak az
utazás támogatásáért.
Munkájukhoz kívánunk jó
egészséget és további szép eredményeket!
Szivák Ilona
igazgató

ségét immár nem indokolhatja a
magyar gazdaság tôkehiányos volta, gyakorta tapasztalható ugyanis,
hogy jó ügy érdekében többen is
vállalnak anyagi áldozatot.
Készülve a mecénás napi rendezvényre elkészítettük a támogatók névsorát, 120 név került fel a
neves listára. A Pásztói Hírlap januári számában együttesen szeretnék köszönetet mondani számukra.
Köszönet azoknak a hivatásos és
amatôr alkotóknak, kiknek festményei, grafikái, textíliái díszítik és
esztétikussá teszik az intézményrészek tereit. Köszönjük azoknak az
íróknak, költôknek a köteteit, melyek adományként jutottak el a
könyvtárhasználókhoz.
Köszönet az önkormányzat képviselô-testületének, hogy jelentôs
mértékben egészíti ki az állami
normatív összegét. Köszönjük a
város polgármesterének és a hivatal munkatársainak tevékenységünk színvonalas megvalósítása
érdekében végzett együttmûködô
segítségét.
Köszönöm az oktatási és társintézmények partneri segítségét a
közös célok megvalósításában.
Hálával tartozunk azon cégek,
kis- és középvállalkozások vezetôinek, akiknél kéréseink nyitott fülekre és szívekre találnak.
Az országos szervezôk nem titkolt célja volt, hogy a kultúra magántámogatói követôkre találja-

nak, az adományozás újra „divatba
jöjjön”, és a jó példák másokat is
adományozásra ösztönözzenek.
Ennek bizonyságaként az Allianz
Hungária Biztosító Rt. képviselôje, Gedeon György ezen a napon
ünnepélyes keretek közt adta át
azokat a köteteket, mintegy 120
ezer forint értékben, mellyel a társaság a könyvtári ismeretterjesztô
munka megvalósítását támogatta
2005-ben.
A jelenlévô közönséget rövid
kulturális programmal leptük meg,
melyben segítségünkre voltak a
Rajeczky Benjamin Mûvészeti Iskola növendékei és tanárai, illetve
Dr. Szabó Irén, aki Vass Albert
örökérvényû verssorait tolmácsolta.
December 12-e a köszönetnyilvánítás napja volt, ami után a dolgos hétköznapokban ismét odafordulunk támogatóinkhoz. Kérjük
segítsenek ötleteikkel, elképzeléseikkel a város kulturális életének
gazdagításában. Anyagi forrásokkal pedig a jelenleg legfontosabb
és legnagyobb horderejû feladatunk, a városi mûvelôdési központ
épületének felújításában.
A könyvtár és a mûvelôdési központ kollektívája nevében:
Antalné Prezenszki Piroska

„Gyertyafény, szép remény,
karácsonyi sütemény”
Már októbertôl nagy gyereksereg
készülôdött a hagyományos karácsonyi mûsorra. Az idei tanévben
betlehemes játékkal készültünk,
amelyben az apró elsô osztályos
gyerekektôl a 8. osztályosokig részt
vettek tanulóink. A kicsik és nagyok ritkán vannak együtt, ez az alkalom arra is lehetôséget nyújtott,
hogy a különbözô korosztályok
megismerhessék egymást, együtt
játszhassanak.

nagy tapssal jutalmazott. A záróéneket – Fel nagy örömre… – minden
jelenlévô együtt énekelte végig.
Ellátogattunk az Idôsek napközi
A hatalmas karácsonyfát ajándék- otthonába is, ahol szintén nagy szeba kapta az iskolánk, amelyet a gye- retettel hallgattak minket. A karárekek által készített díszekkel tet- csonyi énekeket velünk együtt énetünk még csodálatosabbá. Ez a kör- kelték. December 24-én igazi karányezet már napokkal a mûsor elôtt csonyi környezetben, a templomban
karácsonyi hangulatot teremtett a játszottuk végig Jézus születésének
szereplôk körében.
történetét.
A fôpróba az aulában zajlott, ahol
Köszönetet mondunk minden szea szereplôk az iskolaközösség elôtt replônek és segítô kollégának a közmutatkoztak be. Ezt követte a szü- remûködésért, valamint Mile Márilôknek, meghívott vendégeknek ának és Gajdics Gábornak, akik még
szóló elôadás, amelyet a hálás kö- meghittebbé tették mûsorunkat.
zönség könnybe lábadt szemmel,
Barna Tiborné és Tari Lászlóné
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Januári ajándékesô a Dacia
Lôrinci Márkakereskedésnél!

INTERNET CAFÉ
a CD és Videótékában!
NYITVATARTÁS:
Hétfôtôl szombatig 09–21 óráig, vasárnap 14–21 óráig,
• 2 Megás internetezési lehetôség!
• Hálózati játéklehetôség 5 géppel! Üdítôital, kávé, chips
• Áraink: 300 Ft/óra (minimum idô: fél óra)

CD ÉS VIDEÓTÉKA
Pásztó, Fô út 22. Tel.: 32/463-924

Vásárolja meg most új Logan-ját és mi
vonóhoroggal és Mp3 lejátszóval
ajándékozzuk meg Önt.*
Megbízható, tágas, dinamikus autó már 1.799.000 Ft-tól!
3 év vagy 100.000 km teljes körû garanciával.
Dacia Lôrinci Márkakereskedés
és típus független autószerviz
Képe Tibor Kft. 3021 Lôrinci, Bajcsy Zs. út 57.
Tel. / Fax:+36 37/388-132, 389-233
www.kepetibor.hu
* Az akció a készlet erejéig érvényes.

Dél-nógrádi
Vízmû Kft.
Pásztó, Csillag
Csillag tér
tér 21.
21.
Pásztó,
Telefon: (32) 460-208
EGYÉNI VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!
A PÁ S Z T Ó É S V I D É K E I P A R T E S T Ü L E T
(3060 Pásztó, Nagymezô út 2. I. emelet Tel.: 563-130, Tel./fax: (32) 460-102)

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZET az alábbi
szolgáltatásait ajánlja ÖNKÉNTES tagság és tagdíj fizetés ellenében:
A vállalkozással kapcsolatos felvilágosítás, tanácsadás:
ADÓ ügyek – Társadalombiztosítási ügyek – Foglalkoztatással kapcsolatos ügyintézés, tanácsadás, nyomtatványok kitöltésében gyakorlati segítségnyújtás.
Egyéb vállalkozással kapcsolatos szolgáltatások:
Vállalkozói szerzôdések, árajánlat, számla készítés, peres ügyekben tanácsadás, vállalkozói szabályzatok készítése, munka- és tûzvédelmi elôírásokkal kapcsolatos felvilágosítás,
hitelezési ügyekben tanácsadás, általános ügyviteli tevékenységben segítségnyújtás,
Széchenyi-kártya, oktatás szervezés
Térítés ellenében végzett szolgáltatások:
Vállalkozások komplett könyvelése (Tel.: 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!

SIENA

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

Kényelem

Pásztó, Kölcsey út 14. (Árkádsor) Tel.: (32) 463-319
Email: olvasnijo@pasztonet.hu

Könyvek, ajándékutalványok,
CD, DVD, kazetta, óriási
választéka
GUMI és FUTÓMÛSZERVIZ
LAKAT GUMI KFT.

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

50cm robogók
már
20%-tól
elvihetôk!
3

BÚTORBOLT
• ülôgarnitúrák
• franciaágyak
• kisbútorok

• gardróbok
• szekrénysorok
• konyhabútorok

2006-ban is olcsó
árakkal várjuk
kedves vásárlóinkat!
Pásztó, Kossuth u. – Árpád u. sarok
Tel.: 32/460-317
Nyitva: H–P: 9–17, Sz.: 8–12

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: 8–12 óráig

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

Tájékoztatjuk kedves
vásárlóinkat, hogy az
5%-os áfa csökkenés
mértékét termékeink
árában is
érvényesítettük!
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AZ ÖN TAKARÉKSZÖVETKEZETE
PÁSZTÓ, FÔ ÚT 64.
563-140, 563-142
HASZNOS,
ALKOTMÁNY ÚT 183.
462-350

Kössön,
horgoljon
kedvére!

AKCIÓS
GOBELINEK
ÉRKEZTEK!

Szalagok,
terítôk,
méteráruk…
Színes és
fehér horgolóés kötôfonalak
széles
választékát
kínáljuk

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

3060 Pásztó, Nagymezô út
5. Tel./fax: 06-32/460-217
www.pontmarket.hu

Fogyasztói
áraink az
5%-os áfával
csökkentettek

Takarítógép
kölcsönözhetô!
GÉPKÖLCSÖNZÉS
Bosch csereakció
Rengeteg
akciós termék!
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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

➲

Munkáinkat a legújabb fejlesztésû Atas termékekkel végezzük!

AUTÓSZERVIZ
• olajcsere
• hibakód-kiolvasás
• fék-, és
lengéscsillapító-vizsgálat

➲

• szélvédôcsere stb.

MINDEN
EGY
HELYEN

GUMISZERVIZ

➲

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

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

Ékszer&Óraüzlet
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!

Ajándékozz a Parti Ékszer
óra és ajándékboltból!
Mi már a Valentin napra készülünk, megújult árukészletünkkel, alacsony árakkal, új termékekkel, új arculattal várjuk kedves vásárlóinkat!
Nyitva: H–P: 9–17 óráig, Sz.: 9–12 óráig
Pásztó, Fô út 35. Tel./fax: 32/460-614
Salgótarján, Alba Üzletház I. em. H–P: 9–18 óráig, Sz.: 9–13-ig

EZER
CIKK

Pásztó, Kölcsey út 12.

Tel.: 32/460-945

– EZER
KÍNÁLAT!

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

2006. január

11

KIRAKAT

NON
STOP
B Ü F É
Pásztó, Fô út 68. (Plus áruházzal szemben) Tel.: 70/459-2792
– 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

E L E K T RO N

Újra nyílt a

VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET

Palóc Csárda
Pásztó egyik legrégebbi egysége
megújult környezetben várja kedves
vendégeit, a régi palóc ízek kedvelôit
és a szórakozni vágyókat.

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

Pásztó, Fô út 98. Tel./fax: (32) 462-361
email: elvill@enternet.hu
Most érdemes
felújítani! Legrand
minôség olcsó áron!
Megérkezett
a Carira
kapcsolócsalád

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

Ízelítôk az étlapról:
» Eredeti Palóc leves
» Sztrapacska
» Tócsni
» Halételek
» Vadételek …stb.
Januári programunk: PÓTSZILVESZTER január 27-én
Zene: Hege és Karcsi
Belépés: díjtalan

ASZTALFOGLALÁS: 06-30/9286-347
A Palóc Csárda minden dolgozója és új tulajdonosa
sok szeretettel várja kedves vendégeit a hét
minden napján és a rendezvényeinken!

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

Bim-Bam Francia Pékség ajánlata
HELYBEN SÜTÖTT CROISSANTOK!
14 féle aprósütemény:
gesztenyés, csokis, túrós, pudingos, meggyes,
almás, sajttal töltött, káposztás, gombás, virslis,
császárszalonnás, májas, húsos, pizzás

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

In Memoriam Bogácsiné Szóda
Kelemen Klára!
„Még vannak, akikben él az elveszett Éden utáni vágy.” Klári
néni közéjük tartozik. Egy élet
megpróbáltatásai,
gyötrelmei
után is leírja: „Szeretnék még élni,
sok, sok szépet látni…”
Tóth Sándor költô, országgyûlési képviselô írta le ezeket a sorokat Klári néni 1994-ben megjelent
verses kötetének utószavában.
Bogácsiné Szóda Kelemen Klára 2006. január 6-án eltávozott közülünk, legendás életszeretetét,
élete utolsó sorait lezárta a jó Isten. 2006. május 30-án 90. születésnapján már nem köszönthetjük
személyesen, csak emlékezni tudunk rá.
Ars poétikáját a Hármas lakodalom címû könyvébôl idézhetjük a
leghitelesebben. Rövid önéletrajzi bemutatkozásában a pásztói
Helytörténeti Múzeum dolgozójaként a következôket írta:
„Így tágult a látóköröm, rádöbbentem, hogy ma már nemcsak a
nagy városokban, vidéken is elidegenednek az emberek egymástól, még a rokonok és barátok is.
Nekünk idôseknek kell, ha még
tudjuk ôrizni a szeretet tüzét,
éleszteni a lángját, mert félô hogy
idônap elôtt elhamvad, s máris
csak pislákol.” Ezen hitvallását
élete utolsó percéig megtartotta.
Klári néni egész életében igazi
lokálpatrióta volt, Pásztó jelentette neki a világot, s bár az élet csak
idôsebb korában teremtette meg a
lehetôséget számára, mindent
megtett azért, hogy családját, s
ezen keresztül Pásztó XIX-XX.
századi történetét megôrizze az
utókor számára. Pásztó Város Önkormányzata elismerve közéleti
és irodalmi munkásságát 1996ban Pásztóért Emlékplakett Díjban részesítette.
A 2000. évben tagja volt a pásztói Millenniumi Emlékbizottságnak, ahol kitûnt lelkiismeretes

Halál
Látod a halált, borzadsz és várod.
Látod a halált, jaj! Nem kívánod!
Vasmarkaitól menekülsz, futol,
a végén rájössz, nincsen irgalom.
Mehetünk jobbra,
mehetünk balra,
lábnyomunkat nincs mi takarja.
A puszta énünk megy, megy elôre.
Ha nem teszünk jót,
mi visz elôbbre?
Szóda Kelemen Klára

munkájával és mindent megtett
azért, hogy méltó módon emlékezhessünk az ezer éves keresztény Magyar Államra. Fontosnak
tartotta azonban, hogy a millennium jegyében Pásztó történelmi
múltját is gazdagítsa. Ennek eredményeként jelenhetett meg 2000ben a Hármas lakodalom címû írása, amelyhez az eseményeket
nagynénje Juhász Lászlóné Juhász Rozál mondta el számára. A
könyv vôfély verseinek szövegét
pedig Vas István verselése nyomán ismerhettük meg. Lokálpatriotizmusa, szeretett városa iránti
elkötelezettsége, verseiben egyér- regény folytatását vehetjük kézbe,
telmûen nyomon követhetô volt.
amely igen érdekfeszítô olvasSzülôhelyérôl így írt A haza mány és bôven találhatunk benne
szerelmese címû versében
Pásztóra vonatkozó néprajzi és
helytörténeti adatokat. Ez a mû
„Itt lakom én a Mátra alján,
egy olyan emberséges világot tüka Kövicses és a Zagyva partján, röz vissza, amelyben a család tagmind a kettô olyan kedves
jai odafigyeltek egymásra. Klári
nékem,
néni szavaival élve „a jóra, bolnincsen olyan a földkerekségen. dogságra törekedtek természetes
A Mátrának szerpentines útja
vágyakozással”.
oda vezet a Kékes hegycsúcsra,
Biztos vagyok abban, hogy a
ezer méter magasból belátnád
mai kor embere is megszívlelhetkicsi hazánk egyik legszebb
né ezeket a gondolatokat.
táját.” Bogácsiné Szóda Kelemen Klára
Klári néni január 6-án eltávo- egész életében a jóra, a boldogzott közülünk az égi hazába, de tö- ságra és mások boldogítására törékeny alakját csendes, szelíd rekedett.
hangját soha nem feledjük és minNem gyûjtött hamis, csak igaz
dig jó szívvel emlékezünk rá. Ro- kincseket. Írásait és egész életét
hanó világunkban a szív és a lélek átitatta a hit, a remény és a szeretet
hangját elnyomja a monoton za- iránti vágyakozás.
katolás, a gépies világ zaja. HiPásztó Város Önkormányzata
szem és tudom, hogy Klári néni és a saját nevemben Máté evangészeretetre méltó alakja, szelíd sza- liumából vett idézettel búcsúzok
vai mindig visszacsengenek a fü- városunk örök polgárától.
lünkbe.
„A hamis és igaz kincsek. Ne
Zsibói Béla a Palócföld fôszer- gyûjtsetek magatoknak kincseket
kesztô helyettese 1991. november a földön, ahol moly és rozsda
19-én így írt Klári néni verses kö- emészt, ahol a tolvajok betörnek
tetérôl: „Végül is úgy vélem, hogy és lopnak. Gyûjtsetek magatoka szelíd szó is lehet olyan hatású, nak kincseket a mennyben, ahol
mint a hangerôsítô robaja, vagy ha sem moly, sem rozsda nem
egyenlôre nincs is ilyen hatalma, emészt, és ahol tolvajok nem törazon kell lennünk, hogy vissza- nek be és nem lopnak. Mert ahol a
szerezzük számára ezt a méltósá- kincsed van, ott lesz a szíved is.
got. Többek között ezért ajánlom
A test világossága a szem. Ha
Bogácsi Istvánné verseinek köte- tehát a szemed jó, egész tested vites kiadását.”
lágos lesz, de ha a szemed rossz,
Klári néni már nem élhette meg az egész tested sötét lesz. Ha peújabb írása megjelenését, de ne- dig a benned lévô fény sötétség,
künk erkölcsi kötelességünk, mekkora lesz akkor a sötétség!
hogy halálát követôen 90. szüleSenki sem szolgálhat két úrnak;
tésnapjára emlékezve kiadjuk mert vagy gyûlöli az egyiket, a
„Egy nagygazda család élete másikat pedig szereti, vagy tisztePásztón a XX. század elsô harma- li az egyiket, a másikat pedig
dában” címû mûvét. Ez a mû a megveti. Nem szolgálhattok IsHármas lakodalom folytatásaként tennek és a mammonnak.”
jelenik meg, s a pásztói nagycsaKlári néni emlékét örökké megládban 1908-ban történt rendkívü- ôrizzük, nyugodjon békében!
li esemény hangulatos érzékletes
Sisák Imre
megjelenítése után most a családpolgármester

Hagy daloljak még
Hagy daloljak még
A szívem mélyébôl
jönnek e szavak
Ne zárjátok le, ne még
az ajkamat!
Szeretnék olvasni
a sorok között
Szívembe öröm és bánat
költözött
Hagy daloljak még,
zárt ajakkal, halkan
Így is érezni,
fáradt szívem dobban
Amíg dobban az enyém,
tiéd, övé
Vigyázzunk reá,
legyen mindenkié!
Igyekezzünk jót,
mindig jót tenni
Tudom nehéz,
még ezt is elfogadni
A csomagolás nem oly
nagyon díszes,
De a tartalma
lehet mégis színes.

Ez a világ
Ez a világ nem az én világom,
Mégis-mégis idehúz szívem
Kicsi Jézus szereteted kérem
Fogd a kezem, maradjál velem
Kicsi Jézus szépen kérlek
téged
Születésed tiszta reggelén
Amikor a csillagfény elhalad
A szeretet és mindenütt
reménység
Kicsi Jézus, hogyha ezt
nem érzem
Ne engedj el, tartsd meg
a szívem
Áraszd bennem a szeretet
lángját
Itt pihenj meg fáradt
keblemen.

Sikolt a lelkem
Sikolt a lelkem jajveszékel,
Mégsem hallani a csendes
éjben.
De megérezted a betegágyon,
Tudtad, hogy jövök
mindenáron.
Fáradt vagyok, vonszolom
magam,
A bánat, ami nyomja vállam,
Mit tehetnék, érted, kérdezem,
Kérô szemed látom szüntelen.
Megtört, fáradt arcodat,
Kézmeleged, ami simogat,
Elfelejtettem, mi rosszat tettél,
Szeretném, ha még velem
lennél.
Szóda Kelemen Klára
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ISKOLA-MÛVELÔDÉS

Pásztói siker az országos
versenyen
Az idén második alkalommal hirdette meg a bonyhádi Városi Könyvtár
az országos Wass Albert vers- és
prózamondó versenyt. A kiírás szerint két kategóriában: ifjúsági és felnôtt korcsoportban lehetett nevezni.
A versenyzôk Wass Albert mûveibôl
és a Balassi-emlékkarddal kitüntetett szerzôk mûveibôl választhattak.

Lilla (Pásztó) képviselték a megyét
az ifjúsági korcsoportban. Felnôtt
kategóriában dr. Szabó Irén (Pásztó)
kápráztatta el a hallgatóságot és
a zsûrit szép versmondásával, ô a
bonyhádi döntô felnôtt résztvevôje
volt 2006. január 7-én.
A díjakat Sisák Imre, Pásztó polgármestere, Perényi Anna mûvésztanár és a házigazda intézmény biztosíWass Albert a magyar
totta a pásztói elôdöntôn.
emigráns irodalom egyik legZsitvainé Borsos Irén pászkiválóbb képviselôje. Ertói lakos három versenyzôdélyben született 1908. febnek saját novelláját tartalruár 9-én, grófi családban.
mazó könyvet ajándékozott.
1945 után emigrációba kényA 2006. január 7-én, Bonyszerült. Versei, regényei az
hádon rendezett országos
önzetlen hazaszeretet, a példöntôben kimagasló pásztói
daértékû magyarság megtes- Wass Albert (nógrádi) siker született.
tesítôi. Ôrizte a szót, a maDr. Szabó Irén, a pásztói
gyar szót, a hazulról hozottat.
kórház fôorvosa II. helyezést ért el a
A felmenô rendszerû verseny me- nagy létszámú és magas színvonalat
gyei elôdöntôjét a pásztói Teleki képviselô felnôtt versenyzô között.
László Városi Könyvtár rendezte és Középiskolás kategóriában Varga
koordinálta. A pásztói elôdöntô meg- Réka, a balassagyarmati Balassi
hitt hangulatú, szép versenyt hozott. Gimnázium diákja III. díjat kapott.
A megye középiskoláiból és a házi- A pásztói elôdöntôben szereplô Pegazda város gimnáziumából résztve- rényi Anna nyugdíjas pedagógus, a
vôk jó versválasztással és szép felké- könyvtár felterjesztésére – elismerô
szüléssel szerepeltek. Megtisztelô oklevelet és könyvjutalmat kapott.
örömet jelentett számunkra, hogy
A szép szerepléshez valamennyi
Pásztó körzetébôl felnôtt versenyzôk résztvevônek szívbôl gratulálunk,
is indultak, akik érett versmondásuk- köszönjük felkészülésüket, és továbkal érzelemgazdag és érett tolmácso- bi sikereket kívánunk!
lásban adták át Wass Albert gondola- A Teleki László Városi Könyvtár
tait.
kollektívája nevében:
A januári bonyhádi döntôben Varga Réka (Balassagyarmat) és Toldi
Gerhát Gyuláné

A szeretet ünnepén
Pásztón szép hagyomány a karácsonyváró ünnepi programok
megrendezése városi és városrészi szinten. A néphagyományok
világából merítve, minden év decemberében – reményeink szerint – szívet-lelket megérintô összeállítással igyekszünk a mindennapok ridegségébe belopni az
örömteli várakozás, Jézus születésének, a szeretet ünnepének
hangulatát.
A Rozmaring Népdalkör és az
Ágasvár Néptáncegyüttes Betlehemes jelenete néptáncos környezetben a palóc hagyományok felelevenítésével, az emberi érzelmek széles skáláját megmozgatva, a családi összetartozás, a karácsonyi készülôdés, az ünnepvárás
mozzanatait vitte színpadra. Hiszem, – különösen a gyermek
közremûködôk versikéi, dalai elôadása közben – sokunknak okoztak torokszorító, megható pillanatokat.
Mindhárom ünnepségen Sisák
Imre Polgármester úr – Hasznoson Sánta Kálmánné, Mátrakeresztesen Molnár István városrészi képviselôkkel – mondott köszöntôt és Szôllôsi Emese, Rezsnák Miklós, Ráthy József nóta
mûsorát adta ajándékul Pásztó város lakóinak.
Köszönjük a Rozmaring Népdalkör, a Mátragyöngye népdalkör, az Ágasvár néptánc együttes,
Bratinka Józsi, Kerekes Karcsi

bácsi, s külön a gyermek szereplôk közremûködését, a Hasznosi
Szabadidô Egyesület és a
Mátragyöngye Népdalkör segítségét.
Kedves Olvasók! Mindannyiukat várjuk 2006-ban is programjainkra, kívánunk eredményekben
gazdag sikeres új esztendôt s befejezésül két kis „morzsát” nyújtok
át Önöknek a Szeretetmorzsák
gyûjteményébôl:
„Ne tartsd fontosnak, hogy fontosnak tartsanak / Egyszerûen
csak szeress, és fontos leszel” /
„Sem ima, sem áldozat nem ér
semmit Isten elôtt / Ha nem kíséri
szeretet”
Huberné Bognár Edit
mûvelôdésszervezô

12 nap Verne körül
Január 4. és 15. között ruffec-i középiskolások, 17 lány, 1 fiú és az
ôket kísérô két tanárnô tett látogatást osztályunknál, a pásztói
Mikszáth Kálmán Gimnázium
francia tagozatának 12.-eseinél.
Utazásuk az Európai Unió Comenius programjának támogatásával létrehozott diákcsere-kapcsolat elsô felvonása volt.
A mindkét fél által benyújtott pályázat címe: Vissza a jövôbe Verne
Gyulával. Mind francia, mind magyar részrôl nagy lelkesedéssel készültünk már hónapok óta ezekre az
együtt töltött napokra, hiszen ennek
a kapcsolatnak nem csak az ismerkedés egymással és egymás országaival a célja, hanem emellett szeretnénk felfedezni és még jobban
megszeretni Jules Verne mûveit.
Ezért ennek jegyében tettünk kirándulást többek között Miskolcon, a
Diósgyôri Papírgyár kiállítóhelyén,
ahol bepillantást nyertünk abba, milyen nyomdatechnikák léteztek az

író korában, illetve Budapesten a
Csodák Palotájában, ahol különbözô kísérletek, játékok során tapasztalhattuk meg a Verne idejében még
újnak számító tudományos felfedezéseket, amikrôl írt mûveiben. Valamint Pásztó Város polgármestere,
Sisák Imre is fogadta a francia cso-

tük a különbözô szórakoztató feladatokat, melyeknek kitalálása és
lebonyolítása rengeteg idôbe és
energiába került tanáraink részérôl,
csakúgy, mint az összes program
megszervezése. Ezúton szeretnénk
megköszönni mindezt Gombárné
Papp Tündének, osztályfônökünkportot. És még sorolhatnám a többi nek, valamint Broszman György és
hasonló programot, melyeken Aurélien Atinsi tanáruraknak. Most,
örömmel vettünk részt.
hogy hazatértek ruffec-i látogatóVégül, ennek a másfél hetes isme- ink, megindult a türelmetlen váraretszerzésnek a lezárásaként össze- kozás a cserekapcsolat Franciaormértük tudásunkat egy játékos ve- szágban zajló részére, amire sajnos
télkedô keretében. A franciákkal csak májusban kerül sor.
együtt mindannyian nagyon élvezBôvíz Dóra
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SPORT

Sportturmix
Atlétika
Ezüstérem Losoncról
Karácsony másnapján a Losoncon
megrendezett rangos nemzetközi
utcai futóverseny 12 km-es versenyszámában a pásztói Zentai
József 55 perc 28 mp-es idôvel a
második helyen végzett.

Asztalitenisz
Elsô helyen a pásztóiak
Az NB III-as együttes mellett két
csapatot is sikerült a megyei bajnokság küzdelmeibe indítani a
Pásztói AC vezetôségének. A hétcsapatos bajnokságban az ôszi
szezon zárását követôen a Pásztói
AC II, csapata 12 ponttal áll az
élen, míg a Pásztó AC III. csapata
a negyedik helyen várja a megyei
asztalitenisz bajnokság tavaszi
folytatását.

az A korosztály Keleti csoportjában az ôszi bajnok SBTC I. csapata mögött a Kisbágyon–PULC
csapata végzett.
A B korosztály pásztói csoportjában jelenleg a PULC 92 csapata
áll az élen, míg három ponttal ôket
a Pásztó 93 csapata követi. Harmadik együttesük a PULC 94 az
ötödik helyen a tavaszi idénnyitó
mérkôzést.

Kosárlabda
Dicséretes helytállás
Az NB II. Közép-magyarországi
régió C csoportjában szereplô
újonc pásztói gárda az élmezônyben tanyázó PEKOSI gárdáját fogadta. A találkozón a tapasztaltabb fôvárosi csapat nyert 97-72
arányban. A hazaiak legjobb góldobói ezúttal Szeles és Szôllôsi
voltak

Szövetségi értékelés
Az év utolsó hónapjában a Bence étteremben tartotta év értékelô ülését
a pásztói Városkörnyéki Labdarúgó Szövetség. Szilágyi Albert elnök
bevezetôjében köszöntötte az ülésen a megyei labdarúgó szövetséget
képviselô Pancsovai Nándort és Pásztó város sporttanácsnokát. Az
elôbbi hozzászólásában elismerôen szólt a pásztói régiós szövetség
munkájáról, majd ezt követôen Juhász Gábor titkár értékelte a megyei
II. osztályú labdarúgó-bajnokság déli csoportjának csapatonkénti elemzését közte a Pásztó SK és a Hasznos LC-t eredményeit.
A felnôttek 2005/2006 ôszi bajnokság végeredménye:
1. Mátraszôlôs 12 10 1
1
46:14
31 pont
2. Pásztó
12 9
3
0
60:11
30 pont
3. Jobbágyi
12 8
2
2
43:17
26 pont
10. Hasznos
12 3
4
5
24:27
11 pont
Ifjúságiak
1. Pásztó
12 12 0
0
109:12
32 pont
2. Ecseg
12 10 0
2
65:29
30
3. Vanyarc
12 8
0
4
74:53
24
13. Hasznos
12 1
0
11 20:101
3
A sportszerûségi verseny állása: felnôttek 1. Ecseg 90 pont. 4. Pásztó 35
pont. 8. Hasznos -25 pont ifjúságiak: 1. Mátraszôlôs 105 pont. 5. Pásztó 80 pont 12 Hasznos 5 pont
A góllövô lista állása: felnôttek: 22 gólos Molnár Krisztián Jobbágyi 17
gólos Alapi Gábor Pásztó 12 gólos Kapás Gyula Pásztó ifjúságiak: 36
gólos Figura Ferenc Pásztó 22 gólos Kubinyi Péter Mátraszôlôs 21 gólos Franyó Attila Vanyarc

A pásztói SZSE-Green Devils
együttese kilenc lejátszott mérkôMikulás kupa
zést követôen eddig három gyôA heves megyei diák birkózóver- zelmet és hat vereséget begyûjtve
senyen (7-14 évesek) a Pásztó a 16 csapatos bajnokság 11. heSzabadidô SE versenyzôi kö- lyén áll.
zül kategóriájában, illetve súlySakk
csoportjában Bódi Ádám és Szén
Krisztián az elsô helyen végzett. Harmadik helyen Tódorék
Holló Zoltán és Makra Dávid Kényszerûségbôl a szomszédos
eredményhirdetéskor teljesítmé- Heves megyei sakk csapatbajnoknyükért ezüstérmet vehettek át. ságban küzd a Pásztó II gárdája. Az
Alig lemaradva a dobogóról a ne- együttes az ôszi találkozókat kövegyedik helyen zárt Ludányi Dá- tôen a bajnokság harmadik helyén
vid, Jagicza Gábor és Jagicza Ba- áll. Eddig háromszor nyertek és
lázs, míg Mihály Csaba ezúttal az csak egyszer kellett vereséggel távozniuk ellenfelük otthonából. A
ötödik helyen végzett.
begyûjtött 26 pontból Tódor Sándor, Katulin Martin, és Gortva SzaLabdarúgás
bolcs 3-3, illetve Mucsina Tamás
A PULC csapatai az élen
2,5 pontot gyûjtött.
Félidejéhez érkezett a megyei serAz összeállítást készítette:
dülô labdarúgó-bajnokság, ahol
Zentai József A pásztói Shotokan csapat

Birkózás

Pásztói Shotokan Karate Klub hírei

Ifjú focisták
évzárója
Mucsina Tamás szülô szervezésében a pásztói sportpálya büfé termében tartotta a PULC több korosztályt is magába foglaló társasága, közte az Odler Tibor edzô által
vezetett labdarúgócsapat vacsorával egybekötött évértékelô öszszejövetelét.
Az ülésen vendégként megjelent a Pásztó SK elnöke Halasi
Sándor és a város sporttanácsnoka. A szinte minden mérkôzésre
és a tornák elemzéseire is kiterjedô Vallus Ferenc által tartott értékelésbôl kiderült a megyei bajnokság küzdelmében és a különbözô tornákon igen sikeresen szerepeltek a PULC labdarúgói. Az

Az elmúlt idôszakban november végén és decemberben bôven voltak
sikerek az egyesületnél. November
végén a Lengyelországi EB-n Scheili Eszter a legjobb 16 közé került.
Ocsovai Gergô a Sió Kupa nemzetközi versenyen katában 3. helyezést, kumitében 2. helyezést ért el.
A harmadik alkalommal megrendezett Palóc Karate Kupán (6 egyesület 72 versenyzô) részvételével
megnyerték a kupát.
Pásztói eredmények: 1. helyezést
ért el katában: Balogh Natália, Balogh Péter, Palcsok Klaudia, Scheili
Eszter, Fujdiar Beáta, Gárdus BenA bajnoki címet is tanúsító tabló ce. 1. helyezést ért el kumitében:
Balogh Natália, Balogh Péter,
ülés végén az U 16-os bajnokság- Palcsok Klaudia, Scheili Eszter
ban elsôséget szerzet U 14-es kor- Fujdiar Beáta. 2. helyezést ért el
osztályt képviselô együttes nagy- katában: és kumitében: Lôrik
méretû csapattablójáról a leplet Dominik 3. helyezést ért el
nagy taps közepette Tóth Roland kumitében: Gárdus Bence
fiatal játékos rántotta le.
Az egyesületi sorrend: 1 Pásztói

SKK. 2. Palócbrot S.tarján. 3. Falcon RSC 4. B.terenyei SKE, 5. Mátra SKE Gyöngyös 6. B.gyarmat
SKE.
Sikeres öv vizsgák
December 9-én 21 fôbôl 19-nek
sikeres öv vizsgát tettek Pásztón. 5.
kyu-s fokozatot szerzett Balogh Natália, 4. kyu-t Palcsok Klaudia és
Csontos Gábor. 2 fokozatot lépet
elôre 3 fô. A vizsgázók közül kiemelkedett Lôrik Dominik, aki 8
kyu-t kapott.
December 17-én Salgótarjánban
tartott összevont öv vizsgán Gárdus
Bence 1 kyu. „mester jelölt” fokozatot szerzett.
Szomorú esemény is történt december havában: hosszú betegség és
szenvedés után Danók Péter karate
mester a Palóc Karate Szövetség elnöke 41 éves korában elhunyt. Emlékét megôrizzük.

2006. január

SPORT

Karácsony a Gárdonyi iskolában
A karácsonyi elôkészületek adventtel kezdôdtek a Gárdonyi iskolában. Az alsós osztályok kis
mûsorral emlékeztettek mindenkit a karácsony közeledtére, melyet a négy adventi vasárnapot követô hétfôn tartottak.
A folyosók és az osztályok is
ebben az idôszakban kaptak karácsonyi „öltözetet”, szinte versengve egymással: kinek lesz
szebb, ünnepibb, ötletesebb a dekorációja.
A legnagyobb várakozás minden évben az iskolai karácsonyi
mûsort övezi, melyet a téli szünet
elôtti utolsó tanítási napon szoktunk tartani. Idén a negyedik osztályosok szerepeltek tanítóik segítségével. Köszönet illeti Nagyné Papp Annamária, Dombosné
Csende Gabriella (4.a) és Dr. Juhász Lászlóné, Sándor Péterné
(4.b) tanító néniket a szép és hangulatos mûsorért. Külön köszönet

Tóth Tamás és Gazsi Éva zeneiskolai tanároknak a hangszeres
közremûködôk: Kovács Karina,
Nagy Krisztián, Tôkei Ákos, Hímes Dávid és Bárdos Benjámin
felkészítéséért. Hálásak vagyunk
a szülôknek is, akik sokat segítettek a sikeres mûsor érdekében a
negyedikeseknek és tanítóiknak.
A nagy érdeklôdésre való tekintettel kétszer adták elô a mûsort a
szereplôk: délelôtt az alsó tagozatnak, délután pedig a felsônek.
Késô délután került sor a szokásos
pedagógus karácsonyra, melyre a
nyugdíjas kollégáinkat is meghívtuk.
Köszönjük a szülôi munkaközösségnek a szervezést. A karácsonyi mûsor, az esti gyertyafényes vacsora, a meghitt beszélgetés a szeretetteljes karácsony ígéretét jelentette számunkra.
Gárdonyi G. Ált. Iskola
társ.tud-i munkaközösség
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Teremlabdarúgó torna a Dózsában
Decemberben ötcsapatos tornának adott otthon a pásztói Dózsa
György Általános Iskola tornaterme. A házigazda szerepét ezúttal a
Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club töltötte be. Az 1997-es korosztályt
magába foglaló tornán a helyieken kívül a Balassagyarmat Dózsa, a
hatvani Góliát DSE, a gödöllôi Góliát DSE, és a Nagybátony együttese
léptek a tornaterem parkettjára. A mérkôzéseket Szabó Tibor és Strehó
Sándor játékvezetôk dirigálták.

A PULC csapata

Eredmények: B.gyarmat–Hatvan 1-1, Gödöllô–Pásztó 2-4, Balassagyarmat–Nagybátony 7-0, Hatvan–Gödöllô 1-0, Balassagyarmat–
Pásztó 2-0, Hatvan–Nagybátony 8-0, Gödöllô–B.gyarmat 1-0, Nagybátony–Pásztó 0-3, Hatvan-Pásztó 2-0, Gödöllô–Nagybátony 5-0.
Tornagyôztes a Góliát DSE Hatvan lett 2. Balassagyarmati Dózsa 3.
Góliát DSE Gödöllô 4. Pásztói ULC. 5. Nagybátony. A tornát anyagitájfutó, Bódi Zoltán emlékére bolag is támogató polgármester a legjobb hazai játékosnak járó különdíjat
nyolították le. Érdekesség, hogy
Tóth Olivérnek, a legtechnikásabb játékosnak ítélt díjat pedig Péter
ezúttal a néhai tájfutó volt edzôje
Martinnak nyújtotta át.
Zentai József nemcsak kategóriájában hanem abszolút értékelés
során is a legjobb idôt futva nyerte meg versenyszámát.
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) intézkedései,
Egyébként az idei 15-16 évesek
futamát (Bódi Zoltán emlékfua gazdák aktuális feladatai
tam) a Futárok SC tájfutója
Spisák László nyerte, akinek a
Az NVT intézkedései:
tiszteletdíjat a névadó futam szü– AKG (Agrár-környezetgazdálkodás)
lei adták át.
– KAT (kedvezôtlen adottságú területek támogatása)

Bódi Zoltán emlékverseny
December közepén az országos
Mátrai Tájfutó Versenysorozat II.
fordulóját Mátraszentimre térségében bonyolította le a Hugyecz
Zoltán által irányított pásztói rendezô gárda. A nógrádiakon kívül
ezúttal Zalaegerszegrôl, Karcagról, Budapestrôl, és Gyöngyösrôl
is érkeztek versenyzôk.
A viadal legnépesebb B versenyszámát ezúttal a fiatalon, tragikus balesetben elhunyt pásztói

– Mezôgazdasági területek erdôsítése
– EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai elôírásoknak való megfelelés
– Mezôgazdasági termelôk nyugdíj elôtti támogatása
– Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása
– Termelôi csoportok létrehozásának és mûködtetésének támogatása

KÖZLEMÉNY
A Pásztói Kézilabda Club közhasznúsági jelentésérôl
3060 Pásztó, nagymezô út 36.
Adószám: 18632996-1-12
2004. évi eredmény kimutatás (adatok ezer Ft-ban)
Összes bevétel: 878
Összes kiadás:
Tárgyévi közhasznúsági eredmény:
2004. évi mérlegkimutatás
Befektetett eszközök: –
Forgóeszközök:
Eszközök összesen:
Saját tôke: –
Források összesen:
Mészáros Sándor PKC elnök

969
–91
31
31
31

A Teleki László Városi Könyvtár és Mûvelôdési Központ nevében köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át
felajánlották intézményünk számára. A 20.938 Ft összeget a mûvelôdési
központ és a könyvtár gyermekfoglalkoztatásainak finanszírozására fordítottuk. Kérjük, hogy 2006-ban is segítsék céljaink megvalósítását!
Adószámunk: 16779426-1-12
Teleki László Városi Könyvtár és Mûvelôdési Központ kollektívája

Fenti intézkedésekre meghatározott idôszakokban támogatási kérelem
nyújtható be. A támogatási kérelmek benyújtásáról, és feltételeirôl ingyenes szaktanácsadás vehetô igénybe.
A szaktanácsadások ideje és helye:
Hétfô és szerda: 8-16 óráig MEZÔSOFT Kft Salgótarján, Lôwy S. u. 4.
II/8.
Kedd: 8–15 óráig Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenôrzô Állomás Kerületi Fôállatorvosi Hivatal – Pásztó, Vasút út 21.
Csütörtök: 8-15 óráig Falugazdász Területi Központ Szécsény, Rákóczi u.
79.
Fenti napokon az ingyenes szaktanácsadást Liebmann-né Veres Éva
agrármérnök, agrár szakközgazdász, NVT tanácsadó tartja.
A tanácsadásokra a 20/955-1142-es telefonszámon lehet jelentkezni.
Aktuális feladatok:
Ezúton is felhívom az AKG programban résztvevô gazdák figyelmét arra,
hogy a kitöltött gazdálkodási naplót 2006. január 31-ig kell postai úton elküldeni az FVM Agrár-vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási Fôosztály
címére, 1860 Budapest 55. Pf.1.
A másik fontos információ, hogy a 2005-2006-os gazdálkodási évre vonatkozó AKG kifizetési kérelmek benyújtási határideje 2006. február 1. és
február 28. között lesz. AKG támogatás a jövôben csak kifizetési kérelmek alapján folyósítható.
Liebmann-né Veres Éva NVT tanácsadó
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Pályázati lehetôség
A napokban az NCA régiós kollégiuma egy 44 millió forint összértékû pályázati felhívást tett közzé, melyre a civil szervezetek –
közte sportegyesületek – pályázhatnak. Kérjük a városban tevékenykedô nagyobb egyesületeket, hogy fôként mûködési költségeik enyhítése céljából – lásd a jelentôs mértékben megcsappant önkormányzati sporttámogatást – éljenek a pályázat adta lehetôséggel. A pályázat beadási határideje 2006 január 27. Bôvebbi információ a www.nca.hu lapról letölthetô.
Zentai József sporttanácsnok

Nógrád megye
legjobb ifjúsági
sportolója
Sporteredményei
alapján
Nógrád
m e g y e
szakemberei az ifjúsági lányok kategóriájában a pásztói Shotokan
Karate Klub élversenyzôjét
Scheili Esztert választották
meg 2005. év legjobb Nógrád
megyei ifjúsági leány sportolójának. A díjat 2006 februárjában adják át az érintettnek.

Köszönetnyilvánítás Üzenet a 2006-os évre
A Dózsa György Általános Iskola
szülôi munkaközössége és alkalmazotti közössége nevében köszönetet
mondunk a Németh Norbert családjának nyújtott önzetlen támogatásért. Megkülönböztetett köszönetünket fejezzük ki a Máltai Szeretetszolgálat képviselôinek, akik folyamatosan támogatják a családot.
Minden eddigi és további segítséget
jó szívvel veszünk.
Szivák Ilona igazgató

Táncház és
játszóház

Téli gyalogtúra célba érését követôen minden teljesítô emléklapot és kitûzött kapott

A Muzsla Néptáncegyüttes és
a Városi Mûvelôdési Központ
szeretettel várja az érdeklôdô
gyermekeket és felnôtteket
2006. január 28-án (szombaton) 17 órától 20 óráig a mûvelôdési központ nagytermében
megrendezésre kerülô
TÁNCHÁZRA és KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZRA.
A farsangot idézô játszóban arcfestésre, maszk, maskara és álarckészítésre lesz lehetôség.
A népzenét az Esztám zenekar
biztosítja. Belépôdíj: 200 Ft
Ne felejtse, minden hónap
utolsó szombatján Táncház!

Ne kiálts! – az alvó csendben –
Suttogva szólj! – szépet, kedveset,
Mi a szívnek, jól esik, s ünnep
A megkínzott lelkeknek.
Ne kiálts! Hagy álmodjanak:
Suttogva szólj! S köss békét
Körülötted a dühöngô elemekkel,
Magaddal és a végtelennel.
S, ha lázad is benned a gyûlölet,
Ne kiálts! – suttogva szólj,
Mert talán békében,
A holnap is szebb lehet.
Nincs pányvára vetve
A fékezhetetlen indulat,
Nem tudni, ki les rád
S ki ordít forradalmat.
Ne kiálts! Az alvó csendben.
Suttogva szólj, hagy álmodjon
Népem, magának, mindent:
Mi eddig nem volt: egy jobb kort.
S hazám vérrel áztatott földjén,
Most nyíljanak az élet virágai,
Mik nem a szégyentôl pirosak,
A szabadság lángjaitól izzanak.
Ne fordulj vissza, vissza se nézz,
Elôtted az út s fejedben a józan ész,
Mi eddig álom volt csupán, most
Márványba véshetô valóság.
Ne kiálts! Suttogva mondd,
Bátran a jövô himnuszát,
S az értelem harcterén,
Vívd meg bátran a csatád.
BOLDOG ÚJ ÉVET
MINDENKINEK!
Zsiga Lajos

Februári lapzárta
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat,
illetve mindazokat, akik a Pásztói
Hírlap februári számában cikket,
közleményt, fotót, levelet, hirdetést
szándékoznak megjelentetni, hogy
a lapzárta idôpontja február 6, déli
12 óra. Kérjük, hogy határidôig juttassák el igényüket a polgármesteri
hivatal titkárságára, vagy az intézményirányítási osztályra.

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
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