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Évindító képviselô- testületi ülés

Nehéz pénzügyi helyzetben a város
A városi önkormányzat évindító
képviselô-testületi ülését január
26-án rendezte, mely 2006. év feladatainak megoldására irányult.
A testület fô témaként vitatta meg
a város 2006. évi költségvetési
koncepcióját. Sisák Imre polgármester szóbeli kiegészítôjében
kiemelte, hogy az önkormányzat
alapvetôen külsô tényezôk hatására 2006-ra rendkívül nehéz
helyzetbe került, ezért mûködôfizetôképességének megôrzése
érdekében minden olyan feladatát, melyre még nem történt kötelezettségvállalás késôbbre halasztja és a folyamatban lévô feladatokat felülvizsgálja.
Ennek megfelelôen a képviselôtestület elvárása a város intézményvezetôitôl és a polgármesteri
hivatal
szakosztályvezetôitôl,
hogy lényeges és tartós költségmegtakarító javaslatokat tegyenek a végleges költségvetéshez és

a vitában elhangzottak figyelembevételével dolgozzák azt át.
A képviselô-testület elhatározta, hogy kezdeményezi a hasznosi
ivóvíztározó és a Bercel–Pásztó
ivóvíz távvezeték önkormányzati
tulajdonba, vagy üzemeltetésbe
adását. A végleges döntéshez még
további tárgyalásokra van szükség. Döntöttek a Pásztó Hunyadi
út 12. fsz. 1 sz. alatti ingatlan értékesítésérôl, ahol korábban a Vállalkozás Fejlesztési Iroda mûködött.
Megtárgyalásra került a városi
területek rehabilitációjáról és az
ezzel kapcsolatos pályázatok benyújtásáról szóló elôterjesztés,
mely magában foglalja a középületek akadálymentesítését, a Szent
Imre téri óvoda konyhájának és a
köztéri játszótereknek a korszerûsítését, mely egyben törvényi kötelezettség is. A rehabilitációs teendô kiterjed a városi piac korszerûsítésére, a túlzottan elhasználó-

dott helyi közutak felújítására,
a Hunyadi út korszerûsítésére, a
Hajós Alfréd úti sportlétesítmény
aszfalt és salakos kispályáinak
felújítására, a polgármesteri hivatal és a könyvtár homlokzat tatarozására.
A rehabilitációs feladatok megvalósításához
tanulmánytervet
kell készíteni, amelyhez pályázat
útján lehet a költségeket biztosítani. Elfogadásra került az út- és járdaépítési, felújítási rangsor is.
Döntés született arról, hogy mely
utak felújítására kíván pályázni a
képviselô-testület.
Elfogadták a fiatal házasok elsô
lakáshoz jutásának támogatásáról
szóló rendeletet, majd a képviselô-testület a Dózsa György Általános Iskola igazgatói munkakörének betöltésére készült pályázatot fogadta el. A pályázatkiírás
szövege az Oktatási Közlönyben
kerül közzétételre, melynek beadási határideje: 2006. május 15.

Emlékezés és tiszteletadás
A Donnál elesett második magyar
hadsereg katonáinak tiszteletére
a városi önkormányzat megemlékezést tartott február 10-én a
Szentlélek temetô melletti emlékhelyen.
Sisák Imre polgármester, országgyûlési képviselô emlékezô
beszédében felelevenítette az egybegyûlteknek a régmúlt történéseit: emlékezve, hogy a második
magyar hadsereg több mint 200
ezer katonája közül, mintegy 120
ezer veszett oda a Donnál és több
10 ezer magyar katona került
szovjet hadifogságba. Ezeknek az
embereknek döntô többsége soha
nem tért vissza szülôföldjére.
Ezekrôl az emberekrôl, akik a véres harcban elestek, akik hadifogságba, munkaszolgálatba kerültek
senki sem beszélhetett, amíg
1968-ban Nemeskürthy István
megírta a Rekviem a magyar hadseregért címû mûvét – emelte ki

Emlékezôk a Szentlélek temetô melletti emlékhelyen
beszédében Sisák Imre. – Nekünk
pásztóiaknak is kötelességünk,
hogy emlékezzünk a hôsökre, Zeke Jánosra és Varga Jánosra,
akik tavaly még közöttünk voltak.
Ezután Marti József káplán
imával emlékezett a doni áldoza-

tokra, majd a város intézményei
és szervezetei az emlékhelyen elhelyezték a kegyelet koszorúit.
A pásztói Rozmaring népdalkör
katonadallal idézte fel a múltat, s
végül a Szózat hangjaival fejezôdött be a megemlékezés.
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Átadták a
Gyermekek
Átmeneti Otthonát
A Szociális és Családügyi Minisztérium, valamint az Európai
Unió Európai Szociális Alap PHARE programja forrásainak köszönhetôen 2006. február 14-én
került átadásra a pásztói tizenkét
férôhelyes Gyermekek Átmeneti
Otthona.
A beruházás az elôzôekben említett programokból közel nyolcvan százalékos vissza nem térítendô támogatásból valósult meg.
A források az építészeti jellegû átalakítási munkák mellett a gyermekek és az ôket felügyelô szakmai személyzet teljes körû ellátásához és felügyeletéhez szükséges
személyi és tárgyi eszközöket is
biztosította.
A Gyermekek Átmeneti Otthonának szolgáltatásait azon 3–18
éves korú gyermekek vehetik
igénybe, maximum egy éves idôtartamig, akiknek családi helyzete
átmenetileg rendezetlen. Elhelyezését szülôk, illetve nevelôk kérelmezik – engedélyezik a Gyermekjóléti és Családsegítô Szolgálat javaslata alapján. Az intézmény szakmai irányítását dr. Malik Zoltán végzi. A foglalkoztatotti létszám jelenleg nyolc fô, akik
az ellátáshoz megfelelô végzettséggel rendelkeznek.
Az Intézmény a Területi Gondozási Központhoz tartozik,
melynek vezetôje: Odlerné Tiszovszki Mária. A közel húsz éves
szakmai háttérrel rendelkezô, folyamatosan fejlôdô ellátórendszer
szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, idôsek nappali ellátását (Idôsek klubja Pásztó – Hasznos), Gyermekjóléti- és Családsegítô, valamint védônôi szolgáltatást már hosszabb ideje ellát.
Bentlakásos intézménnyel 2004ben bôvült amikor is megnyitotta
kapuit az ötven férôhelyes Idôsek
Átmeneti Otthona. A Gyermekek
Átmeneti Otthonának 2006. február végi beindulásával a szolgáltatás mintaértékû kisvárosi modellé fejlôdött.
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Pásztó Városi Önkormányzat
Jegyzôjének felhívása az
EBTARTÁSRÓL
Mottó: „Mindörökre felelôssé válsz
azért, amit megszelídítettél.”
(Saint-Exupéry: Kis herceg)

Tisztelt Ebtartók! Az eb, aki megszelídítése után az ember társául
szegôdött, nem megfelelô tartásából
eredôen komoly veszélyetetô tényezôvé válhat. Az elmúlt hónapokban
megnôtt a szabálytalan ebtartással,
különösen az utcán csapatostul kóborló ebekkel kapcsolatos bejelentések száma. Az állatok védelmérôl
és kíméletérôl szóló 1998. XXVIII.
törvény 1. §. (1) bekezdése elôírja,
hogy az eb tartója jó gazda gondosságával járjon el és gondoskodjon
ebe fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelô életfeltételekrôl, valamint az 5.§. (1) bekezdése
szerint az állat megfelelô és biztonságos elhelyezésérôl, szökésének megakadályozásáról.
Az állatok kíméletére, védelmére
vonatkozó jogszabály elôírását
vagy hatósági határozatot megsérti
állatvédelmi bírságot köteles fizetni, amelynek összege: 5.000 forinttól – 150.000 forintig terjed.
Az egyes szabálysértésekrôl szóló
218/1999. (XII. 28.) Korm rendelet
3. § (1) bekezdésében foglalt veszélyeztetés kutyával szabálysértést
követi el, aki a felügyelete alatt álló kutyát
a település belterületén felügyelet
nélkül bocsátja közterületre, illetôleg kóborolni hagyja
természeti vagy védett természeti
területen, illetôleg vadászterületen – a vadászkutya kivételével –
póráz nélkül elengedi, vagy kóborolni hagyja
szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön szállítja
élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdô területére, vagy a játszótérre beenged, illetôleg bevisz
aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a

ház (lakás) bejáratán a harapós
kutyára utaló megfelelô figyelmeztetô táblát
30.000 forintig terjedô pénzbírsággal sújtható. Aki az a)-e) pontban meghatározott magatartással
másnak 8 napon belül gyógyuló
sérülést okozza 50.000 forintig
terjedô pénzbírsággal sújtható.
Ezen szabálysértések miatt a Polgármesteri Hivatal erre felhatalmazott ügyintézôje 10.000,- forintig terjedô helyszíni bírságot
szabhat ki.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselô-testületének a fenti jogszabályokkal összhangban megalkotott
állattartásról szóló 6/2004 (II. 27.)
Ör. rendeletének 8. §. (1) bekezdése alapján az ebet csak elkerített
(zárt) udvarban, ennek hiányában csak megkötve vagy zárt kennelben tartható. A (2) bekezdés
szerint ebet közterületre felügyelet nélkül kiengedni tilos! Az (5)
bekezdésben foglaltak alapján ebet
közterületen, lakóépületek közös
használatú területén pórázon,
közforgalmú jármûveken, pórázon és szájkosárral ellátva kell vezetni, illetve szállítani.
A települési önkormányzat jegyzôjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és
határköreirôl szóló 245/1998.
(XII. 31.) Korm rendelet 7. §. (1)
bekezdése kimondja, hogy a jegyzô az állatvédelemre, valamint az
állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az
ebtartást korlátozhatja, megtilthatja.
Felhívom az ebtartók figyelmét,
hogy a hivatkozott jogszabályokban foglaltak kötelezettségeiknek,
tegyenek eleget.
Dr. Tasi Borbála
címzetes fôjegyzô

Ékszer&Óraüzlet
Ajándékozz a Parti Ékszer
óra és ajándékboltból!
Mi már a Nônapra 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

FELHÍVÁS!
Felhívom valamennyi adóalany
figyelmét, hogy az önkormányzatunkhoz teljesítendô I. félévi adófizetési kötelezettség határideje:
2006. március 16.

Ellenkezô esetben adóhatósági
eszközeinkkel (felszólítás, letiltás, azonnali beszedési megbízás,
egyéb végrehajtás) juttatjuk érvényre követelésünket. Törvényi
rendelkezés szerint az egyéni válA fizetési kötelezettségrôl szóló lalkozótól vissza kell vonni az igaértesítést és készpénz-átutalási zolványt, ha adófizetésre irányuló
megbízást rövidesen kézhez kap- kötelezettségeit nem teljesítette.
ják. Amennyiben technikai okok A gépjármûadóról szóló törvény
miatt ez elmarad, kérem, keresse értelmében a hatóság kezdeméfel az adóhatósági ügyintézôket.
nyezheti a gépjármû forgalomból
Az adó késedelmes megfizetése való kivonását, ha a tartozás az
esetén az esedékesség napjától ké- egy évi adótételt meghaladja.
sedelmi pótlékot kell fizetni, Amennyiben a továbbiakban sem
melynek mértéke a mindenkori tesznek eleget fizetési kötelezettjegybanki alapkamat kétszeresé- ségüknek a tartozásokat átadhatnek 365-öd része minden naptári juk a bírósági végrehajtóhoz ingónap után.
és ingatlan végrehajtásra, mely
esetben a végrehajtási költség is
Az eddigi behajtási tevékenység felszámításra kerül a hátralékos
ellenére Pásztó Város Önkor- terhére, mely összeg elérheti a
mányzati Adóhatóságánál az el- 100.000,- Ft-ot is esetenként.
múlt öt év alatt építményadó, idegenforgalmi adó, iparûzési adó, Ezért fokozott figyelmükbe ajángépjármûadó, késedelmi pótlék, lom a fizetési kötelezettségük telbírság, egyéb adók módjára behaj- jesítését, mert ellenkezô esetben
tandó köztartozások, idegen bevé- az önkormányzati adóhatóság
telek számlán összesen közel 54 kénytelen a fentiek szerint eljármillió forint hátralék halmozó- ni.
dott fel adózóink terhére.
További kérdéseikkel forduljanak
Ezen túlmenôen az önkormány- az önkormányzati adóhatósági
zattal szemben mintegy 4 millió ügyintézôkhöz személyesen (Polforint tartozás áll fenn, így bérla- gármesteri Hivatal Pásztó, Kölkás értékesítés után vételár részle- csey u. 35. fsz. 4-5 iroda) vagy tetek nem fizetése, lakbérhátralék, lefonon (32/460-155/168 és 176szociális kölcsöntartozások miatt. os mellék, 461-220).
Nyomatékosan felhívom a hátralékkal rendelkezôk figyelmét, Pásztó, 2006. február 16.
hogy tartozásukat haladéktalanul
Dr. Tasi Borbála
rendezzék az önkormányzat felé.
címzetes fôjegyzô

Vállalkozás fejlesztési
lehetôségek
A több mint tíz éves tanácsadói,
oktatási, hitelezési gyakorlattal és
tapasztalattal rendelkezô kistérségi iroda – közalapítvány munkaszervezete és tevékenysége 2005
ôszén beépült a Pásztói Kistérség
Többcélú Társulásba. Ennek megfelelôen a vidékfejlesztési, foglalkoztatás fejlesztési és vállalkozás
fejlesztési tevékenységet a társulás szakemberei látják el.

Operatív Program pályázati
lehetôségeinek bemutatása.
3. Európai Uniós információk
biztosítása.
4. Mikrohitel tanácsadás,
pályázatírás.

A Nógrád Megyei Regionális
Vállalkozás Fejlesztési Alapítvánnyal kötött szerzôdésünk értelmében ez évben az alábbi szakmai
tevékenységek kivitelezését segíti
Mészáros Sándor és Szabó Andrea:
1. Általános és üzletviteli
tanácsadás.
2. Gazdasági Versenyképesség

Elérhetôségük: Pásztó Város Polgármesteri Hivatala
3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.
Tel/fax: 32-460-992
32-460-155/177 mellék
Minden érdeklôdôt szeretettel
várunk:
Mészáros Sándor
Térség-és vállalkozásfejlesztési
menedzser

A témafelelôs szakemberek
készséggel állnak a térség kis- és
középvállalkozásainak rendelkezéseire.
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INTERJÚ

Pásztó a költségvetés tükrében
Pásztó Város Önkormányzata
2006. február 14-i ülésén tárgyalta
2005. évi költségvetési rendeletének végsô módosítását és elfogadta a 2006. esztendô költségvetését.
Az elmúlt, illetve az idei esztendô nehézségeirôl kérdeztem Sisák
Imre Pásztó város polgármesterét.
– Amennyiben a 2005-ös esztendôt kellene jellemezni, röviden
azt mondhatnám, rendkívül nehéz
volt. A 2006-os esztendô pedig
hét szûk esztendô egy évben öszszetömörítve. A jelenlegi kormány és az országgyûlés százmilliárdos nagyságrendû forrást vont
el a 2005-ös évrôl 2006-ra a magyar önkormányzatoktól. Pásztó
Város Önkormányzat pénzügyi
helyzete is ezzel arányosan és jelentôsen romlott, hiszen az állam
még annyi költségvetési forrást
sem biztosít az idén, mint az elmúlt esztendôben. Ugyanakkor
kötelezô bérfejlesztést ír elô és
természetesen a közüzemi díjak is
jelentôs mértékben emelkednek.
Három nagyon jellemzô példát
említek:
– a Margit Kórház részére biztosított állami bevételek a 2003-as
szinten vannak, holott három év
alatt igen jelentôs kiadásnövekedés történt,
– a Zeneiskolában a 2004. évi
szinten finanszírozzák egy gyermek ellátását, a képzô-és táncmûvészeti ágnál pedig még a 2004.
évtôl is kevesebb forrást kapnak,
– egy óvodás gyermek ellátásához az állam a tényleges kiadások
kevesebb, mint 50 %-át biztosítja,
tehát az önkormányzat a saját
pénzeszközeibôl többet fordít
éves szinten a gyermek ellátására,
mint a magyar állam.
Összességében talán az érzékelteti a legjobban a helyzetet, ha leírjuk, hogy az összes városi intézmény fenntartásához az egészségügyi ellátáson, az oktatáson, szociális ellátáson keresztül az intézmények mûködését az önkormányzat 623 millió 578 ezer forinttal egészíti ki, holott az államtól a normatív támogatáson túl a
gépjármûadót is beleértve az átengedett bevételek az önkormányzat
számára csak 452 millió 98 ezer
forintban teljesülnek. Ez azt eredményezi, hogy minden forrásunkat, beleértve az államtól kapott
összes pénzügyi elôirányzatot és a
helyi adóbevételt is az intézmények mûködtetésére és a városfenntartásra kell, hogy fordítsuk.
A 2005-ös évre visszatérve, rendkívül jelentôs volt a költségvetés
kiadási elôirányzata. Az összessé-

gében 4 milliárd 726 millió 221
ezer forinttól a fejlesztésekre, felújításokra, illetve a fejlesztési célú hitelekre 1 milliárd 530 millió
250 ezer forintot fordítottunk.
A város hiánya 237 millió 859
ezer forint volt. A fejlesztések közül csak kiemelésszerûen sorolnék fel néhányat:
– 2005. május 20-án befejezôdött a szennyvízberuházás II. üteme, amely a város 80%-os csatornázottságát biztosította
(1.141.000.000 Ft).
– 2005. augusztus 29-én elkezdôdött a csatornahálózat építés
III. üteme, amely Hasznos, a Régivásártér utca környéke és a
Zagyván túli terület teljes közmûvesítését is lehetôvé teszi.
(468.500.000 Ft)
– A csatornahálózat építésével
összhangban több tucat utca teljes
felújítását végeztük el 2005-ben.
– Befejezôdött a Mikszáth Kálmán Gimnázium Rákóczi úti épületének a felújítása 36,4 millió Ft
összegben. (Teljes mértékben támogatási pénzbôl és az intézmény
szakképzési alapjából, amiért ezúton is köszönetünket fejezzük
ki.)
– Elindult a pásztói strandfürdô
felújítása 52,5 millió Ft értékben.
– Pásztón, Hasznoson és Mátrakeresztesen a Kövicses, a Csörgô
és a Ravasz patakok felújítása és
további helyreállítási munkálatok
valósultak és valósulnak meg a
mátrakeresztesi természeti katasztrófa után 2005-ben és 2006ban 530 millió forintos értékben.
A 2005-ös esztendôt tehát úgy
nyugtázhatjuk, hogy minden kötelezô és vállalt intézményünk
fenntartása megfelelô szinten
gondoskodtunk és eredményes
volt a fejlesztési, felújítási tevékenységünk is. Az önkormányzat
hiányára rendkívül rossz hatással
volt, hogy az államtól sem
ÖNHIKI támogatást, sem a belügyminiszteri külön keretbôl egy
forintot sem kaptunk. a hiány
csökkentésére.
– Mire számíthat, milyen lehetôségei lesznek az önkormányzatnak
2006-ban?
– A 2006-os esztendô nem a hét
szûk esztendô egyike, hanem a hét
egybe sûrítve. A korábbiakban
már jeleztem, hogy minden intézményt és mindenféle ellátást
2003., 2004. vagy 2005. évi szinten finanszírozza az állam. Sajnálatos, de ennek okozataként az
önkormányzatnak is nagyon komoly megszorító intézkedéseket
kell alkalmazni. Mûködtetjük az
oktatási, egészségügyi, szociális,

kötelezôen ellátandó és vállalt intézményeinket is, de bizony 2006ot nem a színvonal növekedés, hanem önhibánkon kívül a szegénység jellemzi. Rendkívül feszített
gazdasági év lesz, amelyet túl kell
élnünk. Ettôl függetlenül nyilván
nem mondhatunk le a legfontosabb fejlesztési feladatokról. Csak
felsorolásszerûen jelezném, hogy
milyen céllal, milyen pályázatok
benyújtására kerül sor:
– Irinyi-Baross G. út
burkolás felújítás
– Régivásártér út felújítás
– Vár út 97-145 felújítás
– Vidróczki út felújítás
– Tüdôgondozó felújítás
– Mûvelôdési Központ felújítás
– Hasznos iskola vakolat
felújítás
– Házasságkötô terem kialakítása, illetve a Többcélú Kistérségi Társulással együttmûködve a kistérségi iroda kialakítása
– Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítése
Ezek az új fejlesztések is százmillió nagyságrendû fejlôdést
eredményezhetnek, ha pályázataink pozitív elbírálásban részesülnek. E pályázatok saját erô fedezetét a gáz-kötvény értékesítésébôl kívánjuk biztosítani, hiszen ez
volt a tartalékolás célja.
Január 14-én egyébként a kistérségi szociális fejlesztési program és az Európai Uniós PHARE
program keretében az utolsó projekt is megvalósult. Átadásra került a gyermekek 12 férôhelyes átmeneti otthona. A megyében elsôként létrejövô ilyen típusú intézménybe azon gyermekek kerülhetnek be, akiknek felvétele a szülô kérelmére, vagy beleegyezésével, a szülô egészségügyi körülménye, életvezetési problémája,
vagy más akadályoztatása miatt
indokolt. Fel kell venni azt a gyermeket is, aki lakóhelyérôl önkényesen eltávozott, így ellátás és
felügyelet nélkül maradt.
Befejezôdik a szennyvízberuházás III. üteme, mellyel Pásztó
városban 100%-ossá válik a csatornázottság. A továbbiakban
még a képviselô-testület szándéka
szerint meg kell vizsgálni azokat a
területeket, ahol legkorábban
megvalósult a szennyvízcsatorna,
de a lakosok nem, vagy csak rendkívüli körülmények és drága mûszaki megoldással köthetnek rá.
Aggódással tölt el bennünket az
a tény, hogy Pásztó város lakosságszáma 10 ezer fô alá csökkent,
ezáltal a települést megilletô személyi jövedelemadó-kiegészítés
20 millió forinttal csökkent. Rész-

ben e megfontolásból, részben a
fiatalok lakástámogatásának és letelepedésének elôsegítése érdekében az önkormányzat a fiatalok lakástámogatására vonatkozó rendeletet úgy módosította meg,
hogy az továbbra is biztosítja az új
lakást építôk, vásárlók esetén az
500 ezer forint, használt lakás vásárlás esetén 250 ezer forint viszszatérítendô támogatást. Új elemként került be a rendeletbe, hogy
akik a fiatalok közül az önkormányzat tulajdonában lévô lakótelkekbôl vásárolnak azok 500
ezer forint + ÁFA, azaz 600 ezer
forinttal olcsóbban kaphatják meg
a telket. (Természetesen, aki a telekár kedvezményt veszi igénybe,
az nem kaphatja a visszatérítendô
kedvezményt.) A Homoki területen 17 db, a Feneki területen 14 db
értékesíthetô telket kínálunk.
A telekkínálattal kapcsolatban a
Polgármesteri Hivatal Mûszaki
Osztályán, a lakástámogatási kedvezménnyel kapcsolatban pedig a
Szociális Osztályon kaphatnak
felvilágosítást az érdeklôdôk.
A képviselô-testület a fiatalok
letelepedésének támogatásán kívül komoly figyelmet fordít az
idôsek szociális körülményeinek
segítésére. Felülvizsgálta a 70
éven felüliek szemétszállítási díj
kedvezményét. A 70 éven felüli
egyedül élô személy továbbra is
mentesül a szemétszállítási díj
fizetése alól. Mentesül a szemétszállítási díj fizetése alól az a házaspár, akik közül az egyik személy betöltötte a 70. életévét és az
egy fôre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, azaz 51.600 forintot nem haladja
meg.
Összefoglalva: Pásztó város
életében – sok-sok azonos sorsú
magyarországi településhez hasonlóan – a 2006. évi költségvetési finanszírozás soha nem tapasztalt mértékû likviditási, finanszírozási problémát okoz. Ahhoz,
hogy ezt kezelni és megoldani
tudjuk:
– minden jogos önkormányzati
követelést be kell szednünk (ezúton is felhívok és kérek mindenkit, hogy tartozásait rendezze),
– kiegészítô (ÖNHIKI és BM
keret) támogatást kell igényelnünk, hiszen alapvetôen önhibánkon kívül vagyunk ilyen lehetetlen helyzetben,
– ingatlanainkat és vagyontárgyainkat kell értékesítenünk,
– hiteleket kell felvennünk,
– minden kiadási tételeinket
folytatás a 4. oldalon
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felül kell vizsgálnunk és csökkentett, vagy korlátozott mértékben
tudjuk finanszírozni / esetleg átütemezni, elhagyni csökkenteni.
A képviselô-testület tehát olyan
költségvetést fogadott el, amely
komoly áldozatok árán tudja biztosítani a 2006. év feladatainak
eredményes ellátását. Áldozatot
kell hozni az intézményeknek, az
intézmények alkalmazottainak, az
intézmények ellátottainak, a város
lakosságának.
Soha ennyire nem éreztük, hogy
az önkormányzatok mostohagyermekké váltak. A kormányzati
szándék írott malaszt maradt
(több pénzt az önkormányzatoknak!!) A több pénzbôl kevesebb
lett. Nem számít az óvodás-, az iskolás gyermekek, a családok jövôje, tizedrangú kérdéssé degradálódott az oktatás, az egészségügy problémája.
De egyet bizton állíthatok. Minden hátráltató, rossz körülmény
ellenére Pásztó 2006-ban is mûködni, fejleszteni, élni fog!

Szvita: Rezdül az élet
Tél takarója foszladozó,
nap sugarától olvad a hó.
Csordul a hólé, tócsa telik,
élet a rügyben ébredezik.
Rezdül az élet, búvik a lét,
dalra fakaszt most sok
cinegét.
Szürke ruhát ölt barkacsomó,
bársonya selymes, símogató.
Sárgul a somfa, messzi
ragyog,
visszariasztja a téli fagyot.
Langyosodik a friss levegô,
s nyílik a…, nyílik a
téltemetô.

Szvita: Tavasz
Havas még a fáknak ága,
havas a bokor szoknyája.
Fehérlik a ház teteje,
jeges a tetô eresze.
Ámde fénylik a Napocska,
mind melegebb lesz naponta.
Megcsordul az eresz alja,
foszladozik már a barka.
Megszólalnak a cinegék,
azt kiáltják,hogy „Nyitni
kék!”.

PARLAMENT

A közoktatásról…
Az Országgyûlés tavaszi ülésszakának 3. ülésnapja 2006. február
13-án, hétfôn (13.01 óra – Elnök:
dr. Szili Katalin Jegyzôk: dr. Kis
Zoltán és Vincze László)
ELNÖK: Tisztelt Országgyûlés! Sisák Imre, az MDF képviselôje,
kérdést kíván feltenni az oktatási
miniszternek: „A közoktatás vagy
a fiskális szemlélet a fontosabb?”
címmel.
A miniszter úr távollétében –
amennyiben a képviselô ezt el fogja
fogadni – Arató Gergely államtitkár
úr válaszol. (Jelzésre:) Elfogadta.
Öné a szó, képviselô úr.
SISÁK IMRE JÁNOS (MDF):
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Országgyûlés! Tisztelt Államtitkár
Úr! A balliberális kormány állandóan azt mondja, hogy mindent megtesz a közoktatás érdekében, önök a
közalkalmazottakat mindig szem
elôtt tartják, különösen a pedagógusokat.
Kérdésem pontosan erre irányul,
államtitkár úr. Azt szeretném megkérdezni, hogy a jelenlegi szocialista-szabad demokrata kormány miért
nem tartja be az 1993. évi LXXIX.
törvény 19. § (1) bekezdését, amely
a pedagógus számára a következô
jogot biztosítja: a pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti
az a jog, azt, aki munkaviszonyban,
közalkalmazotti jogviszonyban, pedagógus munkakörben foglalkoztatnak, megilleti az a jog, hogy szakirodalom vásárlásához, illetve a
könyvtári beiratkozáshoz a jogszabályban meghatározottak szerint
évenként az éves költségvetési törvényben megállapított összegnek
megfelelô hozzájárulást vegye
igénybe.
A 2004. évi állami költségvetésben még pontosan nevesítve volt pedagógus-szakkönyvvásárlás címen
a normatív állami hozzájárulás
14 ezer forint nagyságrendben. Ezt
követôen mind a 2005., mind pedig
a 2006. évi költségvetésben töröltetett ez a sor. Joggal kérdezik a pedagógusaink a költségvetések, az önkormányzati költségvetések elfogadása kapcsán, hogy miután a közoktatási törvényt nem módosították,
hová tûnt a pedagógus-szakkönyvvásárlás.
Vagy önök egyébként így gondoskodnak a közoktatásról, így gondoskodnak a pedagógusainkról?
Melyik a fontosabb, államtitkár úr: a
közoktatás, a pedagógusok vagy pedig a kormányzat fiskális szemlélete? Várom megtisztelô válaszát.
(Taps az MDF-es képviselôk soraiban.)
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselô úr. A kérdésre Arató Gergely
államtitkár úr válaszol.
ARATÓ GERGELY oktatási minisztériumi államtitkár: Tisztelt El-

nök Úr! Tisztelt Ház! (Folyamatos
zaj.) Természetesen a kormányzat
számára a közoktatás nagyon fontos, és bizony fontos a fiskális
egyensúly is, hiszen az ország gazdasága sem alapulhat máson, mint
egy háztartás: a bevételek és a kiadások egyensúlyán. Ezért van aztán az, képviselô úr, hogy az Országgyûlés minden évben a költségvetési törvény keretei között dönt
arról, hogy milyen célokra milyen
forrásokat biztosít, dönt arról, hogy
hogyan hozza egyensúlyba egymással a bevételeket és a kiadásokat.
A költségvetési törvényben van
módja az ön által idézett törvényhely szerint is meghatároznia az Országgyûlésnek azt, hogy az egyes
célokra milyen forrásokat tud biztosítani. A képviselô úr is részese volt
annak a költségvetési vitának,
amelynek keretében kormánypárti
képviselôk indítványára több mint
10 milliárd forinttal tudtuk megemelni a költségvetési vita folyamán is a közoktatás céljaira szolgáló
normatív forrásokat.
Ennek a vitának a kapcsán azonban természetesen döntenie kellett
az Országgyûlésnek arról, hogy a
sok fontos cél közül, a sok lényeges
cél közül melyek azok, amelyekre
több jut, és melyek azok, amelyekre
kevesebb jut, vagy amelyekre nem
jut. Ezért az Országgyûlés – véleményem szerint helyesen – azt a
döntést hozta, hogy azokat az alapvetô bérhordozó normatívákat
emelte meg a költségvetési vita folyamán, amelyek az általános iskolai oktatást, az óvodai oktatást, a középiskolai oktatást, a kollégiumokat, a mûvészetoktatást – és még sorolhatnám –, azokat az alapvetô oktatási területeket szolgálják, ahol bizony a béremelés, az energiaáremelés, a mûködési költségek valóban többletkiadásokat jelentenek.
Hozzá kell tennem, hogy más oldalról természetesen a fenntartók számára az áfacsökkentésbôl és az
egészségügyi hozzájárulás csökkentésébôl származó hatások viszont többletbevételt, többletlehetôséget jelentenek. Köszönöm szépen.
Ha szükséges, majd folytatom.
(Taps az MSZP-s képviselôk soraiban.)
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A képviselô urat viszontválasz illeti meg. Parancsoljon!
SISÁK IMRE JÁNOS (MDF):
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Egy államtitkárnak is igazat kell mondania, pláne
hogyha az illetô még országgyûlési
képviselô is. (Dr. Gyimesi József:
Bizony!) Tudja, amikor ön azt
mondja itt a televíziónézôk elôtt,
hogy 10 milliárd forintot adtak a
közoktatásnak a költségvetési vita
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során, akkor ön nem mond igazat,
ugyanis önök a magyar közoktatásból 21,6 milliárd forintot vontak el,
az önkormányzatok normatív támogatásából összesen 40 milliárd 845 millió forintot, államtitkár
úr.
Sorolnék néhány normatívát.
Tudja, az általános iskolai normatíva az 1-4. osztályban 204 ezer forint, ugyanúgy, mint az elmúlt esztendôben, 212 ezer forint az 5-8.
osztályban, mint az elmúlt esztendôben, ugyanakkor a bejáró tanulók
utáni normatívát 10 ezer forinttal
csökkentették. Az óvodában ugyanúgy 199 ezer forintot kapnak a gyermekek után, mint 2004-ben. A zenemûvészeti oktatásnál pedig 2004-es
szinten, 105 ezer forinton tartják a
normatívát. (Az elnök csenget.)
Önök tehát elvontak 21,6 milliárd
forintot a közoktatástól, a pedagógusokat pedig megrövidítették
14 ezer forinttal. Ez az igazság, államtitkár úr. Önök a közoktatást
nem kezelik a helyén. (Taps és közbeszólások az ellenzéki képviselôk
soraiban: Úgy van!)
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselô úr. Viszontválasz illeti meg
az államtitkár urat. Parancsoljon!
ARATÓ GERGELY oktatási minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselô Úr! Ha valaki a parlamentben
valótlansággal vádolja a másikat,
akkor azt nem árt, ha tudja bizonyítani. (Sisák Imre János: Így van!) Ez
önnek sajnos nem sikerült, hiszen
ahogy elmondta a normatívákat, ön
is azt bizonyította, hogy a normatívák nem csökkentek (Sisák Imre János: Dehogynem!), hiszen egyetlen
példát tudott említeni, azonban a bejáró-normatívánál bizonyára megfeledkezett a kistérségek bejáró tanulóinak járó 62 ezer forintos normatíva-összegrôl. (Sisák Imre János
közbeszól.)
Képviselô úr, de ez a kérdés könynyedén eldönthetô: elô kell venni a
költségvetés benyújtott tervezetét,
és elô kell venni a végül elfogadott
tervezetet. Valóban pontatlan voltam az elôbb, durván idéztem a számot: ez nem 10 milliárd, hanem emlékeim szerint 12,5 milliárd forint,
egy kicsit több, mint amit mondtam.
Ami pedig a szakkönyvtámogatást illeti, ez a kérdés az önkormányzatok hatáskörébe került, az önkormányzatoknak kell eldönteniük,
hogy a normatívákból és az egyéb
forrásokból biztosítják-e a pedagógusok számára ezt a támogatást. Remélem, hogy az önkormányzatok
többsége bölcsen fog dönteni, és
megadja ezt a juttatást. (Sisák Imre
János: Hol van a pedagógusok
14 ezer forintja, azt mondd meg!)
Köszönöm szépen a figyelmet.
(Taps a kormánypárti padsorokban.)
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Társasházi közös képviselet alakítása
A pásztói Cserhát lakónegyeden a
rendszerváltást követôen nyílott
arra lehetôség, hogy a tanácsi tulajdonban lévô bérlakásokat az
ott lakók megvásárolhassák.
A tulajdonba kerülést követôen a
régi házfelügyelôi munkakört
nem hozta magával automatikusan az új társasházi, lakóközösségi képviselet.
A Cserhát lakónegyedben élôk
kezdeményezésére a Kölcsey utcai TESZ tanácskozó teremben a
körzet önkormányzati képviselô-

HIRDETMÉNY
Pásztó Város Önkormányzata értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanait:
Derkovits út –
11 db telek
Munkácsy út –
6 db telek
Melyeknek vételára
3000 Ft/m2 + ÁFA.
Pásztó Város Önkormányzata
vissza nem térítendô támogatásként az önkormányzati telkek vásárlásához 500.000 Ft +
ÁFA összegben hozzájárul a
rendeletben
meghatározott
feltételek szerint.
Pásztó, Sport út 1. szám alatti (volt VOLÁN iroda) megnevezésû épületet és területet, amely a Sport útra telekként beépíthetô. Az ingatlan
206 hrsz-on 622 m2 területû.
A Szent Imre téren az óvodától leválasztott 31/1 hrsz-ú,
625 m2 területû lakóház, udvar megnevezésû épület is
értékesítésre vár.
Az ingatlanokkal kapcsolatban érdeklôdni lehet a 0632/460-155 hívószám 143-as
mellékén, vagy személyesen
ügyfélfogadási idôben a Polgármesteri Hivatal II. emelet
35. szobában Zeke Istvánnénál.
Pásztó, 2006. február 16.
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jének Zentai Józsefnek és a polgármesteri hivatal munkatársának
Zeke Istvánénak a meghívása mellett a társasházi, lakóközösségi
képviselôk hivatalos formába történô alkalmazása témakörben
egyeztetô ülést tartottak.
A rendezvényen Robotkáné
Nagy Ildikó Deák Ferenc utcai társasházi képviselô a már több éve
fennálló lakóközösségi ténykedésérôl és a mindezekkel járó problémákról is tájékoztatta a megjelenteket. A körzet önkormányzati
képviselôje az elengedhetetlen

közös képviselô szükségét, a polgármesteri hivatal képviselôjének
pedig az alapító okiratok kialakítását ismertette.
Az ülés végére sikerült egyértelmûvé tenni, hogy a többszintes
ma már magántulajdonban lévô
fôként panelépítésû otthonok lakói a közeljövôben akár csak lépcsôházanként, akár lakótömbönként, vagy több lakótömböt magába foglalva is, csak közös képviselô alkalmazása esetén tudják érvényesíteni többcélú érdekeiket.

EGIS támogatás
az orvosi rendelô
felújítására
A 2005. április 18-i rendkívüli
esôzés a mátrakeresztesi orvosi
rendelô épületét is érintette.
A károk elhárítását az EGIS
Gyógyszergyár 2050 eFt öszszeggel támogatta. Ebbôl az
összegbôl külsô-belsô felújítást, a fûtési rendszer korszerûsítését valósítja meg az önkormányzat.

Bioenergetikai innovációs centrum
Észak-Magyarországon
A Károly Róbert Fôiskola új épületének tanácstermében 2006. február 13-án délelôtt fél tíztôl ünnepélyes keretek között írták alá a
bioenergetikai innovációs központ alapításáról szóló szerzôdést. E célra a bioenergetikai
ágazat tíz meghatározó szereplôje konzorciumot hozott létre,
melyhez 1,3 milliárd Ft összegû
pályázati támogatást nyert.
A szerzôdés aláírásán jelen volt
Gráf József földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter, Magyar Bálint oktatási miniszter, valamint Boda Miklós a Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatal
elnöke.
A gyorsan fejlôdô gazdaság folyamatosan növekvô energiaigényének kielégítése, a klasszikus
energiahordozók hazai korlátai
(fokozódó importfüggés) és a környezetvédelem terén vállalt nemzetközi kötelezettségek Magyarországon is elôtérbe helyezték a
megújuló energiaforrások lehetôségeinek kihasználását. Ennek keretében az ország adottságai miatt
különösen a bioenergetikai iparág
fejlesztése tûnik ésszerûnek,
amelynek meggyorsítása érdekében célszerû állami eszközökkel
is támogatott, koncentrált és öszszehangolt lépéseket tenni. Nemzetközi tapasztalatok szerint hatékony megoldás lehet bioenergetikai innovációs központ és az
arra épülô innovációs klaszter létrehozása olyan térségben, ahol
ennek természeti, ipari, infrastrukturális, szervezeti és szellemi
feltételei leginkább adottak.
Az észak-magyarországi régió
ennek minden vonatkozásban
megfelel, és még számos további
szempont is alátámasztja azt a
koncepciót, amelyet a Károly Ró-

Magyar Bálint oktatásügyi miniszter ismerteti a projektet
bert Fôiskola vezetésével kidolgoztak, koordinálva nagyszámú
potenciális érdekelt szereplô törekvéseit. A pályázati konzorcium tagjai a következô szereplôk:
Károly Róbert Fôiskola – Gyöngyös, Károly Róbert KutatóOktató Kht. – Gyöngyös, Mátrai
Erômû Rt. – Gyöngyös-Visonta,
Egererdô Erdészeti Rt. – Eger,
FVM Mezôgazdasági Gépesítési
Intézete – Gödöllô, Gyôri Szeszgyár és Finomító Részvénytársaság – Gyôr, Középtiszai Mezôgazdasági Részvénytársaság –
Kunhegyes, Bátortrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – Nyírbátor, Inter – Tram Termelô, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Mátészalka, Corax – Bioner Környezetvédelmi Részvénytársaság
– Budapest.
A program átfogó célja az agrárgazdaságra támaszkodó megújuló energiaforrások felhasználásának, mint húzóágazat kialakulásának meggyorsítása. A gyöngyösi Károly Róbert Fôiskolán

megvalósuló centrum tevékenysége kiterjed az alkalmazott kutatásra, a kísérleti fejlesztésre, technológia-transzferre, valamint a
képzésre, továbbképzésre és tudományos utánpótlás nevelésére is.
A pályázat alapján elnyert 1,3
milliárd forintos támogatás és a
résztvevô konzorciumi tagok 320
millió Ft-os hozzájárulásának felhasználásával létrejön, és négy
éven belül üzletileg önfenntartóvá
válik a bioenergetikai innovációs
centrum. A folyamatos technológiai transzfer révén Észak-Magyarországon és az ország más régióiban is különféle méretû és tevékenységi profilú bioenergetikai
termelési integrációk jönnek létre
a hôenergia, biogáz, illetve biohajtóanyagok elôállítása terén,
változatos fejlesztési projektek
valósulnak meg, amelyek több
százezer hektárnyi mezôgazdasági terület (és több ezer agrárvállalkozó) bevonásával kiépítik a bioenergetikai ágazat alapjait.
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Van-e az olvasásnak jövôje?
Ebben a tanévben a gimnáziumunk francia tagozatán olvasókör alakult. Tizenheten és havonta legalább egyszer összegyûlünk, hogy francia nyelvû olvasmányainkról, élményeinkrôl beszélgessünk.
Az olvasás egyrészt örömet
nyújt számunkra, másrészt idegen
nyelven olvasni, más világokat
megismerni nagyszerû dolog.
Ruffec-i társaink segítségével lehetôségünk nyílt bekapcsolódni
abba a nemzetközi programba,
melynek keretében részt vehetünk
a Fiatal Európai Olvasók által kiválasztott legjobb könyv írójának
kitüntetésében. Klubunk tagjai
így hat könyvvel ismerkedhetnek
meg, különbözô nemzetiségû írók
mûveivel, melyeket mind francia
fordításban kaptunk meg. A díj átadása 2006. március 21-én lesz
Strasbourgban, ahová eljuttatjuk
véleményünket az olvasott könyvekrôl.
Ezen kívül, ha lehetôségünk
nyílik rá, szeretnénk, ha olvasókörünk két tagja képviselhetne minket a díjkiosztón, ahol nagy élmény lenne az írókkal való személyes találkozás. Tervezett költségünk 250.000 Ft, ezért szívesen
vennénk bármilyen támogatást az
utazás megvalósításához. Támogatásaikat, melyeket elôre is köszönünk az alábbi címre várjuk:
Pásztói Francia-Magyar Kéttannyelvû Képzésért Alapítvány
Számlaszám:
11741024-20016337.
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VÁROSI KÖRKÉP
Egy képviselô lehetôségei

Városunk jelene és jövôje
A 2002-es év önkormányzati választása alkalmával nem került
be a pásztói képviselô-testületbe. Milyen okok vezettek oda,
hogy mégis a testület tagja lett?
– kérdezem Huczekné Rétvári
Mónikát.
– Molnár Béla nagyra becsült
képviselônk halála után kaptam
felkérést a megüresedett tisztség
betöltésére, amit el is vállaltam.
2004. augusztusában a ciklus félidejében kapcsolódtam be a helyi
politikai munkába.
– Úgy tudom, hogy több közéleti feladatot is ellát.
– 2004. ôszén a pásztói MSZP
alapszervezet elnökének választottak. Arra törekszem, hogy
munkám során higgadt és reális,
ésszerû megoldásokat keressünk
a helyi politikában is. Amikor a
„Sikeres Magyarországért” felhívás elhangzott, magától értetôdôvé vált, hogy ez csak akkor valósulhat meg ha az ország egyes részei, régiói is sikeresek. E gondolatból fakadt a pásztóiak felismerése, illetve elhatározása, amikor
megalakult a helyi civil közösség
a Sikeres Pásztóért Társaság,
melynek elnöke lettem.

– Eddig 124 magyar településen jött létre ilyen társaság.
A mozgalomnak csaknem kétezernégyszáz tagja van. Van ahol
vállalkozók, máshol különbözô
pártoknak a tagjai szimpatizánsai
találtak egymásra. Együtt tervezünk, hiszen a Sikeres Magyarországért mozgalom elsôsorban alkotni kíván, és ennek érdekében
hálózatot építeni. Az emberek
nem négy éves ciklusokban gondolkodnak. Helyben szeretnék
szebbé, lakhatóbbá tenni környezetüket. Helyi tenni akarás találkozik össze a racionalitással, illetve a realitással. Pásztón 2005.
február 24-én alakult meg a közösség. Arra törekszünk, hogy a
maguk területén sikeres, ismert
a közösségi célok érdekében
együtt dolgozni tudók alkossák a
tagságunkat.

– Eddig milyen eredményeket
ért el a civil szervezet és mik a további terveik?
– Az eddigi idôszak aktív munkával telt el. Célul tûztük ki, hogy
a város érdekében politika mentesen, csakis a város és a városlakók érdekeit szem elôtt tartva közösen gondolkodjunk és cselekedjünk. Csakis a közös cél az
ami a fontos. Ehhez pedig szük– A Sikeres Pásztóért Társa- ség van minden egyes emberre
ságnak mik a céljai és feladatai? függetlenül attól, hogy milyen

Szijjártó Péter Pásztón

politikai szemléletet vall. Közéleti Mûhely címmel lakossági
fórumokat szervezünk, ahol a
lakosságot a leginkább érdeklô
várospolitikai kérdésekkel foglalkozunk. Effajta kreatív kezdeményezés hiányzott eddig városunk
életébôl. Foglalkoztunk a kultúra
helyzetével, szerepével és a további feladatokkal, kitörési lehetôségekkel.
Lakossági fórumot szerveztünk
a nyugdíjasok tájékoztatására, a
nyugdíjrendszer megismertetése
céljából. Rendszeres párbeszédet
folytatunk szakmai csoportokkal,
közösségekkel, kikérjük véleményüket.
– Sarkalatos téma településünk
kulturális élete.
– Személyes ügyemnek érzem a
kultúra terjesztését, megismertetését. Ének-zene szakos tanár vagyok, hivatásom is kötelez. Lakóhelyünk kulturális életéhez, mûvelôdéséhez lehetôségeimhez képest hozzájárulok, különbözô
programokat szervezek és azokban részt is veszek. Terveink
között szerepel az ifjúság helyzetével kapcsolatos kérdések feltérképezése, megvitatása és cselekvési program kialakítása. A jövôben is számítunk minden segíteni
szándékozóra, aki tenni szeretne
városunk jelenéért és jövôjéért.

Szvita: Olvadás
„…pár hét, és itt a nyár.”

Nemzeti Klubot indít
a 10 éves Magyarok
Világszövetsége Pásztó
és Körzete Csoport

Hallottad már az olvadás
zaját,
a csacsogva csorgó, fénylô
hólevet?
Láttad-e már a huncut
napsugárt,
amint az új tavaszra vígan
ránevet?

A mûködésének 10. évébe lépô
Magyarok Világszövetsége Pásztó és Körzete Csoport hagyományos rendezvényei megtartása
mellett új tevékenységi formát indít Nemzeti Klub elnevezéssel.
A klub nemzeti értékeink témakörében rendszeres tájékozódási
és kapcsolattartási lehetôséget kíván biztosítani tagjai és minden
érdeklôdô pásztói vagy kistérségi
lakos számára. A klubforma kötetlen beszélgetésekre, egymás
jobb megismerésére is lehetôséget
teremt.
A Nemzeti Klubot minden hónap utolsó péntekén 18 órai kezdettel tartjuk csoportunk Fô u. 58.
sz. alatti helyiségében.
Az elsô foglalkozásra február
24-én kerül sor.

A Fidelitas és a Fidesz – Magyar
Polgári Szövetség pásztói szervezetei meghívásának eleget téve
2006. január 18–án Pásztóra látogatott Szijjártó Péter országgyûlési képviselô, a Fidelitas országos elnöke.
A városi könyvtárban tartott lakossági fórumon telt ház – körülbelül száz érdeklôdô – fogadta a
vendéget. Kriston Péter alpolgármester, választókerületi elnök be-

vezetôje után egy jó hangulatú
elôadás keretében Gömbicz Nándor pásztói Fidelitas elnök kérdéseire válaszolva Szijjártó Péter
beszélt a Fidelitasról, az ifjúság
helyzetérôl, a kormány ifjúságpolitikájáról, az Apró–Gyurcsány
érdekkör meggazdagodását vizsgáló bizottság mûködésérôl, valamint a választási kampányról.
A látogatás a Bence étteremben,
fehér asztal melletti beszélgetéssel zárult.

Nézted-e vágyva, hogy tisztul
a lég,
s hogyan bújik ki a fehér
hóvirág?
Megfigyelted-e, hogy lesz
kék az ég,
szagoltad-e már az illatos
ibolyát?
Nyitott szemmel járj! Látod,
zöld a fû.
Hallga! Hogy dalol sok
boldog kismadár.
Tárd ki a szíved! Daluk
gyönyörû!
Azt dalolják, hogy „…pár hét,
és itt a nyár.”

2006. február
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POLITIKA
Országgyûlési képviselô jelölt Sisák Imre

Tisztességgel szolgálni a megyét…
Február 1-én a pásztói MDF irodában rendezett sajtótájékoztatón
számoltak be az MDF, KDNP és FIDESZ képviselôi, hogy az idei országgyûlési választásokon Sisák
Imre pásztói és Gémesi György,
gödöllôi polgármesterek, országgyûlési képviselôk közös jelöltként indulnak.
Semjén Zsolt a KDNP elnöke jelezte, hogy a három párt átfogó
megállapodást kötött a parlamenti, az önkormányzati és az uniós
választásokra a közös képviselô
jelölt állítással. Most Sisák Imre
és Gémesi György személyében
kezdeményezték, hogy hárompárti jelöltként induljanak, mivel
ôket látják térségükben legalkalmasabbnak, hogy megnyerjék a
választók bizalmát és a polgári
konzervatív értékeket képviseljék.
Hock Zoltán, az MDF alelnöke
hangsúlyozta, hogy Sisák Imre sikeres polgármester, parlamenti

képviselôként is megállta a helyét, nagy munkabírással látja el
mindkét feladatát.
Sisák Imre a hármas jelöléssel
kapcsolatban kiemelte, hogy hûséges típus a munkában, a politikai hovatartozásban, és tisztességgel kívánja szolgálni a megyét,
a választó kerületét, a családját a
továbbiakban is. A teendôk között
kiemelte, hogy helyre kell állítani
a családdal, a gyermekvállalással
kapcsolatos alapértékeket, mivel
a lakosság évi több mint 30 ezerrel
csökken és így húsz év múltán
csak 6,5–7 millióan leszünk. Elmondta, hogy volt pozitív elmozdulás a családtámogatási rendszerben, de rendkívül negatív hatások is érték a gyermekes családokat: valótlan az, hogy a családi
pótlék a duplájára emelkedett.
Nem történt más, mint a családi
adókedvezmény megvonásával
70 milliárdot söpörtünk be az államkasszába, s a rendszeres gyermekvédelmi támogatás 43 milli-

Horváth Zoltán, Hock Zoltán, Sisák Imre (MDF), Semjén Zsolt (KDNP)
és Kriston Péter (FIDESZ-MPSZ) a sajtótájékoztatón
árdos összegét is elvontuk az önkormányzatoktól. S ezzel teremtettük meg az alapjait a dupla családi pótléknak.
Sisák Imre hangsúlyozta, hogy
a munkahelyteremtés a legfontosabb feladat. Ennek megfelelôen

csökkenteni szükséges a kisvállalkozók adóterheit, változtatni kell
a logisztikai körülményeken és
gyorsítósávok helyett Hatvan és
Salgótarján között négy nyomsávúvá kell fejleszteni a 21-es fôutat.

Nyílt levél Juhász Gábor képviselô úrnak!
Az elmúlt napokban két kampány kiadványában is hírbe hozott két pásztói civil szervezetet
a képviselô úr. A Muzsla Néptánc Együttes és
a pásztói lovasok olyan színben tûnnek fel e kiadványokban – más szervezetek mellett, amelyek nevében nem kívánunk állást foglalni –,
mintha Juhász Gábor úr képviselôi lobbytevékenységének, kormányzati kapcsolatainak köszönhetôen részesültek volna ki tudja milyen
mértékû állami támogatásban.
Ennek kapcsán köszönettel vennénk, ha képviselô úr a kampány hátralévô részében tartózkodna az ilyen és hasonló jellegû, a politikai haszonszerzés szemszögébôl talán ügyesen
összeállított, de alapjában félrevezetô megfo-

galmazásoktól a szervezeteinkkel összefüggésben! A képviselô úr kiadványai által sugalltakkal ellentétben ugyanis, nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy Juhász Gábor sem államtitkári, sem országgyûlési képviselôi, sem
szocialista politikusi, sem pedig magánemberi
minôségében soha, semmikor, semmilyen támogatást egyesületeink számára nem nyújtott.
Mellesleg egyetlen rendezvényünkön sem láthattuk az érdeklôdô vendégek között.
Egyesületeink eredményei csak a tagság
több éves lelkes, önkéntes munkájának és a valós támogatóink által önzetlenül nyújtott adományoknak köszönhetôek!
Ezek sorában Juhász úrral ellentétben mindig is ott szerepeltek – köszönetet ezért soha

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

nem várva – Sisák Imre és Becsó Zsolt országgyûlési képviselôk – ha már a politikusok valós szerepérôl kell szót ejtenünk!
Pályázatokat pedig kormányzatoktól függetlenül írunk és ciklusoktól függetlenül, hol
több, hol kevesebb sikerrel nyerünk is. Úgy
gondoljuk, hogy ezért – mivel hiszünk a pártatlan elbírálásban –, egyetlen döntéshozónak
sem tartozunk külön hálával.
Annak eldöntését, hogy etikus dolog-e egy
választási kampányban idegen tollakkal ékeskedve szerepelni, az olvasókra bízzuk.
Tóth Lászlóné
Muzsla Néptánc Egyesület elnöke
Kôszegi Pál – Mátrai Lovas Egylet elnöke

CSOHÁNY
BARÁTI KÖR
PÁSZTÓ KULTÚRÁJÁÉRT
ALAPÍTVÁNY
kéri a képzômûvészetet szeretô, kedvelô adófizetôket,
hogy adójuk 1%-ával támogassák munkájukat.
Az alapítvány számlaszáma: 11741024-20016973

VÉRADÁS!
Kérjük segítsen! Jöjjön
el a véradásra a pásztói
mûvelôdési házban
2006. március 16-án
(csütörtök)
10–18 óráig.
Személyi igazolványát
és TAJ kártyáját is
hozza magával!
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„Minden nappal minden szempontból egyre jobban vagyok”
A Városi Mûvelôdési Központban
hat éve mûködô Agykontroll klub
vezetôjével Almási Lászlóné, Ágival
beszélgettünk a közelmúltban a
klub tevékenységérôl, törekvéseirôl. Megkértem, hogy tájékoztassa
a Pásztói Hírlap olvasóit a klub céljáról, eredményeirôl és a speciális
agykontrollos életfilozófiáról.
Klubunk célja az önmegismerés,
az öngyógyítás, a problémák minél
kíméletesebb megoldási lehetôségeinek keresése, helytállás a mindennapok kihívásai közepette, elsôsorban meditációs technikák elsajátításával. Szeretnénk hozzánk forduló embertársaink számára segítséget adni felbecsülhetetlen értékeik felismerésében a TUDAT irányítása révén.
Célunk, mindezen ismeretek elsajátítása, beépítése a hétköznapokba. Ezen ismeretek által életünk magasztosabb értelmet nyer, egyre világosabbá válik elôttünk: minden
összefügg mindennel, rádöbbenünk
felelôsségünkre, hiszen felelôsek
vagyunk döntéseinkért, döntéseink
következményeiként olyan a világ
amilyen!
Nyitottak vagyunk minden új és
még ismeretlen iránt, ha az szellemi
fejlôdésünket szolgálja. Nincs merev szabály, de rendszeresség igen,
amely szükségszerû ahhoz, hogy lé-

pésrôl-lépésre haladhassunk az
ÚTON. Az agykontroll tanfolyam
elvégzése indította el a tagságot az
önmegismerés útján. Hogyan, milyen módon fejleszti tudásotokat?
Mindenkor, s az elmúlt évben is
tagjaink különbözô továbbképzéseken, tréningeken, elôadásokon, tanfolyamokon vettek részt. A résztvevôk átadják új ismereteiket, a tanultakat közösen dolgozzuk fel. A témakörök: Táltos iskola, Feng shui,
Bibliadráma, Numerológia, Jóga,
Buddha tanításai, villámolvasás…
Felvettük a kapcsolatot a pásztói
Reiki klub tagjaival, ezáltal foglalkozásaink még tartalmasabbá, értékesebbé váltak.
– Mit tud nyújtani a klub azon embertársainknak akik nem végeztek
agykontroll tanfolyamot, de határozottan érzik, tenniük kell(ene) életük, s ezáltal szûkebb-tágabb környezetük jobbítása érdekében?
– Szeretettel várunk mindenkit,
aki el tudja fogadni a klub szabályait és szeretne részt venni az önmegismerés szabályaiban.
A megoldás végtelenül egyszerû,
mindannyiunkban adott: fogadjuk
el embertársainkat olyannak, amilyenek, s ne akarjuk mindenáron
megváltoztatni ôket. „Csak” mi változhatunk, csak önmagunkat tudjuk
megváltoztatni.
Huberné Bognár Edit

Hasznos információk civileknek
Az Országgyûlés 2003 évben alkotott jogszabályai között fogadta el
a Nemzeti Civil Alapról szóló törvényt, amely a civil szféra tagjai körében azóta is NCA törvényként
közismert. Lényege, egy olyan – a
költségvetés fejezeteiben is megjelenô – pénzügyi alap, amely a civil
szervezôdések számára nyújt vissza
nem térítendô, mûködési támogatást
pályázati rendszer keretén belül.
Az NCA forrása, az adózók személyi jövedelemadójának 1%-ból a civil szervezetek számára felajánlott
résszel megegyezô összeg, ami éves
szinten közel 7 milliárd forint.
A Nemzeti Civil Alapprogram
egy támogatási elveken és sávokon
nyugvó támogatási rendszer, amely
hosszútávon biztosít kiszámítható
forrásokat a civil szektor fejlôdéséhez. Többek között ezek a gondolatok is elhangzottak azon a Civil Fórumon, amelyet a Dél-Nógrádi Települések Pásztói Egyesülete valamint a Teleki László Városi Könyvtár és Mûvelôdési Központ szervezett január 16-án.
A rendezvényre Pásztó és kistérsége civil szervezeteinek vezetôi
kaptak meghívást. A fórumon Tari
Ottó a Nemzeti Civil Alapprogram
Észak-Magyarországi Regionális
Kollégiumának miniszteri megbízottja tartott tájékoztatót az NCA je-

lenlegi és várható pályázati lehetôségeirôl. Szólt arról, hogy január
27-ig nyújthatják be a pályázók azokat a pályamunkákat, amelyek elbírálására az Alapprogram 2005. évi
második fordulója keretében kerül
sor és amelynek keretében B.A.Z.,
Heves és Nógrád megyék egyesületei és alapítványai több mint 41 millió forint támogatásban részesülhetnek. Ehhez természetesen jó színvonalú és eredményes pályázatokra
van szükség, amelyek elkészítéséhez a Kollégium tagjai igyekeznek a
legnagyobb segítséget biztosítani.
Az elôadó felhívta a figyelmet
azokra a hibákra, amelyeket a pályázók leggyakrabban elkövetnek, illetve azokra a változásokra, amelyet
a pályázat kiírói idôközben eszközöltek. A civil esemény résztvevôi
több olyan kérdésre kértek és kaptak
megnyugtató választ, ami a korábbiakban vitatott volt részükrôl.
A rendezvény zárásaként még egy
fontos információhoz jutottak a
megjelentek, amelybôl kiderült,
hogy pihenésre nem jut sok idô, mivel várhatóan március végéig megjelenik az NCA 2006. évi pályázat
elsô fordulójának a kiírása. A város
és kistérsége valamennyi pályázó
szervezetének sikeres munkát és
nagymértékû mûködési támogatás
elnyerését kívánjuk.

GUMI és FUTÓMÛSZERVIZ
LAKAT GUMI KFT.

Juhász Gábor az MSZP jelöltje
Szocialista voltam, az is maradtam. Az MSZP jelöltjeként indulok, hogy ismét
versenyre keljünk a FIDESZ
jelöltjével. Jelölésemben,
kampányomban támogatnak
a Szociáldemokraták, a Bányász Nyugdíjasok, a Sikeres Pásztóért Egyesület, és a
Nôklubok tagjai is.
A mi politikánk az együttmûködésen, partnerségen
alapuló fejlôdést tûzi ki célul. Mára behoztuk a
FIDESZ-MDF kormányzás
okozta hátrányunkat, s most
célozzuk a gyorsabb fejlôdést MSZP kormány esetén.
A baloldali kormányzás a
választókerületben számszerûsíthetôen is nagyobb fejlô-

NÁLUNK ÁRUHITELRE VÁSÁROLHATÓK!

Állandó akciók 10–30%!
Kipufogó dobok eladása, szerelése
Katalizátorok kedvezô áron kaphatók
déssel járt és jár. A kormány
gondol azokra, akiknek nehezebb.
Azok támogatására számítok, akik többet, jobbat akarnak a településüknek és családjuknak.
A bajba kerülôk számíthatnak rám.
Juhász Gábor

50cm3 robogók
már
20%-tól
elvihetôk!
Pásztó, Irinyi út 9. (21-es fôút mellett)
Tel./fax: 06-32/461-865 • www.e7.lakatgumi.hu

2006. február

9

KIRAKAT

SIENA

Lakberendezési Áruház

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

Kössön,
horgoljon
kedvére!

ÚJ KÖTÔ
FONALAK
ÉRKEZTEK!

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

3 mm-es színes voile függöny 750 Ft!
JÖJJÖN, MI VÁRJUK! KÉTTEX tilház Kft.
Pásztó, Nagymezô u 18. T./fax: (32) 460-756
Nyitva: H–P: 8–16.30, Szo: 8–12.00

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
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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

E L E K T RO N

VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET
Pásztó, Fô út 98. Tel./fax: (32) 462-361
email: elvill@enternet.hu
Elektromos
kéziszerszámok
(flex, Hilti, Skyl, stb.)
és Hajdú mosógép,
centrifuga javítása!

Egyszerû
mennyezetlámpák,
függesztékek,
burák,
spot-ok is
kaphatók!

Carira kapcsolók
315 Ft-tól!

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

Könyvek, ajándékutalványok,
CD, DVD, kazetta, óriási
választéka
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.: (32) 563-130, 563-131
Tel./fax: (32) 460-102, email: iposzpaszto@globonet.hu

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!

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!

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

Kényelem

BÚTORBOLT
• ülôgarnitúrák
• franciaágyak
• kisbútorok

• gardróbok
• szekrénysorok
• konyhabútorok

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

Rengeteg
akciós termék!

Étkezôgarnitúrák akciós áron!

GÉPKÖLCSÖNZÉS

Pásztó, Kossuth u. – Árpád u. sarok
Tel.: 32/460-317
Nyitva: H–P: 9–17, Sz.: 9–12

Takarítógép
kölcsönözhetô!

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
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„Sodrásban” Közhasznú Alapítvány
Egy város szellemiségét alapvetôen meghatározza, mennyire ismeri és tiszteli értékeit. Pásztó
igen gazdag szellemi és tárgyi
emlékekben, múltbéli és köztünk
élô értékes alkotókban, alkotásokban, gazdag életutat felmutató
személyiségekben.
Gaál István Kossuth-díjas filmrendezô ilyen értéke városunknak.
2004 óta Pásztó Város díszpolgára.
Mûvészi, szellemi értékei kötelékével kapcsolja városunkat az európai kultúrához, és túl a 70. életévén is Pásztót vallja meghatározó
élményû otthonának.
„A Pásztón töltött évek voltak
egész gyermekkorom, ha nem
egész életem meghatározó esztendôi. Ma sem tudom másnak nevezni a Zagyva-völgyet, mint Varázsvölgynek.” – nyilatkozta a mûvész.
Ma is büszkén vallja, hogy itt, a varázsvölgyben tanulta az emberi
tisztesség világnyelvét. Mûveiben
többször megjelenik a pásztói táj, a
palóc ember, és Gaál István nemcsak lélekben, de a valóságban is
„hazajár” Pásztóra. Visszatérései
újra és újra gazdagítják a várost.
Kiemelkedô jelentôségû az általa létrehozott „Sodrásban” Közhasznú Alapítvány, melyet Pásztó
Város Önkormányzatával közösen
indított útjára. Az alapítvány célja
segítségnyújtás Pásztó város közösségének a város kulturális éle-

tének élénkítésében, a város intel- mûvész szeretett mesterérôl, Szôts
lektuális vonzásának emelésében. Istvánról nevezte el, és a kollégium
Segíteni a magyar filmek megis- adott otthont a foglalkozásoknak.
merését és megbecsülését. Pásztói
A Városi Mozi mûködése alatt
tehetségek felismerése és segítése, az alapítvány a mûvelôdési köza pásztói ifjúság szellemi fejlôdé- ponttal közösen többször szervesének elôsegítése, támogatása.
zett vetítéseket és ankétot Gaál IstGaál István készpénz összeggel ván filmjeibôl. Sajnálatosnak tarés természetbeni juttatással (köny- tottuk a vetítések megszûnését, a
vek, filmek kópiái) alamozi
„bezárását”.
pozta meg az alapítváEzért az alapítvány kunyi vagyont, melyhez
ratóriuma anyagilag is
Pásztó Önkormányzata
támogatni kívánja a
1,5 millió forinttal
mûvelôdési központ
csatlakozott.
vezetésének törekvését
A Sodrásban Köza vetítések újraindítáhasznú Alapítványt ku- Gaál István
sára, a filmvetítések
ratórium mûködteti,
technikai feltételeinek
amely – az alapító céljának megfe- megteremtése és a középiskolás
lelôen – köteles a vagyont kezelni, filmklub mûködtetése révén.
mûködtetni, s a célok megvalósítáAz alapítvány céljaként megfosán dolgozni. Egy alapítvány ak- galmazott tágabb horizontú tevékor válik élô, kézzelfogható érték- kenység még csak nyomokban reaké, amikor a sommás célok meg- lizálódott, a tehetséggondozás, az
fogható valóságként jelennek meg. ösztöndíj- és pályázat kiírás a
Az elmúlt években meghatározó konkrét kuratóriumi tervek között
tevékenységekkel indult a munka. szerepel. A kuratórium a közeljöA városi könyvtár munkatársai át- vôben elkészíti és közzéteszi pávették és feldolgozták a Gaál Ist- lyázati- és ösztöndíj lehetôségeit,
ván által felajánlott – könyvtára hogy ily módon is elérje a célcsolegjavát alkotó – könyveket, mely- portjait. Egyéni kérelmek alapján
nek elhelyezését és gondozását a már eddig is több ízben nyújtotkönyvtár vállalta. A folyamatos tunk segítséget szakirányú (filmkapcsolattartás élô formája való- és fotó terület) továbbképzésben
sult meg a Gaál István vezette fotó, való részvételhez, és készülô videó
videó- és filmmûhely foglalkozá- összeállításhoz.
sain, amely középiskolásokból
„Sodrásban” Közhasznú
verbuválódott. Az alkotómûhelyt a
Alapítvány kuratóriuma

A Muzsla Néptáncegyüttes

Városi
Mûvelôdési
Központ
és a

szeretettel várja az érdeklôdô
gyermekeket és felnôtteket

2006. február 25én (szombaton)
17 órától 20 óráig
a mûvelôdési központ
nagytermében megrendezésre kerülô

TÁNCHÁZRA
és KÉZMÛVES
JÁTSZÓHÁZRA.
A népzenét az Esztám
zenekar biztosítja.
Belépôdíj: 200 Ft
Ne feledje, minden hónap
utolsó szombatján
Táncház!

Gondolatok Csohány Kálmánról
Csak / Úgy élek már, / ahogy rajzaim
mutatják… / Fehér / Fekete. / Fehér / Fekete.
/ Átmenet nincs közöttük. (1968)
Napok óta morzsolgatom magamban
Csohány sokat sejtetô, pár sorba sûrített „életprogram” versét. Lapozgatom a munkásságát
értékelô könyveket, katalógusokat. Felsejlenek elôttem a személyes találkozás elôtti évek,
amikor rácsodálkoztam varázslatos rajzaira és
kivágtam ôket az újságokból. Így azután, amikor 1973-ban megújítva a pásztói hagyományokat, megszerveztük a járási mûvésztelepet
Mátrakeresztesen, végtelenül örültem, hogy
megismerhettem a nagy grafikust. Minden évben velünk töltött egy pár napot, a munkánkat
megnézte, de véleményével nem akarta befolyásolni.
Én akkor is, de ma is úgy érzem, egész személyes kisugárzásával, természetességével,
emberi tartásával volt hatással mindnyájunkra.
Ha behunyom a szemem, magam elôtt látom
a nyári este tábortüzét, amint körben ülünk, és
ô mesél Erdélyrôl, pajkos történeteket a bányászidôkbôl, majd hallom a hangját, ahogy
énekli a szebbnél-szebb népdalokat.
Tudom azt, hogy úgy szerette Pásztót, szinte
fizikai fájdalomként hatott rá; ez a mély érzés

egész alkotói munkásságát meghatározta.
Legfôbb bizonyítékok erre pásztói témájú
munkái, melyek az ábrázolt történeteken és
személyeken túl évszázadokra szóló misztikus
üzeneteket közvetítenek az alkotásokat befogadó nézônek.
Patrióta gondolkodását igazolja az a tette,
amikor elintézte, hogy Pásztó egy olyan XX.
Századi képzômûvészeti gyûjteményhez jusson, amelyet a többi múzeumok csak irigyelni
tudnak, ezt a meghatározást a drága emlékû
Supka Magdolna mondta.
Ez a gesztusa azt az üzenetet is hordozza,
hogy munkáin túl felbecsülhetetlen értékû
mûvészeti kincsekkel gazdagította Pásztó múzeumát. Kár, hogy ezeknek az alkotásoknak
idônként csak a töredékét tudjuk megmutatni.
Csohány Kálmán 81 éve, 1925. január 31-én
született, és áprilisban lesz 26 éve, hogy nincs
közöttünk.
Február 4-én Egerben a Keresztény Ifjúsági
Klub és a Segít a Város Alapítvány Galériájában nyílt kiállítás Csohány Kálmán alkotásaiból.
A kiállítás anyagát ismert és kevésbé ismert
munkák alkotják. A képek a család tulajdonát
képezik, a válogatást nagy gonddal Csohányné Klárika végezte, a kiállítást Mandák Attila
rendezte, az ünnepi köszöntôt Sisák Imre

mondta. A megnyitó bensôséges, mély érzelmektôl, átszôtt gondolatait, a feleség, Csohányné Klárika mondta el.
Izgalmas volt, ahogy az egri Rókus kápolna,
erôs kontrasztos felépítését elemezte, majd
párhuzamot vont a pásztói Szentlélek temetôt
és az egri Kisasszony temetôt ábrázoló képek
között. (az egri temetôben nyugszik Csohány
Kálmán édesanyja, a pásztói temetôben pedig
édesapja pihen.) Részletesen elemezte Csohány Kálmán munkásságát, jelezve, hogy a
könnyednek látszó rajzokat sok-sok rákészülés, meditáló megfigyelés és mély lelki gyötrelmek megélésével hozta létre a mûvész.
Rézkarc technikáját nem a sokszorosíthatóság
irányította, pont ellenkezôleg, az anyag általi
véglegességbe szorítás vezérelte. Akvarelljei
könnyed kirándulások a színek világába.
A család és az egri rokonok mellett állva
örömmel gondoltam arra, hogy részt vehettem
a kiállítás létrehozásában.
Ôszintén remélem, hogy a salgótarjáni kerámiafal lebontása után, Pásztó mûvészetszeretô
polgársága nem engedi, hogy ehhez hasonló
rombolás történjen a városban.
Legyünk büszkék arra, hogy ország-világnak megmutathatjuk Pásztó gyöngyszemét: a
Csohány-galériát.
Perényi Anna Csohány Baráti Kör
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MOZAIK

Irodalmi Pályázat
A pásztói Teleki László Városi Könyvtár és Mûvelôdési Központ

„Hogyan írtok ti?” címmel pályázatot hirdet.
Pályázati téma: Diákhumor
Várjuk mindazokat a humoros pályamunkákat,
melyek az iskolával kapcsolatos élményekrôl szólnak.
Pályázni lehet általános, illetve középiskolás diákoknak egyaránt.
Kategóriák: 1. Vers; 2. Novella, humoros történet
Pályázati jelige: „Diákhumor”
A szerzô adatait (név, cím, életkor, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskola neve)
zárt borítékban kell mellékelni.

A pályamunkák beküldési határideje: 2006. április 7.
Cím: Városi Mûvelôdési Központ, Pásztó, Deák Ferenc út 14.
E-mail cím: K0155@koznet.hu
A pályamunkák elbírálása két kategóriában, az alábbi korosztály
szerint történik:
7-14 éves korig; 14-18 éves korig
Díjkiosztó ünnepség: 2006. április 27. 18 óra
Helyszín: Városi Mûvelôdési Központ, Pásztó, Deák Ferenc út 14.
A legsikeresebb pályamunkák megjelenési lehetôséget kapnak
a Palócföld közéleti, irodalmi, mûvészeti folyóiratban, ill.
ajándékkönyv csomagban részesülnek
További információ:
Pusztai Anett mûvelôdésszervezô
Városi Mûvelôdési Központ Tel: 32/460-881

Születésnapi sportbál
Egy éves megalakulásukat is ünnepelve február közepén a Zöld Sas
vendéglôben sportbált tartott a mátrakeresztesi öregfiúk labdarúgócsapata.
Az ezúttal zsúfolásig megtelt vendéglôben Nagy Dezsô és Bognár
Zsolt csapatvezetôk köszöntötték a
megjelenteket, köztük a pásztói
öregfiúk labdarúgócsapatának képviselôit. Ezt követôen felelevenítették az elmúlt egy év történéseit,
majd egy ízletes vacsorát követôen
késô éjszakába nyúló zenés-táncos
mulatozással zárták a keresztesi Nagy Dezsô és Bognár Zsolt csapatvezetôk köszöntik a megjelenteket
sportbált.

Fókuszelektron

Nônapi bulik a

Pásztó, Fô út 21. Tel: 32/460-018
Nyitva tartás: H – P: 8–17 óráig, Szo: 8–12 óráig

Palóc Csárdában!

M Û S Z A K I

S Z A K Ü Z L E T

Március 10-én a nônapot ünneplô
hölgyek és partnerük részére rendezvényt
szervezünk.
A belépés díjtalan!
A zenéért felelôsek: Hege&Karcsi
***

Ôrizze meg egészségét!
Nônapra lepje meg szeretteit
INFRASZAUNÁVAL!
Most bevezetô áron: 49.990 Ft!
• Teljes oldalfali infrapanelek
• Láb melegítô
• 8 fokozat + idôzítô óra

• Benne fa ülôke
• Összecsukható kivitel

Áruvásárlási hitel lehetôség!

Március 11-én tartandó bulinkra
csak a hölgyeket várjuk!
A belépô: 4.000 Ft, ami magába foglalja a
vacsorát, Chip&Dale Show-t
és élôzenét. Sztár zenész:
DANHAUSER BALÁZS
ASZTALFOGLALÁS:
06-30/9286-347
Várjuk kedves vendégeinket rendezvényeinkre!
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KULTÚRA-MÛVELÔDÉS
Telhetetlenség ételben-italban

Gasztromániás furcsaságok
Túl vagyunk a karácsonyi, újévi
és a disznóölési nagy evészeteken, s máris itt a farsang, de a
nagyböjt még odébb van. Persze
az emberiség egy részének túlsúlyos állapota arra utal, hogy általában – ünnepek nélkül is – jóval
többet, fôleg zsírosabban fôzünk
és eszünk, mint kellene!
Gondolom, hogy az elôbbi megállapítások az ôskor emberére
nem vonatkozhattak, hiszen a
gyûjtögetés, halászat és vadászat
eleve meghatározta az étkezési
mennyiséget és minôséget, s fôleg
sokat kellett mozognia, hogy
megszerezze a mindennapi betevô
falatot.
A pásztorkodó nomád népek,
így ôseink is, akik gyakran a nyereg alatt puhították és úgy ették a
húst, bizonyosan nem lustultak el,
mint a kései utódaik a felesleges
kilók miatt.
Az ókori görögök már nemcsak
ínyencek voltak, hanem a lakomáikon az élvezetek hajhászását is
megengedték maguknak, ahol
tisztességes nôk nem, hanem a hetérák („barátnôk”) társaságában
szárnyast, halat, disznóhúst, nyúl-

pecsenyét és szezámos kalácsot
fogyasztottak. Bort fôleg a lakoma után ittak. A tánc, játék és mindenféle más szórakozás növelte az
est élvezeteit.
Mind az athéniek, mind a rómaiak fekvô helyzetben étkeztek,
ugyanakkor az utóbbiak arra törekedtek, hogy az egyszerû, fából
készült ágyak helyett, elefántcsont-, arany-, sôt drágakô berakással díszített heverôkön fogyasszák el – a hozzájuk közelálló
hölgyekkel együtt – a mai filmekbôl is jól ismert lucullusi lakoma
különlegességeit. – Az egyik
fennmaradt írás szerint hihetetlenül sokba került az a tál étel,
amely ötszáz strucc agyvelejébôl
készült, vagy az a másik, amelyen
ötezer éneklô madár nyelve volt
megsütve.
A középkorban a keresztény erkölcsök szerint az ínyencséget a
hét fôbûn való közé sorolták, a két
nem együtt való étkezését szigorúan elítélték, és különösen az
ágyakon való étkezés szokását támadták, amit a vétkes elpuhultság
következményének, s a különösen
kárhoztatott mértéktelenség legfôbb okának tartottak. Persze a ki-

Oláh Ferenc kiállításához

Ôsi kultúrák kifinomultsága
Oláh Ferenc munkái többféleképpen értelmezhetôk a nézôk, vagy
értékelôk szemszögébôl. Szerintem csak egyféleképpen! 2005.
december 2-án a Városi Könyvtár
kiállító termében nyílt meg megkapó egyéniséget hordozó kiállítása.
Már a megjelentek száma is
igazolta vagy igazolhatta, hogy
nem akármilyen eseményben lesz
részünk. Nem csalódtunk. Oláh
Ferenc a festô maga is büszkén
hangoztatja, hogy cigányfestô.
Közel 30 képe sorakozott a falakon, tájképek, csendéletek és egy
portré.
Oláh Ferenc egy kifinomult,
kulturált festészet nyomait hordozza, persze nem tagadva meg a
festô génjeiben lévô ôsiség vonásait sem.
Képei megkapóan egységesek
és egységesen szépek. Nincs bennük semmi mûvi, semmi mesterkéltség. Ôszinték, reálisak, mint
maga a festô. Nem akar több lenni, nem akar jobb lenni, mint amilyen Ô maga, és ez igen nagy erénye. Alkotásai a nyíltság, az

ôszinteség, az önkifejezô szándék
megnyilvánulásai és példaképei.
Merész vonalvezetése, erôs,
ôszinteségre utaló, markáns, több
esetben sötét árnyalatai éppen a
génjeiben hordozott másságát látható morzsái, nyomai.
Sokszor tiltakozunk az olyan
alkotások ellen, amelyek látványosak ugyan, de kevés bennük
az új, az egyéni, sokszor csak az
unalomig ismételt formák, színek
halmaza.
Oláh Ferenc képei nem ebbe a
kategóriába tartoznak. Valamenynyi képe ôszinte, igaz, az
egyéniséget magukban hordozó
alkotások. Fái, vízesései, virágcsendéletei igazak, valóságosak,
csak néha a képek címei nem
azok.
Ez a kritikai megjegyzés hozzátartozik az értékeléshez és az
ôszinteséghez is, mert a festô
nemcsak alkotni, hanem alkotásaival gyönyörködtetni és a képzômûvészet szeretetére és tiszteletére nevelni is akar.
Ezt teszi Oláh Ferenc is. Gratulálunk neki.
Simon Imre

rályok és fejedelmek udvari lakomáik nemcsak aranyozott bábú fácánokat és kiterjesztett farkú pávákat szolgáltak fel az apródok és
a csinos szüzek, hanem egy-egy
óriási darab sült, vad, vagy másféle hús és mérhetetlen mennyiségû
ital is került az asztalra. – Így hát
nem véletlen, hogy a középkori
jobbágy, Tiborc Katona József
drámájában így panaszkodik:
„…a nagyasszony… táncmulatságot ád szüntelen” úgy, mintha
mindig lakodalma vagy „keresztelôje volna…” Ôk játszanak, zabálnak szüntelen,” Úgy, mintha
mindenik tagocska bennek” egyegy gyomorral volna áldva…” s
ha egy beteg feleség, vagy egy
szegény” himlôs gyerek megkívánná, lesújtunk egy rossz
galambfiat, tüstént kikötnek…”
Az évszázadok során a magyarországi étkezési szokások egyre
inkább követik az európait, bár
tájegységenként lényeges eltérések alakultak ki. – Híresek voltak
az erdélyi konyhák, s ezek hatása
a Duna-Tisza táján is érezhetô.
A nemesi udvarházak és a nagypolgári családok szakácsai gazdagon terített asztallal várták a ház

urát és családját, ugyanakkor a paraszti étkezés sokkal szerényebb
és puritánabb volt. – A mezôn dolgozó gazda és a béres is leginkább
szalonnát és hagymát vitt a kenyere mellé a tarisznyájában, meleg
étel általában este és hétvégeken
került az asztalra.
A XX. században nagyot változott a világ, így az emberek élete
is. – Pásztón – a hagyomány szerint – a fôzést az asszonyok végezték, a legnagyobb munkaidôben is
egyikük otthon maradt fôzni. Mikor elkészült az ebéd, kivitte a
mezôre, és ô is beállt dolgozni.
Húsos ebédeket csak ünnepnapokon fôztek. Hét közben általában
levest és fôtt tésztát ettek. Nyáron
baromfit, télen disznóhúst tettek
az asztalra. Mészárosnál, péknél
csak ritkán vásároltak. – Különleges ételeik voltak a ganca, a görhe, a málé, a bodak, a túrós- és káposztás lepény, habart bableves,
tejescsík (metélt) és a kapros lepény. Gyümölcsöt csak az érés
idején ettek. Lekvárt csak szilvából fôztek, ezzel töltötték a bodakot…
Az idén február 26-ára esik a
farsang vasárnapja, s a következô
hét szerdáján kezdôdik a nagyböjt, s ki-ki elkezdheti az újabb
fogyókúrát!
Pintér Nándor

Pitypang hírek Hasznosról
Szokásainkhoz, hagyományainkhoz hûen az idén is megrendeztük
farsangi mulatságunkat. Felnôttek és gyerekek vidáman készülôdtünk az esemény eredményes
megrendezésére.
Mintha egy egész mesekönyv
elevenedett volna meg, mikor vidáman felvonultak, pörögtek, forogtak és eljátszották ovisaink
legkedvesebb meséiket. Öröm
volt látni gyermekeink arcát, amikor beleélve magukat a választott
szerepbe vigadtak és mulattattak.
A mesék után jól esett az adományként kapott torta. Az elmaradhatatlan zsákbamacska, tombolahúzás után senki sem tért haza
üres kézzel, s ezt támogatóinknak
köszönhetjük, akik szívesen, önzetlenül, többen nem elsô alkalommal segítettek bennünket.
Alapítványunk, óvodánk 157
ezer forinttal gyarapodott a rendezvény által. Óvodásainknak

szép emlék, nekünk felnôtteknek
pedig egy nagyobb feladat megvalósulásának lehetôségét is
nyújtja e rendezvény. Az elmúlt
évben az udvaron szilárd burkolatú kerékpárutat hoztunk létre.
Az idén a kötelezô játékeszköz felülvizsgálat okozatán egy, a régit
pótló, új csúszda beszerzése a célunk, ami támogatás nélkül önerôbôl intézményünk nem tud megvalósítani.
Ezúton is köszönetet mondunk
minden szülônek, támogatónak.
Köszönjük, hogy az együttmûködésük nem csak egyszeri, alkalmi,
hanem folyamatos, széleskörû támogatás.
Köszönjük, hogy elfogadják, támogatják céljainkat, ami a ránk
bízott gyermekek megfelelô körülmények közötti sokoldalú fejlesztése.
Köszönjük adományaikat!
Pitypang Tagóvóda gyermekei
és felnôtt közössége

Támogatóink: Sisák Imre polgármester úr, szülôk közössége, EGLO Magyarország Kft.
Bambínó, Mester Iparcikk bolt, Fabogár Kft., Csibe cukrászda, Frézia virágbolt, Papírcentrum, Pont Market, Pusztainé Borbás Erika fazekas, O1-Pet, Csépe Zoltánné csemegebolt Hasznos, Papírcentrum, Gortva Csaba vállalkozó, Joker játékbolt, Kölcsey Könyvesbolt, Kicsi-Bizi, Bimbam pékség, Kéttex üzletház, True Comp Kft., Lakásfelszerelési bolt,
Szivárvány-bababolt, Nagy Sándor, Csépe András, Reco Kft., Nyomda, Csépe András,
Makuch Mihályné, Bauton Plusz Kft., Képkeretezô Kft., Fókusz mûszaki bolt, Ventilux Bt.,
Koktél Kisker, Fallós Kft.
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Gyógyító gondolatok
változó világunkban
Január 10-én nagyon kellemesen
telt a délután a Dózsa Iskolában.
Az Apáczai Kiadó bázisiskolaavató ünnepségének lehettünk
hallgatói, részesei. Megtiszteltetés ez a cím, hiszen e kiadó tankönyvei régóta jelen vannak az
oktató-nevelô munkánkban. Ezzel a kitüntetéssel egyben lehetôségünk nyílik minden évben egyegy neves személyiséget meghívnunk. Most elsô alkalommal dr.
Ranschburg Jenô professzor úr
elôadását élvezhettük.
A tanár úr nemrégiben töltötte
be a 70. életévét, de kisugárzása
az évek során csak erôsödött. Az
elôadása mindenkit magával ragadott. Halkan és bölcsen beszélt arról, hogy megváltozott világunkban bizony nehéz és nem túl hálás

feladat pedagógusnak lenni, s
hogy a pedagógus mindig pszichológus is egyben, hiszen egyre
nô a felelôssége a gyermek iránt.
Nagyon sok család és a társadalom legtöbb színtere nem képes
létrehozni azokat a feltételeket a
gyermek számára, amely az
egészséges személyiségfejlôdéshez szükséges. Mégis úgy éreztük, hogy ezek a súlyos tények
nem nyomaszthatják a pedagógust a mindennapi munkájában.
Jó volt hallgatni a még most is
tevékenyen dolgozó és gondolkodó professzor urat. Mérhetetlen
szeretet, türelem, jó szándék és
derûlátás csengett ki a szavaiból.
Egy történet jutott az eszembe
elôadásának üzeneteként: „A tanítót kétségbeesett ember keresi fel:

Dózsa hírek
■ HÍVOGATÓ

Alexandra, Veréb Vivien, Géczi
Krisztina 3.a.
Fiúk I-II. kcs. A csapat I. helyezés:
Nagy Bence, Fábián Dániel, Sisák
Tamás 4.a; Király Richárd, Juhász Norbert 3.a; Szabó Lajos
2.b.
Fiúk B csapat III. helyezés: Torják Zoltán, Sólyom Péter, Geczkó
Ákos 4.c; Szabó Bence 4.b;
Maczák Máté, Kiss Károly 3.a.
Lányok III-IV. kcs. II. helyezés:
Tóth Vivien, Mihályi Edina, Mihályi Regina 5.a; Fösvény Nikoletta 6.a; Angel Bianka 6.b; Nagy
Gréta 7.a; Szpisák Renáta 8.a.
Fiúk III-IV. kcs. II. helyezés:
Opolcsik Ákos 6.b; Kovács Dániel, Boros Tamás 7.a; Bohati Tamás 8.a.

Dr. Ranschburg Jenô a Dózsa György Általános Iskolában, a bázisiskolává avató ünnepségen beszél
– Mester! A fiamat nem bírom elKöszönjük a több mint kétszáz
viselni! Hazudik, csal, tiszteletlen pedagógusnak, vendégnek, hogy
– talán már lop is! Mit tegyek ve- jelenlétükkel megtiszteltek minle? A mester ránéz az emberre és ket ezen a téli délutánon.
szól: – Menj haza, és szeresd jobBognár Beáta
ban!”
Dózsa György Általános Iskola

Sikeres Nagy Könyv-akció a Városi
Könyvtár gyermekrészlegében

A Nagy Könyv olvasásnépszerûsítô programnak – úgy országos,
mint a helyi rendezvények tekintetében – megmutatkozott figyelemfelkeltô hatása. A Nagy Könyv pályázathoz kapcsolódó rendezvények és olvasónapló pályázatok
igen színessé és változatossá tették
az általános iskolás korosztálynak
szánt ôszi-téli programjainkat. Elsôként Fekete István: Vuk címû regényéhez készítettünk olvasónapló
pályázatot negyedik osztályos tanulók számára, melynek elkészítésére
a város két általános iskolájából
összesen 68 gyerek jelentkezett.
Hasonló sikereket értünk el az 5.6. osztályos tanulók körében Eric
Knight: Lassie hazatér címû mûvéhez kapcsolódó olvasónapló-pályázatunkkal is. Mivel ilyen nagyságú
igényt sem a Vuk, sem a Lassie ha■ NÓGRÁDI KASTÉLYOK,
zatér címû könyvbôl nem tudtunk
■ MEGYEI
kielégíteni – még az iskolai könyvKÚRIÁK
Megyei rajzpályázatot hirdetett a tárakkal karöltve sem – így a pélTORNAVERSENY
karancslapujtôi Mocsáry Antal dányszám-bôvítés mellett a könyvMint minden évben, ismét részt Körzeti Általános és Mûvészeti tárközi kölcsönzés lehetôségével is
vettünk január 14-én a megyei tor- Iskola „Nógrádi kastélyok, kúri- élnünk kellett. Az olvasónaplók kinaversenyen.
töltésekor a gyerekek szívesen dolák” címmel.
Mindannyian nagyon izgultunk, Az eredményhirdetésre iskolánk goztak a könyvtárban, sokszor hárbár már tudtuk, hogy mire számít- is meghívót kapott, így január 20- mas-négyes csoportokban, így nem
sunk. Sokat készültünk a megmé- án részt vettünk a kiállítás meg- is kellett erôltetni az olvasókörök
rettetésre, melynek eredménye a nyitón, ahol örömmel láttuk, hogy létrejöttét, szinte önállóan szervemásodik helyezés lett. Örülünk, a kiállításon több tanulónk rajza is zôdtek.
hiszen így eljutunk az országos látható. A kedves kis ünnepségen
Nógrádi Gábor: PetePite címû ifversenyre is. Remélem, ott is jól kiderült, hogy Balog Adél 7.c osz- júsági regénye 2000-ben az Év
teljesítünk.
tályos tanuló 2. helyezett lett. Gyermekkönyve volt, míg 2002Nagy Gréta 7.a Szép ajándékokkal, örömmel tér- ben beválasztották a világ legjobb
Eredmények:
gyermekkönyvei közé. 2005-ben a
tünk haza Karancslapujtôrôl.
Lányok I-II. kcs. A csapat II. helegkedveltebb száz regény egyike
lyezés: Virányi Vivien, Bognár
Prokop Magdolna lett az olvasók szavazatai alapján.
Korinna, Nagy Vivien 4.a; Tóth
szaktanár Az írót, Nógrádi Gábort, 2005. no-

A pásztói Dózsa György Általános Iskola tantestülete iskola-bemutatót szervez 2006. március 1jén (szerda) 15.00 órai kezdettel
a leendô elsôs szülôk számára.
Helye: a Dózsa György Iskola aulája (Nagymezô úti épület)
Program:
– február 28-a (kedd) és március
1. (szerda) 8–12 óráig nyílt napok a Kis Dózsában. Itt lehetôség nyílik a tanórák megtekintésére és a leendô elsôs tanító nénik megismerésére.
– Március 1. (szerda) 1700 óra az
iskola programjának és lehetôségeinek a bemutatása.
Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várunk!
Tantestület

vember 24-én író-olvasó találkozón
láttuk vendégül. Az író közvetlenségével és egyéni humorával hamar
lebilincselte a közönséget, és rendkívül izgalmas másfél órás találkozó aktív részesei lehettek a jelenlévôk. A PetePitén kívül megismerhettük a szerzô több ifjúsági témájú
regényét: Az anyu én vagyok, a Segítség ember!, a Hogyan neveljünk?, és a Gyerünk haza! címû mûveket. Beszélt Édes MunyiMunyi
címmel megjelenô, gyermekeknek,
kiskamaszoknak szóló legújabb
könyvérôl. A találkozóra a gyerekeken kívül több pedagógus és szülô is
eljött. A gyermekek és felnôttek
hozták otthoni könyveiket (a helyszínen is lehetôség volt könyvvásárlásra), és nem túlzás: tucat számra
gyûlt össze a dedikálni való.
A Nagy Könyv százas listájának
gyermek- és ifjúsági könyveibôl külön kínáló- kiállító polcot rendeztünk be, ahonnan elôszeretettel csemegéztek a gyerekek. Késôbb kibôvítettük a kínálatot Fekete István,
Jókai Mór, Nógrádi Gábor és Szabó
Magda összes ifjúsági regényével.
Az említett programok színvonalas megvalósítását a Balassi Bálint
Megyei Könyvtárral közösen benyújtott sikeres pályázat tette lehetôvé.
Összességében: A Nagy Könyv
hatása bizonyítottan pozitív volt az
olvasási kedv serkentése és a könyvek iránti érdeklôdés tekintetében.
A könyvekre, a könyvtárra, az olvasásra irányította a figyelmet, aminek
– reméljük – nem lesz vége a Nagy
Könyv-akció befejeztével.

2006. február
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Jótékonysági bál a Gárdonyi iskolában
Immár 12. alkalommal került
megrendezésre január 21-én iskolánk jótékonysági bálja. Az
esemény kitûnô alkalom arra,
hogy szülôk, tanárok, támogatók
találkozzanak és közelebb kerüljenek egymáshoz, de azon túl
nagy segítség az iskolának abban, hogy a befolyt összegbôl
megfelelô környezetet teremtsen
a gyerekek számára.
Az elôkészületek ennyi év tapasztalata után már olajozottan
folynak a bált megelôzô pénteki
napon. Ugyanakkor mindig gondolkodunk azon, miben legyen
más, új, ha lehet még nívósabb ez
az esemény az eddigieknél.
Egy kicsit mindig változtatunk
a díszleteken, a terítésen, az ételsoron, s reméljük mindez a bál
színvonalának emelését szolgálja.
A mûsor hagyományosan Igar
Tibor tánccsoportjával és a 8. osztályosok táncával kezdôdött.
A 8.a-sok szambát, a 8.b osztályosok rock’n rollt, a 8.c-sek néptáncot adtak elô.
Ezután az igazgatónô, Tengerészné Simon Mária köszöntötte
az egybegyûlteket. Beszédében
felsorolta, hogy a bálok segítségével mennyi minden valósult meg
TÁMOGATÓINK VOLTAK
AGRO-PRODUKT Kft.
Alapi Sándor
Alapiné Koczka Valéria
Állami Nyomda Rt. Lángos
Gyula
Antal Dávid
Aranybogrács Edénybolt
Aranysellô Szépségstúdió
(Petrány Mariann)
Avon
Balogh István (cukrász)
Balogh Károlyné
Bambino Gyermekdivat
Barnák Attila
BAUMIT Kft.
Becsó Zsolt
Begai Vilmos és neje
Benus László
Berecz Zoltánné
Bestia Fehérnemûbolt
Bihari Lászlóné
Bíró Beáta
Bódiné Vaspál Zsuzsanna

Boltív Tüzép
(Szalkai Gyula)
Brenda Péter (Doktor Nap)
Brunda Lászlóné
CHEN-HONG Kft.
(Ázsia Áruház)
Czagáné Tamás Tünde
Csépe és társa
Csibe Cukrászda
(ifj. Mezôvári József)
Csoór Kálmán és neje
Csuka Tamásné
Dózsa György Ált. Iskola
Dr. Bolyki Melinda
Dr. Kövesi László
Dr. Nagy Albertné és lánya
Dr. Szabó Erzsébet
Dudás Bertalanné
Ecseg és Vidéke Takarékszövetkezet
EGLO Magyarország Termelô Kft.
Fabogár (Bognár Béla)

A rendezvényen a bôséges vacsorát követô tánchoz idén is
Franka József és társa szolgáltatta
a talpalávalót.
Köszönjük minden kedves neves és névtelen adományozónak,
szülôknek és gyerekeknek, kollégáinknak a segítséget, amely
hozzájárult ahhoz, hogy a 12.
gárdonyis jótékonysági bál idén
is elérje célját.

A mûsor hagyományosan Igar Tibor tánccsoportjával kezdôdött
az évek során a tervezett felújításokból.
Majd mûvészvendégünk, Kovács Kati és kísérôje Koncz Tibor
mûsora következett. A régi és az
új dallamok kitûnô hangulatot teremtettek a bál további részéhez.
Sisák Imre polgármester úr, országgyûlési képviselô pohárköszöntôjében megköszönte a tantestületnek és a szülôknek a bál

megrendezését és azt, hogy tizenkét évvel ezelôtt a városban elsôként kezdeményeztek ilyen jellegû rendezvényt. Többek között
szólt arról, milyen fontos szerepet
játszik iskolánk a város életében,
hiszen tanulóink majd minden
megyei és országos versenyen
öregbítik Pásztó hírnevét. Ezek Sisák Imre polgármester adoután adományával is hozzájárult mánnyal járult hozzá az intézmény korszerûsítéséhez
az intézmény korszerûsítéséhez.

Fallós Kft.
Farkas Zoltánné
Fazekas Éva
Fekete Ferenc és neje
Feketéné Tolmácsi Andrea
FIRST Fehérnemûbolt
Fókuszelektron Mûszaki
Bolt (Petrány László)
Forróné Palcsok Edina
Francia Pékség
Franka Gábor és neje
Franka József
Frézia Virágbolt
GEKKO
Gombos Péter
Gombos Sándorné
György Lászlóné
Horst Golser és
Kormos Katalin
Huber István
Huberné
Ladosinszki Erzsébet
Hujsza László
Husquarna
ifj. Stadler Árpád
Juhász Gábor

Ladóczkiné Ujházi Beáta
Lengyelné Palaticzky
Katalin
Makráné Alapi Mónika
Markó Mátyás (konyhafelszerelés)
Mátra Csirke
Mátravidéki Kulturális
Alapítvány (Zeke István)
MAXX Divat
Mester Iparcikk Szaküzlet
Mikó Zsolt
Mikóné Dimák Ágnes
MILK Szolg. Kft. (Bengyik
Károly és neje)
Molnár Lászlóné
Molnár Zsolt és neje
Mucsina Gábor (papírbolt)
Mucsina Zsolt és neje
Multifokál Bt.
Nagy Sándor
Nagy Zsolt
Napstúdió (Bagóné
Szappan G.)
Napsugár Gyorsbüfé
Németh László és neje

Juhászné Kriston Cecília
K&H Bank Rt.
Kálmánfi Bernadett
Kálmánfi Jánosné
Kanyó Csabáné
Kanyó Lászlóné
Kanyó Pálné
Káposzta Csaba
Kávéház (Cukrászati Bt.)
K-B Divatház
K-ELIT Bt.
(Autókozmetika)
Kemencés Csárda
(Bognár Tamás)
Kéttex (Maczákné Alapi
Tünde)
Kézmûves Bolt
(Bercsényi Tamás)
KOCHs Torma
(HUNGÁRIA) Kft.
Kohári Béláné
Kokavecz László és neje
Kölcsey Könyvesbolt
(Huczekné Rétvári Mónika)
Kriston Péter
Krizsanyik Csaba és neje

Gárdonyis hírek
Január 30-án zajlott iskolánkban
a területi Kazinczy szépkiejtési
verseny döntôje. Nagy örömünkre
az eddigieknél is több tanuló jelentkezett a környékünkrôl, akik
két csoportban mérekeztek meg
egymással.
Az 5-6. osztályosok még csak rutint és tapasztalatot szerezhettek,
ebbôl a korosztályból nincs továbbjutó. A 7-8. osztályosok versenyének tétje az országos döntôbe
való bejutás, ami nagy örömünkre
iskolánk tanulójának, Füredi Ré-

kának (8.a) sikerült. Felkészítô tanára Tengerészné Simon Mária.
Eredményéhez gratulálunk, az országos verseny tapasztalatairól pedig beszámolunk.
Szintén januárban zajlott a Bolyai
Gimnázium által meghirdetett megyei irodalmi verseny, melyre iskolánkból a 7. c osztály egy csapata: Mátrai Teréz, Nagy Cintia,
Percze Tekla és Dedics Máté nevezett Balogh Tiborné tanárnô vezetésével. Az idén a honfoglalás és
Szent István király volt a téma, az
ehhez kapcsolódó szépirodalmi

OKÉ ABC
Oláhné Kohári Ágnes
OL-PET Bt. (Gyenes Péter)
Omega Autósbolt (Szalkai
Barnabás)
Óra és Ékszer (Nagy József)
Orange (Horváth Rita)
Oriflame (Kanyóné Alapi
Anna)
Pannondrink és Millennium
Kft.
Papírcentrum
Parti Ékszer és Óra
(Verebélyi József)
Pataky Gáborné
Percze Péter és neje
Pintérné Deán Tímea
PLUS Élelmiszerdiszkont
Kft.
Pocak Pékség
Polgárôrség
Pont-Market Bt.
Pusztainé Borbás Enikô
Reviczki Sándor
(RECO Kft.)
Rézkatlan Kft.

mûveket kellett elolvasni. Elôzetes
feladatként egy képzeletbeli imát
írtunk, melyet Szent István a koronázása elôtti estén mondhatott, és a
megadott mûvekbôl választott jelenettel kellett készülnünk. A helyszínen változatos és érdekes feladatokat kaptunk. Az egész verseny nagyon fordulatos, érdekes és
vidám hangulatú volt. Bár most helyezést nem értünk el, a jövô évben
is feltétlenül benevezünk!
A múlt év végén rajztanáraink: Bakonyi Zsoltné és Stadler Árpád fotópályázatot hirdettek: Így látom
Pásztót címmel. A szebbnél szebb
képekbôl januárban nyílt kiállítás
az iskolagalériában. A nyerteseket
márciusban a Gárdonyi héten dí-

Royal Büfé (Molnárné
Buda Katalin)
Sándor Lászlóné
Sánta Kálmánné
Sánta Zoltán
Sárik Jánosné
SIENA LAKBER
(Tôkei Zsolt)
Sisák Imre
SODEXHO Magyarország
Kft. (Fûr Lajosné és
munkatársai; Berta
Gyuláné)
Szabó Attila (Ózon)
Szabó Noémi
Szalai István (erdész)
Szappan Andrea
Szegi Zoltán
Széles Miklós
Szélesné Szôke Csilla
Szilágyi és Rubin Kft.
Szivárvány Bababolt
Takács László
Tarcsányiné Báthy Enikô
Tari Lászlóné
Tódor Sándor és neje

TOPLINE’95
Képkeretgyártó Kft.
TORNÁDÓ Kft.
Tóth Istvánné (zöldséges)
Tóth Sándorné (kölcsönzô)
Tóth Szerelvénybolt’98
TRIGON TRADING Kft.
UNIQA Helyi képviselet
Valaszkai István
Vállalkozók Klubja
Varga József
Városgazdálkodási Kft.
(Darázs János)
Városi Tv (Tóth József)
Vasas Mihályné
VENTI-LUX Bt. (Szabó
Károlyné)
Veres Róbert
Víg Kornél
Virág Erika
Volek György
Zeke Istvánné
7-8. osztályos tanulók,
az iskola valamennyi
dolgozója, SZM,
névtelen támogatóink.

jazzuk. A múlt hónapban iskolánk
6. évfolyamának színházlátogatást
szerveztünk a tananyaghoz kapcsolódó István, a király c. rockoperára. A mûvet, amely mindannyiunknak nagyon tetszett, a budapesti Magyar Színházban néztük meg.
Köszönjük a szervezést Baloghné
Kanyó Mária tanárnônek.
Január 22-én, a Magyar kultúra
napja alkalmából városunkban is
volt lehetôségünk színházban
menni. A Szabad Ötletek Színháza
elôadásában Karithy Frigyes tollából származó jeleneteket láthattunk. A humoros és groteszk elôadás mindenkinek jólesô élmény
volt a szürke téli hétköznapok között.
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Sportturmix
Kemény terepen küzdöttek
Január végén igen ködös zord téli
idôben Szorospatakon bonyolította le az új Bátonyterenye Városi SE, országos téli hegyfutó versenysorozat elsô fordulóját, melyen részt vettek a HUFEZE SKPásztó sportolói is. A rövidebb 6
km-es erdei terepen kijelölt többnyire jeges, hóval borított pályán,
ifjúságiaknál Nagy Gábor 42:14
perces idôvel a negyedik, szenioroknál Nagy Antal 57:41 perces
idôvel az ötödik helyen végzett.
A hosszabb 13 km-es pályán felnôtteknél Hugyecz Zoltán 64:42
perces idôvel az ötödik lett, míg
szenioroknál mezôny legidôsebb
indulójaként Zentai József 64:51
perces idôvel másodikként ért
célba.

jük a magyar és országos bajnokságok eredményhirdetésekor a
dobogó valamelyik fokán. A Lôrik Csaba által vezetett karate
klub tagjai közül jelenleg is öt
korosztályos válogatott készül az
év versenyeire. A jubileumi év
ünneplését többek között egy
nagyszabású rendezvény a Palóc
Karate Tábor lebonyolításával is
megünneplik. Az edzôtábor idôpontja 2006. március 3-5. között
lesz megtartva, melyen hazaiak
mellett külföldi karatékák is részt
vesznek.
Közgyûlést tartottak
Vezetôségválasztással is egybekötött közgyûlést tartottak az
elmúlt év decemberében a Pásztói Kézilabda Clubnál. Ezek
szerint újabb három évre kapott elnöki megbízást Mészáros
Sándor és újfent a jelenlévôk a
régi titkárnak Koós Istvánnak
szavaztak bizalmat. Elnökségi
tagok lettek: Alapi Sándor, Alapi László, Csoór László, Daranco
Gyula, Káposzta Csaba, Hugyecz
Lívia, és Maksó Zsoltné.

Értékes pontszerzés Tarjánban
Az idei évben az NB III egyik
csoportjában szereplô pásztóiak eddig két mérkôzésen vannak túl. Az elsô találkozón éppen egy megyei rangadót követôen a tarjániak otthonába látogattak, ahol 9-9 döntetlen
eredményt értek el. Ezt követôen viszont 13-5 arányban ma- Lesz ettôl még jobb is?
radtak alul a Lôrinci együttese Mind a négy játékrészben igen
szoros küzdelemben maradt
ellenében.
alul a házigazda Nagytétény ellenében a Szabadidô SE – Green
Ünneplés és edzôtábor Pásztón
A város egyik legeredményesebb Devils csapata. A végeredmény
versenysport egyesülete a Shoto- 84-79 a hazaiak javára. A pászkan karate, február 1-én ünnepelte tóiak legjobb góldobója ezúttal
megalakulásának 25 éves évfor- Markó István volt, aki 32/12 tadulóját. Az eltelt negyedszázad lálattal zörgette meg az NB II-es
alatt eredményességükre mi sem közép-régió bajnokságának köjellemzôbb, hogy eddig több mint zépmezônyhöz tartozó fôvárosi
húsz alkalommal állt versenyzô- csapatát. Nem sokkal ezt köve-

A Nyikom Hegyisport- és Természetvédô
Klub 2006 évre kitûzött céljai:
• Illegális szemétlerakók felszámolása.
• Nyári napközis sport és természetvédô tábor megrendezése.
• Idegenforgalmat vonzó turisztikai
programok szervezése.

Eddigi tevékenységünk a Pásztói
Hírlapban, a www.macsett.hu,
www.paszto.lap.hu, www.nyikom.tar.hu
internetes oldalainkon tekinthetôk meg.
A nyilatkozat kitöltésével most Ön is
hozzájárulhat a fenti célok megvalósításához.
Tisztelettel: Sándor István klubvezetô

RENDELKEZÔ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ
1 SZÁZALÁKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma: 19160614-2-12
Kedvezményezett neve: Nyikom Hegyisport- és Természetvédô Klub
Ennek kitöltése nem kötelezô.

TUDNIVALÓK
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni.
FONTOS! A rendelkezés csak akkor érvényes és teljesíthetô, ha a nyilatkozaton
a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT
ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel. A borítékot a ragasztásnál keresztbe alá kell írni!

tôen a pásztói kosarasok már
nem elôször ebben, bajnokságban most is csak tartalékosan
tudtak kiállni a józsefvárosiak
ellen. A végeredmény ezúttal
81-62 lett vendéglátók javára.
Legutóbbi mérkôzésükön a csoport élmezônyébe tartozó Százhalombattai KSE otthonában
Markó Attila góldobó eredményessége mellett is nagyarányú
112-71-es vereséget szenvedtek.

2006. február
versenyzôjük Katona Jenô és Bakos András lett.
Egyébként az egyesületen belüli eredmények a következôk voltak:
Általános táv: 200-800 km (a
röptetés Sopronból indult és végeredmény 11 versenyfutam alapján dôlt el) 1. Katona Jenô 2. Kiss
Tibor 3. Alapi Péter 4. Kaszás Ferenc 5. Bakos András
Rövidtáv: 200-300 km (6 verseny) és Középtáv (5 verseny)
300-400 km 1. Katona Jenô 2. Bakos András 3. Alapi Péter Sprint
táv: (11 verseny) 1, Bakos András
2. Jambrik István 3. Dinka Lajos
Hosszútáv 600-800 km (4 verseny) 1. Katona Jenô 2. Kiss Tibor
3. Kaszás Ferenc. Fiatal 2005-ös
keltetésû galambok versenyében
1. Dinka Lajos 2. Kelemen József
3. Kaszás Ferenc

A kiscsapatoknak sem megy
A megyei férfi kosárlabda bajnokság ôszi alapszakaszának a
zárómérkôzéseit követôen hét
mérkôzésükbôl két gyôzelem és
öt vereség mellett a PSZSE II.
csapata a bajnokság ötödik helyét
foglalja el, míg a lányok négy találkozót követôen egy gyôzelmet
arattak, miközben háromszor
vesztesként hagyták el a játékteret. Ôk jelenleg a tabella negyedik Pásztó város sportjáért
helyén állnak.
A civil kapcsolatok bizottsága és
képviselô-testület is jóváhagyta a
Nyolcadik helyezés
sporttanácsnok azon elôterjesztéMindkét PULC korosztályos lab- sét, mely az idei Pásztó város
darúgó-csapat az 1996. január 1- Sportjáért díj adományozásáról
je után születettek, és az 1992 ja- szólt. Ezek szerint a március 15-i
nuár 1-je után születettek is nyol- ünnepi képviselô-testületi ülésen
cadik helyen végeztek a nemzet- Juhász István (Jumbó) PULC
közi Kiss László és Taliga Ferenc sportegyesületi elnök, Sánta Zolnéhai salgótarjáni labdarúgók em- tán Hasznos LC szakosztályvezelékére kiírt salgótarjáni teremtor- tô és Lôrik Csaba karate edzô venán.
heti át a legmagasabb helyi sportkitüntetését. A 2004-es évben elNem bírtak egymással
ért kiemelkedô nemzetközi sportJanuár közepén a Fót együttesét eredményéért a késôbb hasonló
látta vendégül az NB II-es pásztói díjban részesített Zentai József
sakkcsapat. A hazai együttesben tájfutó is ez alkalommal veszi át
Mede István, Koltányi Imre, Ká- az elismerést.
nya Zoltán, Gorda Ferenc a teljes
pontot, míg Tóth László, Szarvas Egymillió forintot nyertek
Sándor, Németh László és Borsik Hazánk vidéki sportegyesületeiÁdám 0,5-0,5 pontot szerzett, így nek egyik legkedveltebb pályázati
alakult ki a 6-6-os döntetlen ered- lehetôségét a Wesselényi Miklós
mény.
Sport Közalapítvány adja. Tavaly
például két alkalommal lehetett
Túrázók a Cserhát havas útjain
pályázni a sporttámogatásra.
A Cserhát hegységben február el- A sporttanácsnok felhívását kövesô hetének szombatján, két távon - tôen az ôszi második fordulóhoz
15-35 km- bonyolította le a Pász- szükséges formanyomtatványotói Szabadidô SE természetjáró kat, adatlapokat, a városi sportszakosztálya az immáron hagyo- egyesületek térítésmentesen kapmányos országos Szent László ták meg. Február elején bírálta el a
teljesítménytúráját. A nagyszabá- Wesselényi Miklós Sport Közalasú gyalogtúrán idén is több mint pítvány kuratóriuma a Nógrád
háromszázötvenen – közte pász- megyei – közte a pásztói ? pályátóiak – vettek részt.
zatokat. A nyertesek között a legsikeresebb pályamunkát a Pásztói
Szabadidô SE nyújtotta be és 200
Pásztói galambászok
ezer, a Kézilabda Klub 150 ezer, a
A hetvenes évek elején alakult Nyikom Hegyisport és Természetmeg Pásztón a Postagalambsport védô Klub 140 ezer, a Hasznos LC
egyesület. Jelenleg a 23 taggal 130 ezer, az Asztalitenisz Klub, a
rendelkezô galambászok egyesü- Pásztói Shotokan Karate Klub
letét Jambrik István vezeti. Mel- 120-120 ezer, valamint az elsô ízlette Alapi Péter látja el titkári fel- ben pályázati lehetôséghez jutott
adatokat, míg a gazdasági ügyeket Pásztó Sport Klub 110 ezer forinKaszás Ferenc intézi. Kilencfôs tot nyert.
elnökségük a tagsággal együtt a
napokban összegezte az elmúlt év
eredményeit. Az összegzésbôl kiAz összeállítást készítette:
derült, tavaly a legeredményesebb
Zentai József
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A Büge csapata nyerte
a Farsang kupát
Befejezôdött a több hétig tartott
Farsang Kupa labdarúgó teremtorna. A Herkules DSE által lebonyolított tornára idén 15 csapat

Alapi Gábor gólkirály

nevezett. Már az elsô fordulók
után kialakult a Bauton, Büge,
Bosch Hatvan, Mátrakeresztes
négyes élmezôny, melyhez a késôbbiek folyamán csatlakozott a
Jimmy Forever gárdája úgy, hogy
az utolsó játéknap bravúros szereplése folytán nagy meglepetésre
a tavalyi gyôztes Bauton együttese elé került. A tornát ezúttal az elmúlt évben második helyen végBüge csapata lett a torna gyôztese
zett Büge csapata nyerte meg
A Farsang Kupa labdarúgó torna végeredménye: 1. Büge 39, 2.
Jimmy Forever 36, 3. Bauton 36,
4. Bosch Hatvan 33, 5. Mátrakeresztes 31, 6. Sördögök 22, 7.
Atlétikó Hintaló 22, 8. Fegyencváros 18, 9. Ecseg 18, 10. Jager
FC 17, 11. Cserhát SZSE 12, 12.
System Error 12, 13. Reed Bull 9,
14. Kispipa 6, 15. Kispipa ifi 1
pont.
Eredményhirdetéskor Sisák Im- Szeles Gábor ismét a torna legre és Sípos Péter DSE elnök a tor- jobb hálóôrének bizonyult

Szabadidô SE hírei
Kosárlabda szakosztályunk a teremfoci tornák miatt nem tud felkészülni, hazai mérkôzéseit rendre idegenbe kénytelen lejátszani.
Megoldódott viszont az elôírt,
szabvány palánk legyártatása, leszállítása és felszerelése.
A palánk beszerzése rendkívüli módon megnehezítette az év kezdését.
Az egyesületi számla üresen állt, jó
pár adakozó önzetlen segítsége kellett
ahhoz, hogy a szakosztályt ne zárják ki
a bajnokságból emiatt.
Ki kell emelni a támogatások sorából polgármesterünket, valamint a
szakosztályvezetô szüleit, akik anyagi
támogatása, szervezôi munkái, kölcsönadott pénzei nélkül ma már nem
NB II.-es a csapat. Továbbra is kérjük
azok támogatását, akik megértik, hogy
a város nehéz anyagi helyzetének nem
lehet az áldozata a fiataljaink jövôjének felélése.
Markó István szakosztályvezetô a
tagság tagdíjainak kezelése terén is kiváló munkát végez. Ezek a tagdíjak
biztosítják a három csapat nevezési
költségeit, utazási költségeit, versenyengedélyek kifizetéseit, bírói költségeit.
Lejátszott mérkôzéseink száma
négy, amely nem azt a képet és eredményt mutatta, amely ebben a csapatban benne van, mutatta viszont azt,
hogy a sportban felkészületlenül, büntetlenül nem lehet megúszni. Hozzájárult még az eredmények alakulásához

az állandó idegenbeli játszás, a kulcsemberek hiánya, Chikán, Szeles.
A palánkkal megoldódott a hosszú
távú tervezés, februárra jelentôsen kibôvült az edzéslehetôségek ideje, köszönhetô a Dózsa Gy. Általános Iskola
vezetésének.
Februártól májusig 12 hazai mérkôzésünk lesz és csak négy alkalommal,
megyünk idegenbe. Február második
felében megkezdôdnek a megyei bajnokságok küzdelmei is, amelynek
kezdési idôpontjai itthon, vasárnap
10.15 órakor kezdôdnek.
Február 4-én megrendeztük a hagyományos „Szent László teljesítménytúrát”, amelyre ez évben ötödik
alkalommal került sor. 15 km-en 183,
33 km-en 175 fô indult.
15 km-en, amely pontos távja 15.3
km és 500 m szintkülönbségen a leggyorsabb teljesítô Hugyecz Zoltán
volt Pásztóról 1 óra 21 perc idôvel,
még második klubtársa Zentai József
nem sokkal elmaradva 1.30 idôvel.
Legfiatalabb teljesítôk Benyovszky
Barnabás Gyöngyösrôl (6 éves) és
Fási Luca Szigetbecse (7 éves)
Legnépesebb csapat Szigetszentmiklósról a Szigetcsücske TE volt 36
fôvel. Pásztó és környékérôl indulók
Hugli Anita, Tóth Brigitta (Hasznos)
Szabó Erika, Váradi Nikoletta, Brunda Tibor, Nagy Antal, Stadler Árpád
(Ecseg)
33 km-en, amely hossza 34.3 km,
szintemelkedése 1210 m a leggyorsabb teljesítô nôknél Farkas Gabriella

(Isaszeg), férfiaknál Gazdag Tamás
(Szentendre) voltak.
Legidôsebb induló Bácskai György
(Gyöngyös), legfiatalabb indulók
Nagy Borbála (Budapest) Kozma Benedek (Kistarcsa). Pásztói induló Szabó Csaba volt.
A rendkívüli idôjárás ellenére a
nagy létszámú induló annak köszönhetô, hogy Parádi László által szervezett túráknak az egész országban nagyon jó a híre. Úgy rendezésben, szolgáltatásban, mint a túra útvonalak kijelölésében egyaránt. Szolgáltatások
terén szintén országosan a legjobb minôsítéssel bír a szakosztály.
Ki kell emelni a szigetszentmiklósi
csapatot, ahol a vezetô tanár igényének megfelelôen a Szentkúti templom
nyitva tartását kérték és a templom
történetét hallgatták végig a diákok.
Január 29-én Gyöngyösön nem várt
nagyszabású országos diák birkózó
versenyen vettek részt egyesületünk
versenyzôi. Szegedtôl Vácig sok induló tartotta fontosnak a részvételt, jó
felkészülési lehetôségként használták
ki a versenyzési lehetôséget. Ehhez
csatlakozott szakosztályunk is, az
anyagi nehézségek ellenére is.
97-98-ban születettek – II. Tóth Olivér 32 kg-ban, iskolája a Gárdonyi G.
Ált. Iskola. 95-96-os születésûek között II. Bódi Ádám 31 kg-ban, iskolája
Dózsa Gy. Ált. Iskola. 45 kg-ban Tóth
Milán III helyen végzett, iskolája Gárdonyi G. 93-94-es születésûek közül
Farkasvölgyi Domonkos 3o kg-ban II,
Dózsa Gy. Iskola, Csuka Tamás 38
kg-ban III. Ludányi Dávid 42 kg-ban
II., Makra Dávid 49 kg-ban II., utóbbi-

na gólkirályának (49 találat) az
idôközben a fôvárosi nagy múltú
Vasas SC-hez igazolt Alapi Gábor
(Büge) csatárnak, Csépe Istvánnak (Büge) a legtechnikásabb,
majd az elmúlt év után ismét legjobb hálóôrnek bizonyult Szeles
Gábornak (Büge) nyújtottak át
különdíjat. A legsportszerûbb
csapat címét ezúttal a Jager FC
nyerte el.
Z.J.
ak mind a Gárdonyi iskola tanulói.
91–92-ben születettek közül Jagicza
Balázs III. helyen végzett a Gárdonyi
iskola tanulója.
Kiemelkedô teljesítményt mutatott
Tóth Olivér és Bódi Ádám. Tóth Olivér súlycsoportjának a legjobbjától
kapott ki, akit legutóbb sikerült megvernie, most valószínûleg a betegségébôl felépülve rögtön egy nagy versenyen nem tudott a tôle megszokott teljesítménnyel dolgozni. Úgy tûnik ôk
ketten a súlycsoport két legjobbjai az
országban. Reméljük öregbítheti a
szakosztály jó hírét, amely az utóbbi
idôben megkopott. Reméljük a többi
versenyzô is, felnô ehhez a feladathoz.
Tisztelt pásztóiak!
Bizonyára önök is tudják milyen
nehéz helyzetben, van az ország és
van a városunk Pásztó, ami az anyagi helyzetet illeti. Nem kellene hagyni, hogy ezen a reményünk szerint
átmeneti állapoton bukjon el, azaz
ügy, amely fiataljaink lehetôségének egyik kulcsa, az egészségmegôrzés, egészséges életmódra nevelés és
annak a lehetôsége, hogy a sport nevelô hatását ne tudjuk számukra
biztosítani.
Személyi jövedelemadójuk 1%-ról
mostantól fognak tudni, rendelkezni!
Szeretnénk, ha támogatásuk egyesületünk sokrétû munkájához hozzájárulna, kérjük, érdeklôdjön felôlünk, kérjük, hogy felajánlását a Pásztói Szabadidô Sportegyesület javára tegye
meg a
19159535-2-12 adószám megjelölésével, köszönjük.
Illés Rudolf
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Meghívó
A Pásztói Kézilabda Club és a
Mindennapi Testnevelésért és
Diáksportért Alapítvány
JÓTÉKONYSÁGI
SPORTBÁLT rendez 2006.
február 25-én 18.30 órai
kezdettel a Dózsa György
Általános Iskola aulájában,
melyre szeretettel meghívjuk.
Az est fôvédnökei: Sisák Imre
Pásztó Város Polgármestere,
Országgyûlési képviselô
Sinka László a Magyar
Kézilabda Szövetség fôtitkára
Az est védnökei: Becsó Zsolt
Országgyûlési képviselô
Dóra Ottó Nógrád Megyei
Közgyûlés Elnöke
Gusztos Péter
Országgyûlési képviselô
Mûsor: Apraja Néptánc
Együttes Pásztó,
kísér az Esztam zenekar
CRYSTAL Együttes
Meglepetés mûsor
Mûsorvezetô: Mikó Zsolt
Étel: Svédasztal-hidegtálak,
vadpörkölt töltött káposzta
és rétes
Hagyományos és koktél büfé,
tombola
Zene: Hege és Karcsi
Belépô: 3.500 Ft, mely magában foglalja a vendéglátást is.
Belépôk kaphatók:
Alapi Sándor Palackos Üzlet
Pásztó, Rákóczi út 6.
32-460-639
Mészáros Sándorné Gyermek
Divat Kölcsey F u.16.
32-460-865
Szabó Zsolt Dózsa György
Ált. Iskola 70-368-0746
A bevételt a kézilabda sport és
az utánpótlás nevelés hátterének fejlesztésére fordítjuk.
Sok szeretettel várjuk!
Mészáros Sándor PKC elnöke
Szabó Zsolt Alapítványi elnök

Felhívás
A Teleki László Városi Könyvtár és Mûvelôdési Központ
pályázatot hirdet az 1956-os októberi forradalom tiszteletére.
Kérjük mindazokat a pásztói polgárokat, akik megélték ezeket az
idôket, írjanak pályázatunkra!

Az emlékezés idôszaka: az 1948-1962 közötti, de különös
hangsúllyal
1956, és az azt követô idôszak.
Várjuk az Önök által megôrzött történeteket, benyomásokat, érzéseket,
amelyek nem kerülnek a történészek mikroszkópja alá, de az ünnepet személyesebbé teszik, és közelebb hozzák az utódokhoz a történelmi idôket.
Elsôsorban azok jelentkezését várjuk, akiknek ez nem hivatásszerû foglalkozása. Fontosnak tartjuk, hogy az emlékezések pásztói (Nógrád megyei)
vonatkozásúak legyenek, és ha a neveket meg is változtatják, az emlékezések valóságtartalma ne legyen megkérdôjelezhetô.

Mûfaja: vers és próza szabadon választva, kötetlen terjedelemben.
Leadási határidô: 2006. május 30.
Teleki László Városi Könyvtár – 3060 Pásztó, Nagymezô út 3. sz.
Eredményhirdetés: 2006. október

A pályázat jeligés, a nevet és a címet zárt borítékban
kérjük mellékelni!

Vabau Bt. Francia Pékség
Mester Iparcikkbolt
IPOSZ
RECO Kft.
Mûvészellátó és Minigaléria
Fókuszelektron Mûszaki Bolt
Dél-nógrádi Vízmû Kft.
Elektron Villamossági
Szaküzlet
Városgazdálkodási Kft.

Most Béke van
Nem harcolok
Tollam hegyén
Néma dalok

Szürke minden
Nem hív a táj
Lelkem nem forr
Szívem sem fáj
Nem szól a szám
Béna vagyok
Ember sincs már
Csak angyalok

Márciusi lapzárta

Boltív Tüzép Kft.
Korona Gyógyszertár
EGLO Magyarország Kft.
Siena Kft.
Két Textilház Kft.
Besenyei Autó Kft.
Takarékszövetkezet
Gigabyte Számítástechnika
Lakat Gumi Kft.
Kényelem Bútorbolt

Csillag sincs fenn
Az sem ragyog
Ül a világ
Üres vagyok

Szellô sincs most
Nem kerget el
Dalos madár
Nem énekel

Elkészült Pásztó startlapja, a
paszto.lap.hu. A szerkesztô várja
a pásztói linkeket. A fórumban
hozzá lehet szólni a pásztói eseményekhez, új témákat lehet
nyitni, stb…

LAPUNK RENDSZERES TÁMOGATÓI:

Egy téli nap
Egy csendes éj
Nincs mozdulat
Nincs semmi fény

Te sem hordasz
Lenge ruhát
Ôrzöd lángunk
Puha porát

Paszto.lap.hu

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

TÉLI NAP

Zúzmarás fagy
Ködös határ
Alszik a föld
Tavaszra vár

Jéggé fagyott vízesés a Mátrában. Fotó: Sándor István

Szabó Zoltán

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

Várospolitikai tájékoztató
Pásztó Város Önkormányzatának megbízásából kiadja a WendellPress.
Felelôs szerkesztô: Vendel Lajos
Szerkesztôség: 3104 Salgótarján, Csokonai út 210. Pf.: 8.
Tel.: (30) 423-52-02; Fax: (32) 441-603. Email: wendell@globonet.hu
Eng.sz.: B/PHF/96/N/90 ISSN 1215-1440
Nyomdai munkálatok: Polár Studio nyomdaüzeme. Felelôs vezetô: Bencze Péter

