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XVII. évfolyam 3. szám

Legyen béke, összefogás, egyetértés!

Küzdjünk hazánkért,
Magyarországért!
Pásztón a városháza nagytermében ünnepi önkormányzati üléssel kezdôdött a március 15.-i megemlékezés. A Himnuszt követôen,
Seres Ákos a Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulója, Petôfi Sándor: Csatában címû versét szavalta el.
Sisák Imre polgármester rövid
megemlékezést tartott, majd a
képviselôtestület határozatával
odaítélt „Pásztóért Emlékplakettet” nyújtotta Varga Tibornénak
és Tóth Lászlónak.
A polgármester ugyancsak testületi döntés alapján Pásztó Sportjáért Díjat adományozott Zentai
József tájfutónak, Juhász István
egyesületi elnöknek, Lôrik Csaba
egyesületi elnöknek, karate mesternek, Sánta Zoltán labdarúgó
szakosztályvezetônek.
Pásztó
sportjáért különdíjat kapott Scheili Eszter karatéka, Bencsik Gergely és Dudás Balázs asztaliteniszezôknek és a PSZSE NB-II-es
kosárlabdacsapatának.
A városházi ünnepségen a Rajeczky Benjámin Mûvészeti iskola tanárai Konkoly Thege Réka,
Banos Boglárka és Babják Eszter
zenei elôadása, majd Édes Orsolya a Mikszáth Kálmán Gimnázi-

um tanulója Juhász Gyula Március idusán címû versével köszöntötte az ünnep résztvevôit.
A hivatalos ünnepségre a Március 15.-e parkban került sor. A
Himnuszt követôen Sisák Imre
Pásztó város polgármestere, országgyûlési képviselô mondott
ünnepi köszöntôt. Beszédét Petôfi
Sándor: Nemzeti dal címû versének elsô versszakával kezdte,
majd így folytatta: „Ez az év
2006. azonban kötelezô erôvel köt
össze három nagy évfordulót. 550
éve a nagy törökverô Hunyadi János Nándorfehérvárnál 1456. július 21-22-én állította meg Mohamed Szultán seregeit 70 évre megszabadítva Európát az ozmán török birodalom támadásaitól. Október 23-án pedig az 1956. október 23-i forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára emlékezünk”. Ezt követôen köszöntötte
a szép számmal megjelent ünnepelteket, köztük Juhász Gábor BM
politikai államtitkárt.
Beszéde folytatásként felidézte
a bécsi forradalom hírét, és azokat
a történelmi momentumokat,
amellyel a császári udvar megpróbálta elejét venni a pesti eseményeknek. Történelmi áttekintést
adott arról a folyamatról, ahogy

Sisák Imre március 15-i ünnepi beszédét mondja
kitört a forradalom és a szabadságharc, a dicsô harcokról. Felidézte azon harcos forradalmárok
tetteit, akik sikerre vitték e nagy
történelmi eseményt.
Beszédét az alábbi gondolatokkal zárta: „’48 példája ma is élô,
eleven üzenet itt Pásztón és az
egész országban a nemzeti összefogás és megbékélés, az érdekek
egyeztetésének a nagy példája.
Ha Széchenyi, Deák, Kossuth
és Batthyány képesek voltak öszszefogni és félretenni korábbi ellentétüket, mi „Mai Magyarok”
miért ne követhetnénk a példájukat?
Kedves honfitársaim tegyük hát
végre félre a sérelmeket, fogjunk
össze a nemzet érdekében, a holnapért, a jövô Magyarországáért.
Legyen hát béke, összefogás és
egyetértés, legalább 2006. március 15-én.

Ünnepi köszöntômet: Az ember
tragédiájának utolsó sorával zárom:
‚Mondottam ember küzdj és
bízva, bízzál!’
Bízzunk hát a jövôben és küzdjünk hazánkért, Magyarországért!”
Az ünnepi beszéd után a pásztói
Mikszáth Kálmán Gimnázium és
Postaforgalmi Szakközépiskola
12/F osztályos tanulói „Jöjj el szabadság” címmel irodalmi mûsort
mutattak be, majd a város önkormányzata, cigány kisebbségi önkormányzat, a pártok, civil szervezetek, illetve az intézmények
képviselôi megkoszorúzták a 48as emlékmûvet. Elhelyezte a megemlékezés koszorúját Juhász Gábor a BM politikai államtitkára is.
Az ünnepség fáklyás felvonulással és szentmisével zárult.

Március 15-i ünnepi köszöntô
Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idô, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!
A magyarok Istenére esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
nem leszünk!

Mi mai magyarok tudjuk, hogy
Petôfi Sándor az 1848-49-es szabadságharc költôje írta március
13-án a „Nemzeti Dal” e magasztos, fennkölt sorait.

A Pásztóért Emlékplakett és Sportdíj kitüntetettjei

Tisztelt ünneplô közönség, kedves Pásztóiak! Vajon érezte, tudta
Petôfi, hogy mi következik március 15-én?

A ma embereként valószínûleg
igent mondanánk, hiszen tudjuk,
1848. március 13-án kitört a bécsi
forradalom. De azt is tudjuk immár, hogy errôl István fôherceg,
az ország nádora csak a hír Pozsonyba érkezte után tájékoztatta
Almásy Móric gróf császári-királyi kamarást, belsô titkos tanácsost. Annyit kért tôle mindössze,
hogy vegye elejét a jelek szerint
Pesten is rohamosan növekvô feszültség tettleges kirobbanásának.
Sikerülhet ez a terv a Habsburg érfolytatás a 3. oldalon
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Március 15-i ünnepi köszöntô
folytatás az 1. oldalról
dekek legfôbb magyarországi
képviselôjének?
Petôfi 1848. március 14-én éjjel
másképp gondolta. Éjszaka kidolgozta a pesti forradalom tervét.
Így írva errôl.
„Évek óta csaknem kirekesztôleges olvasmányom, reggeli és esteli imádságom, mindennapi kenyerem a francia forradalomnak
története, a világnak ez az új evangéliuma, melyben az emberiség
második megváltója, a szabadság
hirdeti igéit. Minden szavát, minden betûjét szívembe véstem … „
olvassuk naplójában.
Nemcsak hitet merített azonban
a világnak ez új evangéliumából,
a forradalmi cselekvést is ebbôl
tanulta. Petôfi hitét pedig csak tovább növelte az a hír, hogy Párizsban három hete a forradalom az
úr. Petôfi hát az éj nagy részét ébren töltötte feleségével és azon tanácskoztak, mit lehet és mit kell
tenni?
Mert azt határozottan tudták,
hogy tenni kell, és mindjárt holnap… hátha holnapután már késô
lesz! Miért holnap? Miért nem
március 19-én, a vásár napján,
ahogy tervezték? Mert míg
Almásy Móric belsô titkos tanácsos csak utazott a hírrel, a bécsi
forradalom igéje már eljutott Budára. Ez megzavarta a budai helytartó tanácsot, lefogta a császárhû
tisztikar kezét, egyszersmind felbátorította a pesti népet, új lelkesedést öntött az ifjúságba.
Tenni kellett hát és mindjárt
holnap! Nem adhattak idôt a reakciósoknak, hogy összeszedjék
magukat.
Hogy mit kell tenni, azt jól tudták, hiszen március 9-én Petôfi
baráti köre, a Pilvax-kávéházbeli
ifjúság vezérkara megfogalmazta
a 12 pontot.
Jókai, Vasvári és Irinyi szerint:
„A forradalom legelsô lépése és
egyszersmind fô kötelessége szabaddá tenni a magyar sajtót. Ezt
fogjuk tenni!” – döntötték el a
márciusi ifjak.
A szabad sajtó ezerszeresre erôsítette, vitte szét az ország minden
városába, falujába a felhívást. Legyen béke, szabadság és egyetértés.
Március 15-én azután reggel, fél
kilenc tájban egy csoport fiatalember lép ki a Pilvax Kávéházból
és indul sietôsen, rendetlen menetben a közeli egyetem felé. Arcukba havas esôt ver a szél.
Hányan vannak? Negyvenen?
Nyolcvanan? Nem tudjuk pontosan. Annyi biztos, hogy kevesen.
Elenyészô szám ez egy százezres

városban. Maroknyi fegyvertelen
csoport, a Pesten állomásozó hétezer katonával, a budai vár ágyúival szemben. Lucskos utcán gyalogol a kis csapat. Nem kiabálnak,
nem énekelnek, mégis amerre elhaladnak kinyílik az ablak. A boltosok az üzletajtókból mutogatnak rájuk, a járókelôk ámulva állnak meg. Itt is, ott is lelép valaki a
járdáról, és csatlakozik a menethez. Elôl nyurga, barna arcú fiatalember halad,
szigorú, elszánt
tekintettel; Petôfi!
Mennek,
hogy
maguk
mellé vegyék az
egyetemistákat,
mind a kétezrôjüket.
Mire Landerer
nyomdája elé érnek, már ötezer
fôre duzzad a tömeg. Elôzô nap
Landerer Lajos –
értesülve a fiatalság esti Pilvax
Kávéházbeli gyûlésérôl – a szokottnál nagyobb mennyiségû papírt áztattatott be másnapra. Munkásainak pedig szigorúan meghagyta, hogy reggel valamennyien idôben a helyükön legyenek.
Szekrényessy március 15-én reggel még fegyveres védelmet ajánlott Landerernek Ô azonban nem
fogadta el.
És nem tévedett, mert a nyomda
elé megérkezik az ötezer fôs tömeg és harsányan azt kiáltják:
„Éljen a szabadság! Éljen az
egyenlôség! Éljen Kossuth! Éljen
a sajtószabadság!” és a bejárathoz
sereglô nyomdászok Landerer elképedésére szintén éljenzéssel fogadják ôket.
Petôfi, Vasvári, Irinyi, Jókai és
Degré
Alajos
felszólítják
Landerert, hogy nyomtassa ki a 12
pontot, valamint a Nemzeti Dalt.
Landerer tudja, hogy nincs értelme ellenszegülni, de odaveti:
„lehetetlen, nincs rajta az engedélyezés”. Irinyi azonban kezét egy
gépre helyezve kijelenti, „e sajtót
a nép nevében lefoglalom”.
S a gyújtó hangú szöveget a
nyomda ablakából szórni kezdi az
utcán álló minden képzeletet felülmúló nagyságú tömeg közé.
Közben a Pesti Városháza urai
döntenek, s a csôcselék megfékezésére kirendelik a 2000 fôs polgári ôrsereget.
Ennek a kemény hangú határozatnak az életbe léptetésére azonban már nem került sor.
Petôfi nem csekély megelégedéssel látja ugyanis, hogy „a szakadó esô dacára” már 10.000 em-

ber sereglett egybe a múzeum
elôtt. És kilépve a múzeum lépcsôsorának, párkányára elszavalta
a Nemzeti Dalt, Irinyi pedig elmagyarázta a tizenkét pont jelentôségét. Az ô javaslatára a tömeg a városháza elé vonult, hogy rábírja a
tanácsot a tizenkét ponthoz való
csatlakozásra, s ha már a forradalom követelései közül olyanokat,
mint a jobbágyfelszabadítás Pesten nem lehet megvalósítani,
menjenek hát át
Budára, hogy
legalább a politikai foglyok kiszabadítására
irányuló követeléseknek eleget szerezzenek
Stancsics Mihály kiszabadításával.
A Tanács ugyan
ellenkezik, de
megegyeznek,
hogy egy küldöttség haladéktalanul hajóra száll és jóváhagyás végett az
országgyûlés elé terjeszti a tizenkét pontot és kéri az uralkodót, az
országgyûlést telepítse Pozsonyból Pestre.
A tömegben ezután egyre többször tör fel a „Budára, Budára! …
a helytartó tanácshoz kiáltás …
nyittassuk meg Táncsics börtönét!”
Az esô szakad, délután van, már
sötétedik, és zajongva tolul immár
húszezer ember Pestrôl át a hajóhídon a Várba, hogy kinyittassa a
jobbágyfelszabadítás apostolának, Táncsicsnak a börtönajtaját.
És nincs többé cenzúra, az emberek a szabadítók kifogják egy
bérkocsiból a lovakat és egymást
váltva húzzák a fogatot a Nádor
fogadóig. Amerre elhaladnak, a
nép „Éljen Táncsics Mihály, a nép
embere! Éljen a sajtószabadság!
Éljen a szabadság, egyenlôség,
testvériség!” kiáltással fogadja a
menetet.
Az események gyorsan követik
egymást:
Március 16-án Buda város közgyûlése elfogadja a 12 pontot.
Március 17-én István nádor kinevezi Batthyány Lajos grófot miniszterelnökké.
Március 28-31-én a pesti tüntetéseken Magyarország teljes önállóságát követeli a tömeg. Petôfi
csodálatos versében így ír errôl:
„Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,

Szilaj hullámokat vet
Rémítô ereje.
Látjátok ezt a táncot?
Halljátok e zenét?
Akik még nem tudtátok,
Most megtanulhatjátok,
Hogyan mulat a nép.”
S a feltámadt tengerként morajló magyar nép követelésére István
nádor július 5-re összehívja az elsô népképviseleti országgyûlést.
Augusztus 14-én aztán ébred a
Habsburg uralkodó ház és V. Ferdinánd visszavonja a felhatalmazást, amely az országgyûlésen hozott törvények szentesítésére vonatkozott.
És jön a magyar nép szabadságharca Pákozdtól (1848. szeptember 29.) –Segesváron (1849. július
31.) át Világosig (1849. augusztus
13.).
Mondhatnánk túl kevés ennek a
három csatának az említése. Túl
sok volt azonban a magyar vér,
ami közben hullott. Európa forradalmai azonban sorra buktak el,
mint ahogy azt Petôfi megénekelte:
„Európa csendes,
újra csendes,
Elzúgtak forradalmai…
Szégyen reá! lecsendesült és
Szabadságát nem vívta ki.”
A magára hagyott Magyarországot eltaposták a nagyhatalmak,
elbukott a magyar szabadság, de a
harc nem volt hiábavaló.
Kedves Pásztóiak, Tisztelt ünneplô közönség!
158 év telt el, nekünk mégis ez a
legfiatalabb ünnepünk. A lendület, a tenni akarás ünnepe. Kétezer
egyetemista indította el március
15-ét a nemzet önmagára eszmélésének és felszabadulásának a
napját. Húszezer ember összefogása és szabadságvágya kényszerítette vér nélkül térdre a helytartó tanácsot.
Március 15-e bennünket nemcsak önmagára, nemcsak 1848-ra
emlékeztet. Ezen a napon kötelességünk visszanézni a magyar évszázadokba. Vegyük elô Petôfit,
vegyül elô Arany Jánost vagy Jókait: az egész életmûvük a magyar
évszázadok örökké hangzó szimfóniája. Csupa szín és árnyalat!
A reformkor és az 1848-as forradalom nemzedékei olyan nagyságokkal ajándékozták meg a nemzetet, amilyenek csak ritkán születnek. A huszadik században
Adyék, Bartókék, Kodályék,
majd hozzájuk társulva az Illyés,
Németh László nemzedék ismerte
fel, hogy 1848-ban megváltó erô

2006. március
van. Ez a huszadik századi szellem vitte el 1848-at 1956-ig. Az
idén, 1956 ötvenedik évfordulóján el kellene jutnunk oda, hogy
merjük megnézni, hová lettek az
egyik és a másik forradalom nagyjai. Van-e Kossuthunk és Petôfink?
50 év nem nagy idô.
50 évvel ezelôtt még nem ünnepelhettük szabadon március 15-ét.
A XX. század folyamán mégis
minden magyar függetlenségért
küzdô megmozdulás zászlajára
tûzte 1848-1849. eszméjét.
Így történt ez 1956. október 23án is. A magyar nép akkor lerázta
magáról a kommunisták önkényuralmi rendszerének bélyegét.
Tisztelt emlékezô közösség!
Ez a nap bennünket arra int,
hogy nézzünk szét magunk körül.
Igyekezzünk 1956 eszméjét is
olyan szinten éltetni, ahogy 1848
él bennünk. A tizenkilencedik
században egy Arany János, és Jókai, egy Deák Ferenc és a turini
remete éltette tovább a magyar reményeket. Nemcsak Kossuth zöld
kalapja üzente a reményt, hatalmas életmûvek váltak a modern
Magyarország megteremtôivé.
Akik kicsinyes célokra, magánvágyak kielégítésére szerették volna
kihasználni a forradalom és a szabadságharc emlékét, eltûntek
ezen óriások mellett. Vajon így állunk 1956-tal is? Vajon nem látunk példát rá, hogy nemzetegyesítô építô szándék helyett az indulat, a megosztó acsarkodás szivárog be a politikába?
És talán megkérdezhetnénk magunktól, jól van-e tizenhat évvel a
rendszerváltoztatás után, hogy az
ország számos helyén még ma
sem lehet közös ünnepet tartani
1848 emlékére. Miért nem veszszük tudomásul, hogy a történelem egy és oszthatatlan.
’48 példája ma is élô, eleven
üzenet itt Pásztón és az egész országban a nemzeti összefogás és
megbékélés, az érdekek egyeztetésének a nagy példája.
Ha Széchenyi, Deák, Kossuth
és Batthyány képesek voltak öszszefogni és félretenni korábbi ellentétüket, mi „Mai Magyarok”
miért ne követhetnénk a példájukat?
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Pásztóért Emlékplakett kitüntetettjei
Tóth László
1941-ben
született
Pásztón.
Négy gyermekes értelmiségi
családból
származik.
Tanulmányait Pásztón végezte. Itt érte el
elsô sport sikereit is.
1963-ban szerzett üzemmérnöki diplomát, majd a Gödöllôi Agrártudományi Egyetemen folytatta tanulmányait.
1964-ben az akkori Állami Gazdasághoz került, az állattenyésztési területre. A rendszerváltás
idején került az Agroprodukt Kfthez igazgatóként. Közel 150 fôt
foglalkoztat a mezôgazdaság
mindként ágában: növénytermesztésben és állattenyésztésben.
1973-ban kötött házasságából,
két leány gyermek született,
mindkettô felsôfokú végzettséget
szerzett.
1990-tôl 2002-ig Pásztó Város
Képviselô-testületének tagja volt.
Szép, magyaros, választékos beszédérôl, megfontolt hozzászólásairól, szerénységérôl s a mögötte
megbújó mûveltségrôl mindenkor
tanúságot tett.
Ahol és amikor tud, mindig segít. Teszi ezt mindig csendben.

Levelezô sakkban Magyar Bajnok lett, mesteri címet szerzett.
Legjobb eredményeit tekintve világbajnoki középdöntôig jutott.
Jelenleg a pásztói Sakk Szakosztály csapatának húzó embere,
mindenese, szponzora. Nevelés
területén is eredményes munkássággal büszkélkedhet.
Hobbija a régészet, melyben jelentôs eredményeket ért el. A
Pásztói Kistérség Fejlesztésért
Közalapítvány kuratóriumi elnöke. Elismerésre méltó munkája és
emberi kapcsolattartása eredményeként az Agroprodukt Kft.
2001-ben Nógrád megye Gazdaságáért díjban részesült.

Varga Tiborné
1920. december 27én született.
Balassagyarmaton,
és ott végezte el az
általános iskolát. Édesanyja egyedül nevelte és korán dolgozni kezdett. 1941-ben kötött házasságot
Varga Tiborral. 1943-ban megszületett fia Tibor.
1950-ben férjét kinevezték
Pásztóra a Tanácsi Iroda Igazgatójának.

Pásztó óvodatörténetének elsô
nagy szakasza (1950-1977) az ô
munkásságához kapcsolódik, és
ezzel párhuzamosan a közéleti
szereplésével
meghatározója
Pásztó fejlôdésének. 1951-ben
végezte el Budapesten az Óvónôképzôt.
1952-ben elkerült Vanyarcra,
ahol az óvoda vezetés mellett az
élelmezésvezetést is ellátta. 1953ban visszahelyezték Pásztóra,
majd 1954-ben kinevezték óvodavezetônek. 1955-tôl körzeti felügyelôként aktívan közremûködött a járás településein az óvodák
létesítésében és felügyeletében.
Óvodavezetôként számára az
elkövetkezô évtizedek az óvoda
hálózat kialakításának feladatát, a
folyamatos csoportszám és óvoda
szám bôvítését jelentették. A tárgyi és személyi feltételek mellett a
szakmai munka fejlesztése is folyamatos önképzést és továbbképzést követelt.
Nagy teherbírása és végtelen
szorgalma egyre több közéleti feladat elvégzésére tette alkalmassá.
1954-tôl – 1977-ig tanácstagként munkálkodott Pásztó lakóinak érdekében. 1966-tól – 1974ig két ciklusban Országgyûlési
Képviselôje Pásztó körzetének.
1977-ben vonult nyugdíjba. Elismerései: 1975. Pedagógus Szolgálat Emlékérem; 1977. Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója

Kettômillióötvenezer felújításra

Segített az EGIS Gyógyszergyár Rt

Mindenki elôtt ismeretes, hogy az
elmúlt év áprilisában súlyos természeti katasztrófa érte Mátrakeresztest. E súlyos csapás következtében megrongálódott a városrész orvosi rendelôje. Az az óta
eltelt idôszakban megtörtént a
helyreállítás. Ebben nagy szerepet játszott az ország egyik legnagyobb gyógyszergyárának, az
EGIS-nek az anyagi segítsége,
mely 2 millió 50 ezer forint volt,
melybôl a külsô-belsô felújítást, a
Kedves honfitársaim tegyük hát fûtési rendszer korszerûsítését
végre félre a sérelmeket, fogjunk valósították meg.
össze a nemzet érdekében, a holA napokban a gyár képviseleténapért, a jövô Magyarországáért.
Legyen hát béke, összefogás és ben Mátrakeresztesen járt Menthy
egyetértés, legalább 2006. márci- Mariann, jóléti fôosztályvezetô,
kommunikációs vezetô, dr. Parus 15-én.
Ünnepi köszöntômet Az ember rak Rita területi vezetô és Réda
tragédiájának utolsó sorával zá- Mariann kommunikációs munkarom: Mondottam ember küzdj és társ. A vendégeknek Sisák Imre
polgármester mutatta meg a felbízva, bízzál!
Bízzunk hát a jövôben és küzd- újított orvosi rendelôt, Menthy
jünk hazánkért Magyarországért! Mariann nagyon örült annak,
hogy segítségükkel sikerült megKöszönöm, hogy meghallgattak

Réda Mariann, dr. Parrak Rita, Menthy Mariann és Sisák Imre Pásztó
város polgármestere
oldani a felújítást, ezáltal zökkenômentesen tudja a rendelô a betegeket fogadni.
A rendelô elôtt Sisák Imre megmutatta, hogy a katasztrófa idején
hol milyen mennyiségû víz, iszap
zúdult az épületre. A továbbiakban a teleházban a polgármester

tájékoztatta a vendégeket arról,
hogy a városrészben mit újítottak
helyre, kiknek a segítségével, természetesen megköszönve az
EGIS támogatását.
Zárásként a nônap alkalmából
Sisák Imre virágcsokorral kedveskedett a vendégeknek.
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Választási kampány furcsaságokkal, avagy
a más tollával ékeskedés mûvészete!
Kedves Pásztóiak! Mindannyian
tapasztalhatjuk, hogy a 2006. április 9-én és 23-án tartandó országgyûlési képviselô választások elôtt
a képviselôjelöltek próbálják meggyôzni a választópolgárokat saját
programjukról, amely hitük szerint
a bátonyterenyei és pásztói térségben élô emberek életét pozitív
irányba változtatja 2006 és 2010
között. Vannak, akik számszerûen
is bemutatják azokat a támogatásokat, amelyek megítélésük szerint
az Ô munkájuk eredményeként kerültek egy-egy településre.
Nem tisztem, hogy a pásztóibátonyterenyei kistérség településeinek nevében nyilatkozzam, de
Pásztó polgármestereként néhány
furcsaságra szeretném felhívni az
állampolgárok figyelmét.
Juhász Gábor az MSZP országgyûlési képviselôjelöltje 2006.
februári kiadványában azt állítja,
hogy a pásztói Margit Kórház régi
épületének felújításához a jelenlegi
kormány 390 millió forint támogatást biztosított. A tények rögzítése
érdekében tájékoztatom Pásztó város lakóit, hogy Pásztó Város Önkormányzat Képviselô-testülete
2001. május 4-én nyújtotta be az én
aláírásommal azt a megvalósíthatósági tanulmányt a Magyar Köztársaság dr. Pintér Sándor által vezette Belügyminisztériumához, valamint a dr. Mikola István által vezetett Egészségügyi Minisztériumhoz, amely a pásztói régi Margit
Kórház integrált ellátási rendszerének kialakításához a kórház krónikus és rehabilitációs épülettömbje
rekonstrukciójához igényelt 390
millió forint támogatást. Pásztó város ezen kérését a polgári kormány
támogatta, amelynek eredményeként a képviselô-testület döntése
alapján 2001. októberében benyújtottuk a parlamenthez Pásztó Város
Önkormányzatának 2002. évre
szóló címzett támogatási igényét a
Margit Kórház Rehabilitációs,
Krónikus és Ápolási Osztályok rekonstrukciójára. A magyar parlament 2001. december 11-i ülésén
fogadta el a 2001. évi XCIV. törvényt, amelyben a fejlesztéshez
szükséges 390 millió Ft-os forrást
odaítélték Pásztó Városának.
Juhász Gábor képviselôjelölt úr
tehát nem tudhatja be magáénak a
polgári kormány által megítélt
címzett támogatást, azaz kijelentésével félrevezeti a választópolgárokat.
Ugyancsak szerepel a jelölt úr kiadványában az az információ,
mely szerint a Pásztói Kistérség
Szociális Fejlesztési Programja keretében az idôsek átmeneti elhelye-

zését biztosító 50 férôhelyes otthona építéséhez 87.150.000 forintot a
jelenlegi kormányzat biztosított.
Pásztó lakóinak tájékoztatása érdekében szeretném a tényeket ismertetni:
A Pásztói Kistréség Szociális
Fejlesztési Programját 2001. november 6-án nyújtottuk be a Szociális és Családügyi Minisztériumhoz. Ezt megelôzôen a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács
52/2001. (V.3.) számú határozatával már támogatta azt! A Harrach
Péter vezette Szociális Minisztérium 83.057.000 forinttal, míg a Becsó Zsolt vezette Nógrád Megyei
Területfejlesztési
Tanács
87.150.000 forinttal támogatta az
50 férôhelyes otthon megépítését,
amelyhez Pásztó Város Önkormányzata 72.881.000 forint önrészt hagyott jóvá.
Tehát ismételten csak azt tudom
leírni, hogy Juhász Gábor képviselôjelölt úrnak az 50 férôhelyes otthon fejlesztéséhez semmi köze
nincs, azaz kijelentésével félrevezeti a választópolgárokat.
Szeretnék néhány, szintén az
MSZP-s képviselôjelölt kiadványában feltûntetett hamis információt helyretenni.
Pásztó Város Önkormányzati
Képviselô-testülete
2002-ben
nyújtott be igényt a Dózsa György
Általános Iskola tornatermének
felújítására a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanácshoz. A felújítás összköltsége 11.608.000 forint
volt. A Területfejlesztési Tanács
2002. tavaszán meghozott döntésével 9.286.000 forint támogatást
biztosított a tornaterem padlóburkolata megújításához. Ennek a Területfejlesztési Tanácsnak a pásztói kistérség megbízásából személy szerint én vagyok a tagja, s a
pozitív döntés meghozatalában is
részt vettem, éppen ezért ez ügyben sem tudom, miért vezeti félre
Képviselôjelölt úr a választópolgárokat.
Nem kívánom végigsorolni a kiadványban megjelent összes hamis
állítást, de néhány további érdekességre azért még felhívnám a figyelmet. Ezek közé tartozik például a
pásztói szennyvízberuházás kérdésköre is. Összesen 971.920.000
forint támogatásról számol be a
Képviselôjelölt úr, mint személyes
eredményérôl. Azt persze nem
közli, hogy Pásztó-Szurdokpüspökivel-, Ecseggel-Csécsével-, Kozárddal-Szarvasgedével és Bujákkal benyújtotta a jelenlegi kormányhoz azt a megvalósíthatósági
tanulmányt, amely ezen települések 2003-ban induló beruházásá-

hoz
kívánt
összességében
2.375.905.000 forint címzett támogatást igényelni három éves idôintervallumban. A beruházás összköltsége 4.288.638.000 forint lett
volna. A jelenlegi szocialista kormány és baloldali többségû parlament elutasította a 7 település közös szennyvízcsatorna-hálózat építésének a tervét. Ezt követôen került sor a pásztói II. és III. szennyvízcsatorna-hálózat építési ütemnek a benyújtására, amelyhez a
fentiekben leírt összeget ítélte oda
az a magyar parlament, amelynek
én is tagja voltam az elmúlt években. Azt persze Képviselôjelölt úr
szintén elfelejti közölni Pásztó lakóival, hogy miközben az 1999ben és 2001-ben befejezôdött mátrakeresztesi és pásztói csatornahálózat építésének I. üteméhez a polgári kormány 92% állami támogatást ítélt oda, addig a csatornahálózat II. üteméhez, amely nettó
912.800.000 forint összegû beruházás volt, a jelenlegi kormány
csak 72%, tehát 20%-kal kevesebb
támogatást adott, s ezzel Pásztó önkormányzata és lakói zsebébôl
182.560.000 forintot vett ki. A csatornahálózat építés III. üteménél
még ettôl is rosszabb a helyzet,
mert az 513.000.000 forint össz bekerülési költségû beruházáshoz
mindössze 64,8% támogatást adtak, amely a korábbi jobboldali
kormány 92%-os támogatásától jelentôs mértékben elmarad. Ha
forintálisan is ki akarjuk mutatni,
ez 139.536.000 forint támogatás
elvonás a 2002. elôtti idôszakhoz
képest.
Nem tudom gondolkodott-e már
Juhász Gábor képviselôjelölt úr,
hogy Pásztón a szennyvízcsatornahálózat építését követôen, ebbôl a
több mint 300 millió Ft-ból hány
km út és járda helyreállítására kerülhetett volna sor. Én csak költôi
kérdésként teszem fel – miért nem
kaptunk megfelelô pályázati forrásokat – talán csak nem azért, mert
Pásztó jobboldali vezetésû önkormányzat.
Ki ne emlékezne a 2005. április
18-20-i mátrakeresztesi árvízre.
Valószínûleg Gyurcsány Ferenc
miniszterelnök jelölt úr, vagy a lap
szerkesztôje Juhász Gábor képviselôjelölt úr ugyanis a kiadványban
a mátraszôlôsi kárelhárításról és
kárenyhítésrôl beszélt. Úgy látszik
a mátrakeresztesi látogatás nem ragadt meg az emlékezetükben. Ettôl
nagyobb gond, hogy a mátrakeresztesiek sem. Az azonban végképp meglepett, hogy a mátrakeresztesi károk helyreállításához az
állam által adott 276 millió Ft-os

támogatást teljes egészében a saját
eredményének tartja. Valószínûleg
én személy szerint, a Polgármesteri
Hivatal, az Önkormányzat dolgozói, a Pásztó és Nógrád megyei
rendôrök, a mentôszolgálat, a tûzoltók, a katasztrófavédelem, a vízmûvek, az ÉMÁSZ, illetve a kórház dolgozói és valamennyi önkéntes csak álmodtunk a mátrakeresztesen elvégzett ember feletti munkáról.
Kedves Gábor! Az én emlékeimben még elevenen él, amikor április 19-én fehér ingben, nyakkendôben és félcipôben kijöttél Mátrakeresztesre. Gondoltam az utakon folyó combközépig érô vízben, így
nem igen tudunk végig menni,
ezért gumicsizmát és megfelelô öltözéket biztosítottunk részedre.
Mikor végignéztük a víz pusztítását, én kezet nyújtottam neked és
azt mondtam két hónapig nincs
más dolgunk, mint vállt vállnak
vetve dolgozzunk a mátrakeresztesiekért, a károk helyreállításáért.
Ugyanaznap este aztán szomorúan
tapasztaltam, hogy „nincs béke az
olajfák hegyén”, hiszen Te a város
polgármestere, azaz nélkülem kívántál egy fórumot megtartani
Mátrakeresztesen. Így aztán azon
sem csodálkozom, hogy másokat
most is elfeledsz, pedig hidd el, sokan dolgoztunk a károk felmérésében és elhárításában, amelynek
eredményeként nem Te, hanem a
Magyar Kormány biztosított az
adófizetô magyar állampolgárok
pénzébôl a több mint 477 millió Ftos kárigényünkkel szemben a 276
millió forintos állami támogatást.
Ezen túl a területfejlesztési szakemberek véleményével egyezôen
még legalább 200 millió forintra
lenne szükség védmûvek építésére,
hogy a Csörgô és Kövicses patak
ne tegye tönkre mindazt, amit helyreállítottunk. Hála a magyar állampolgárok adakozó kedvének, a gazdálkodó szerveknek, a karitatív
szervezeteknek, az önkormányzat
és a lakosság a károk helyreállítására, mintegy 750 millió forintot
épített, vagy épít be Mátrakeresztesen. Polgármesterként, de országgyûlési képviselôjelöltként sem
gondoltam soha, hogy egy-egy fejlesztési feladat végrehajtását a saját eredményemnek tüntessem fel.
Hiszen sok-sok munkatársam készíti elô és hajtja végre ezen feladatokat.
Kedves Juhász Gábor Képviselôjelölt Úr! A fentiek okán azt javaslom tehát, hogy más tollával az
elkövetkezendô hetekben már ne
ékeskedjen.
Sisák Imre
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Százszorszép-Hétpettyes-Gyermekkert Óvoda

Modern laktanya, megfelelô felszerelés

450 ezer az EGLO-tól

Fejlôdô Önkéntes Tûzoltóság
A Pásztó Önkéntes Tûzoltóságnál,
ha lassan is, de évrôl évre fejlôdik, illetve újakra cserélôdnek
a már nagyon elhasznált felszerelések.

Az ajándékátadáson: Sárik Jánosné, Lechner Bernard, Sulyok Krisztina

Az EGLO Magyarország Kft-nél
hagyománnyá vált, hogy a karácsonyi ünnepség tombolabevételeit, további pénzbeli kiegészítéssel különbözô helyi intézményeknek ajánlja fel. Az elmúlt évek során a támogatottak között voltak a
helyi általános iskolák, a kisegítô
iskola, a kórház, és ebben az évben a helyi óvodák jutnak a költségvetésüket kiegészítô bevételhez.

fel egyenlô részben: Százszorszép
Óvoda, Hétpettyes Óvoda és a
Gyermekkert Óvoda.
Mind három óvoda a nevelési
feltételek javítására fordítja a kapott támogatási összeget. Kiemelt
hangsúlyt kap az idén is az udvarfejlesztési program folytatása. Az
EU-s szabványnak megfelelô udvari játékeszközök vásárlása, és a
meglévôk felújítása sürgetô feladattá vált.
Az óvodás kisgyermekek, és az
Az idén a támogatási összeg óvodák nevelôi közössége köszö450 ezer forintot tesz ki, melyet netét fejezi ki a felajánlott támohárom pásztói óvoda használhat gatási összegért.

be egy félnehéz kategóriájú gépjármûfecskendôre, amelyet elfogadtak és 2006 – 2009. év közötti
idôben kapunk meg, ami több mint
80 millió forintba kerül és ehhez
10 %-os önrészt kell biztosítanunk.
A mûködési területünkhöz tartozó községek – Mátraszôlôs kivételével – anyagilag nem támogatnak.
Úgy gondolom, hogy elôbb meg
kell teremteni a mûködéshez szükséges feltételeket – amit 8 évvel

2004 év ôszén több mint 8 millió
forint értékû felszerelésekre pályáztunk, amelyekbôl a mai napig
a háromnegyed része már megérkezett – mondja Csoór József
nyugállományú tûzoltó ôrnagy a
Pásztói Önkéntes Tûzoltóság
Parancsnoka.
Sajnos a közbeszerzési eljárások lassú kimenetele miatt
az egyéni védôruhák még
nem érkeztek
meg. A pályázott felszerelések között sze- A tûzoltóautók elôtt a szolgálatban lévô állomány
repelnek olyan a parancsnokkal (civilben)
eszközök is,
melyek még sok hivatásos tûzoltó- ezelôtt kezdtünk meg – és utána a
ságoknál sem találhatók meg (pl. fejlesztéseket a pénzügyi lehetôsékönnyített palackos, Dreger típusú gekhez képest.
légzôkészülékek).
Ezen kívül még szerepel a pályáMa már a 24/48 órás szolgálatzott felszerelések között a mûszaki ban lévô tûzoltók egy modern lakmentéseknél használható Vetter tanyában látják el a szolgálatot a
emelôpárna, PC erôvágó, kézilám- megfelelô felszerelésekkel. A lakpák, mobil híradó eszközök. A 20 tanyát még 1998-ban újítottuk fel,
db védôruha ez év II. negyedévben ami 16 millió forintba került, fejezvárható. 2005 szeptemberében te be tájékoztatóját Csoór József
ugyancsak pályázatot nyújtottunk nyugalmazott tüzoltó ôrnagy.

Látogatás a Margit Kórházban

Legyen divat az egészség!
Pásztón Sisák Imre polgármester
kíséretében felkereste a Margit
Kórházat Dr. Pusztai Erzsébet az
MDF egészségügyi szakpolitikusa. Dr. Éles János kórházigazgató
fôorvos mutatta be az intézményt
a vendégnek, aki elismeréssel
nyilatkozott a kórház felszereltségérôl és az ott végzett gyógyító
munkáról.
Ezt követôen sajtótájékoztatót
tartott dr. Pusztai Erzsébet, az
MDF egészségügyi szakpolitikusa az egészségügyi ellátás fejlesztésérôl. Az egészségügy nem teher – mondotta bevezetôjében –
hanem az ország gazdaságának
egyik motorja. A hazai termál és
gyógyvíz kincs, a rehabilitációs
hagyományok, az orvosok, az
egészségügyi dolgozók tudására
alapozva hazánkat Európa egyik
gyógyító, rehabilitációs központjává tehetjük. – Majd azt elemezte, hogy nem az a kérdés, hogy

szeretjük-e az állami tulajdont,
vagy a magántulajdont, hanem az,
hogy melyik megoldás jó a betegnek. A szolgáltatásokban támogatjuk a magántulajdont. Elsôsorban az orvosok valódi tulajdonossá válása fontos mind a háziorvosi, mind a járó-beteg szakellátásban. Az egészségügyi ellátó rendszer átalakításában, színvonalának javításában szigorú szabályozás mellett a magántulajdonnak is
helye van – hangsúlyozta az
egészségügy szakpolitikusa.
A továbbiakban arról beszélt,
hogy ôrizzük meg az általános
egészségbiztosítást, e mellett alakítsuk ki az ápolás biztosítást, valamint a foglalkozás-egészégügyi
biztosítást a munkahelyi egészségvédelem és a munkahelyi balesetek megelôzésének ösztönzésére.
A paraszolvencia helyett tisztességes vizit-díjat kell bevezetni.
Ezt a rendszert úgy kell kialakíta-

Sajtótájékoztatót tart dr. Pusztai Erzsébet Sisák Imre társaságában
ni, hogy a gyermekek, az idôsek, a
krónikus betegségben szenvedôk
számára kedvezményekkel, a rászorulók szociális támogatással, a
többieknek kiegészítô biztosítással tesszük lehetôvé az egészségügyi ellátást. E rendszerbe a választott orvos kiemelkedô díjazása is beépíthetô.
A következô témakör amirôl
beszélt az, hogy legyen divat az
egészség is. Az iskolai neveléssel,

az országra kiterjedô programokkal tegyük divattá az egészséget, a
rendszeres testmozgást. Javítsuk a
rehabilitáció feltételeit, hogy a
rokkantság helyett minél többen
visszatérhessenek a munkába. Az
idôs emberek jó állapotának megôrzését támogassuk rehabilitációs
jegyekkel.
A tájékoztató további részében
a járulékcsökkentés hatását számítási modellekkel mutatta be.
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Naiv csodavárás és
szocialista csodafegyver,
avagy a „Dömsödi-jelenség” más szemszögbôl
Zajlik a választási kampány.
Nemcsak a parlamenti, de már az
önkormányzati is egyeseknél. Decemberben a szocialisták hivatalosan is megnevezték hogy kit kívánnak indítani a polgármesteri
poszt
elnyeréséért
Pásztón.
Dömsödi Gábor lett a befutó jelölt, akinek az indulási szándékáról már legalább egy éve terjednek
a „jól értesültek” által szorgosan
gerjesztett hírek. Az MSZP bejelentésével lezárultak a találgatások, hogy kivel az élen tesz a baloldal immáron sokadik kísérletet
a város politikai irányításának a
megszerzésére. Az elmúlt három
évben sok név felmerült a találgatások szintjén: Balogh Tibor, Tari
Ottó, dr. Nyíri Ferenc, Bagyin Pál
vagy akár Reviczki László is mint
Sisák Imre lehetséges kihívója.
A döntés megszületett és azóta

sokan sokfelé megkérdezik tôlünk, hogy na és mi errôl a Fidesz
álláspontja?
A Fidesz egyelôre még nem
foglalkozik a polgármester-jelölés kérdésével, elôbb a parlamenti
választásokat akarjuk megnyerni.
De néhány dolgot a jelenségrôl
azért leszögezhetünk:
– A rivális politikai oldal, vagyis a szocialisták jelöltjének a támogatása elképzelhetetlen, kizárt.
Hívhatják bárkinek, ô akkor mégis csak a politikai ellenfelünk.
– Egy tízezres város sikeres irányítása másféle tulajdonságokat,
képességeket és ismereteket kíván, mint egy igen aprócska falué
és mást mint egy bármilyen színvonalas show mûsoré vagy magaziné.
– Pásztón számos alkalmas ember található e feladatra, a balol-

Egy majdnem sikeres „kész átverés” csúfos vége:

Juhász buktatta le az
álfüggetleneket!
Tavaly óta hallani a Sikeres Magyarországért mozgalomról, így a
Sikeres Pásztóért Társaság munkálkodásáról is. A civil szervezetrôl szóló írásokban szépen hangzó
önmeghatározásokat olvashattunk
elôször arról, hogy „a részvétel
nem kötôdik pártpolitikai hovatartozáshoz”, továbbá céljuk hogy
„ne csak egy szûk csoport alakítsa
ki a városfejlesztési elképzeléseket”. Késôbb megtudtuk e társaság
örömmel tapasztalta a városlakók
és a civil szervezetek „segítô szándékát politikai hovatartozástól
függetlenül”. Ez a gondolatkör
csúcsosodott ki a minap a társaság
elnökével, Huczekné Rétvári Mónikával készült interjúban is. Innen
az idézet: „Célul tûztük ki, hogy a
város érdekében politika mentesen, csakis a város és a városlakók
érdekeit szem elôtt tartva közösen
gondolkodjunk és cselekedjünk.
(…) Ehhez pedig szükség van minden egyes emberre, függetlenül attól, hogy milyen politikai szemléletet vall.”
A pártpolitika mentességet, a civil függetlenséget hirdetô ígéretes,
sokaknak vonzó szavak mögött
azonban más is lapult, melyet csak
Juhász Gábor képviselôjelölttôl
tudhattunk meg. A szocialista politikus a Pásztói Hírlap legutóbbi

számában a jelölését, kampányát
támogató szervezetek között említi
a Sikeres Pásztóért Egyesületet.
Hogy is van ez akkor? Ugyanazon újság 6. oldalán a pásztói „sikeresek” elnöke még pártpolitika
mentességet hirdet, kettô oldallal
késôbb pedig már Juhász úr állítása szerint az ô pártpolitikusi színekben történô jelölését és kampányát támogatják. (Vajon szavaztak
is errôl a társaságban?)
A tanulsága egyszerû e történetnek: Néha jót tesz a helyi közélet
tisztánlátásának, ha nem tudja az
egyik balkéz, hogy mit ír le a másik
balkéz. Így fordulhat elô, hogy
ilyen látványosan buknak le a függetlenséget, az összefogást hirdetô
álcivil pártkatonák. A hasonszôrû
Sikeres Bátonyterenyéért Társaság
meg most csendben örülhet, hogy
az újraválasztásáért küszködô szocialista képviselô lefelejtette a támogatói tablójáról a fényképüket.
Ôk még talán írhatnak majd újabb
cikkeket az MSZP által elindított
mozgalom pártsemleges jellegérôl. Pásztón e kínos lebukás után
azonban már aligha.
A Pásztó sikerességét Juhász
képviselô nélkül is elképzelni tudók jelzései alapján lejegyezte:
Kriston Péter

dalon is, így sportnyelven szólva
idegenlégióst igazolni egyrészt az
ötletgazda jelölôk egyfajta szegénységi bizonyítványa, másrészt
a lokálpatrióta öntudat egyenes
arculcsapása.
– Nehéz eldönteni, hogy annak
a képtelen gondolatnak a felvetése, miszerint városunk leendô elsô
embereként olyan személy készítsen elô és hozzon meg súlyos döntéseket akit annak hatása – mivel
nem itt él – nem érintene (pl. adó,
csatornadíj, szemétdíj), az szomorú vagy inkább csak nevetséges.
Vállalkozói körökben úgy tûnik
sokan egyfajta csodavárással tekintenek a szavakkal jól bánó
Dömsödire és lelkesen agitálnak
már régebb óta mellette szinte
házról-házra, üzletrôl-üzletre járva a városban. Ez még persze nem
baj. De az már igen, hogy ha egy

ilyen erôltetetten túlfújt lufi csak a
választások után pukkad ki. Mert
annak a levét már mindenki
megissza…
A helyi szocialista vezérek
helyzete látszólag könnyû: Ha
nyer a jelölt akkor az nekik is köszönhetô, mert megtalálták azt a
csodafegyvert, azt a strómant, aki
mögül csak késôbb kell elôbukkanniuk mint a görögöknek a trójai falóból. Ha mégsem nyer, akkor viszont majd persze nem is ôk
vesztettek, csak legfeljebb nem a
jó lóra tettek. Elôfordul az ilyen.
Az ôszi önkormányzati választásokig még jócskán van idô mindenkinek elgondolkodni a helyi
politikacsinálás baloldali furfangjain. Sok víz lefolyik addig a
Zagyván és a Fidesz is meg fogja
nevezni a jelöltjét. Ha kell önállóan, ha célszerû akkor szövetségben. Egyet ígérhetünk: A jelöltünk csak olyan lehet, aki Pásztón
él és nem klubtagként jár ide vagy
csak bevásárolni, megtankolni és
ügyeket intézni a legközelebbi városba.
Kriston Péter
a Fidesz választókerületi elnök

Valami történt…
Hogy ez ne derüljön ki, kinek az
érdeke? Milyen érdek az, ami a politikában bevált, hogy egy közösség érdekében történô változás
nem publikus, nem kibeszélhetô.
Csak az írhat megtörtént dolgokról, aki ebben a helyzetben van illetve ô megírhatja a meg nem történteket is.
Milyen helyzet az, ahol mellébeszéléssel, rágalmakkal közvéleményt befolyásolok, erre az érintettek nem reagálhatnak, nem válaszolhatnak.
Valami történt 2005 december
23-án. Errôl szólt a Szabadidô
Sportegyesület rendkívüli közgyûlése. Errôl kellett volna objektív
tudósítást közölni a meghívott tudósítóknak. Mivel nem voltak jelen, riport készült az eseményrôl,
ami nem jelenhet meg. Egy olvasói
levél készült, amely szintén nem
jelenhetett meg. Végül érdeklôdô
levél készült a Nógrádi Hírlap fôszerkesztôjének, aki általános kérdésekre nem tudott választ adni három hét alatt.
Valami történt, mert meghallgatta a Civil Kapcsolatok Bizottsága a
történet jórészét, amelyre feltáró
jelleggel a bizottság tagjai nem tartottak igényt. Valami történt, mert
a képviselô testület olvasott egy
elôterjesztést, amelyre nem reagált, nem igényelt tisztánlátást a
másik fél részérôl.
Az idô múlik, az események zajlanak. Aki nem tud disznót vágni,
bált rendezni, világversenyeken

kiváló eredményeket futó szalagon
szállítani, falakat és kerítéseket
festeni, bezárt objektumon bemászni, az megbukott.
Így hát fel kell gyorsítani a folyamatokat, meg kell óvni a közösséget az ilyen silány vezetéstôl.
Mint az a közgyûlésen is elhangzott vezetôt keres az egyesület.
Olyan vezetôt, aki nem halmozza a
szakosztályokat, a meglévôket leépíti, aki az edzôtermet reggeltôl
estig benépesíti programokkal, aki
megszerzi és megírja a pályázatokat, aki nem vehemensen, de finoman, ájtatosan közelít a…-hoz.
Aki nem küldi el a nem létezô felajánlókat, aki kitalálja a mások
megtévesztô gondolataiban, közléseiben a fonákságot. Aki nem tesz
annyi kárt a szomszédjaiban, aki
takarít, karban tart, és pénze is van
a szabadideje mellett. Aki természetszerûen többet és jobbat fog alkotni az elkövetkezô tizenöt évben, mint az eddigi.
A többit majd menetközben
megtudja! Minden esetre egy szép
feladatot kap, segítsége is lesz,
nem úgy mint a réginek.
Az idô múlik, sürgôssé vált a jelentkezô személyének megkeresése, jön a vezetô választási közgyûlés. Kérjük azokat, akik segíteni
tudnak az egyesületnek egy arra
érdemes személy felkutatásában,
aki a vezetôi szerepet fel tudja vállalni, kérjük azt a személyt aki ezt
fel tudja vállalni.
Illés Rudolf
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E L E K T RO N
VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET

GUMI és FUTÓMÛSZERVIZ
LAKAT GUMI KFT.

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!

NÁLUNK ÁRUHITELRE VÁSÁROLHATÓK!

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

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!

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

Ékszer&Óraüzlet
Kellemes Húsvéti ünnepeket kíván minden kedves
vásárlóinak a Parti ékszer és ajándékbolt
Új termékünk: bevezetô áron SZLOVÁK KRISTÁLY
kelyhek, vázák, kínálók, stb…
Húsvéti kosarakkal, díszekkel, gyertyával és sok-sok apró
ajándékkal 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

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

Könyvek, ajándékutalványok,
CD, DVD, kazetta, óriási
választéka

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

ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK

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

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

1. Gépjármûvek teljes körû
• hôkamrás fényezése
• karosszériajavítása
• biztosítási ügyintézéssel
• autófényezô kabin bérelhetô
2. Horpadásjavítás
• kisebb horpadások fényezés nélküli
javítása (jégkár, ajtórányitás, stb.)
3. Bôr-mûbôr ülések, kárpitok javítása
• berepedések, vágások, szakadások,
horzsolások, égési nyomok
tökéletes javítása
• kopott bôrfelületek újrafestése gyári
minôségben (bôrkormány, ülés,
könyöklô, stb.)

4. Mûanyag lökhárítók, kárpitok javítása
• anyagában színezett lökhárítók festés
nélküli javítása (repedés, horzsolás,
törés, stb.)
• Belsô térben lévô mûanyagok, kárpitok
javítása, felújítása (csavanyomok,
repedések, törések, horzsolások,
mattulás, égési nyomok szakszerû
eltüntetése)
5. Szélvédôk és lámpák javítása
• szélvédô repedések, csillagtörés,
kagylóstörés javítása

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

Készüljön velünk a
Billerbeck

akció
a Kéttex-ben!
KARÁCSONYRA!
Antiallergén
párna
garnitúra
3000 Ft-tól
Nyári antiallergén
paplan 4900 Ft,
amíg a készlet tart!

Minden jó nap az éjszakával kezdôdik!
Nézze színesben a világot!
300 cm-es színes, voile függönyök
750 Ft-tól!
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

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

2006. március
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SIENA

Lakberendezési Áruház

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

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:

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!

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!
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Kényelem

BÚTORBOLT
• ülôgarnitúrák
• franciaágyak
• kisbútorok

• gardróbok
• szekrénysorok
• konyhabútorok

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

Fókuszelektron
M Û S Z A K I

S Z A K Ü Z L E T

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

Tisztelt vásárló!
Cserélje le elavult, gazdaságtalan üzemeltetésû
háztartási kis- és nagy készülékeit
energiatakarékos, kisfogyasztású termékekre!

Víz és energiaköltsége
kevesebb lesz!
Házhozszállítás, szaktanácsadás,
hitel ügyintézés a helyszínen
Nyitva tartás h–p: 8–17, szo: 8–12
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VÁLASZTÁS

Lakossági
tájékoztató
Tisztelt választópolgár! Négyévenként nyílik mód arra, hogy –
alkotmányos jogunkkal élve –
szavazatunkkal döntsünk arról,
kik képviseljenek bennünket az
Országgyûlésben.
Hazánkban
2006. április 9-én kerül sor az országgyûlési képviselô-választás
elsô fordulójára, április 23-án pedig a második fordulóra.
Levélben már kézhez kapta a
választói névjegyzékbe történô
felvételérôl szóló Értesítôt, valamint a képviselôjelölt ajánlásához
szükséges ajánlószelvényt.
Amennyiben Ön csak a második fordulóban jogosult szavazni,
az ajánlás jogával még nem élhet,
így ajánlószelvényt nem kapott.
Ha az Értesítôn feltüntetett adatai
tévesek, kérjük, forduljon a Polgármesteri Hivatalhoz!

Mire való az
ajánlószelvény?
Ahhoz, hogy valaki egyéni választókerületi jelölt lehessen, legalább 750 választópolgár érvényes ajánlását kell összegyûjtenie.
Jelöltet ajánlani nem kötelezô,
de ha Ön élni kíván ajánlási jogával, akkor azt úgy teheti meg, ha a
kitöltött, és saját kezûleg aláírt
ajánlószelvényt átadja a támogatni kívánt jelöltnek, vagy megbízottjának.
Az ajánlószelvények gyûjtése
2006. március 17-ig történhet.
Az ajánlás nem vonható vissza.
Egy választópolgár egy jelöltet
ajánlhat. Aki ugyanazt a jelöltet
többször ajánlotta, vagy aki több
jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.

Mit kell tudni a szavazás
helyérôl?
Ön a lakóhelye szerint kijelölt,
az Értesítôn feltüntetett szavazókörben szavazhat.
Amennyiben mozgásában akadályozva van (például egészségi
állapota folytán), úgy a szavazást
megelôzôen a jegyzôtôl kérhet
mozgóurnát. Ebben az esetben a
szavazatszámláló bizottság két
tagja fogja Önt felkeresni a mozgóurnával.
Mozgóurnát legvégsô esetben a
szavazás napján kérhet a szavazatszámláló bizottságtól.
Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján a lakóhelyétôl eltérô
településen tartózkodik?
Ha Magyarországon, de lakóhe-

HIRDETMÉNY
A Nógrád Megyei 2. számú pásztói székhelyû, Országgyûlési
Egyéni Választókerület Országgyûlési Képviselô jelöltjeirôl

lyétôl eltérô településen tartózkodik, a jegyzôtôl kapott igazolással
szavazhat.
Becze István
CENTRUM
Igazolás személyesen vagy
meghatalmazott útján legkésôbb
Csépe Tibor
MIÉP-JOBBIK
2006. április 7-ig kérhetô. Ha
Dancsó János
FÜGGETLEN JELÖLT
ajánlott levélben kéri az igazolást,
a kérelemnek 2006. április 4-ig
Daróczi Sándor Józsefné
MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT
meg kell érkeznie a jegyzôhöz.
Fontos tudnivaló, hogy akár az
Juhász Gábor
MSZP
elsô, akár a második fordulóra kér
igazolást, azt a fenti idôpontig kell
Maczó László
SZDSZ
megtennie. (A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
Nagy Lajosné
MUNKÁSPÁRT 2006
89.§)
Az igazolási kérelemben meg
Németh Béla
KDP
kell adnia:
– nevét,
Oláh Ferenc
MUNKÁSPÁRT
– személyi azonosítóját (ismerSisák Imre János
MDF-FIDESZ-KDNP
tebb nevén személyi szám),
– lakcímét,
– annak a településnek a nevét,
ahol a szavazás napján tartózkoPásztó, 2006. március 17.
dik,
Országgyûlési Egyéni Választókerület
– az igazolást az elsô, a második
Választási Iroda
vagy mindkét fordulóra kéri-e.
Az igazolás birtokában Ön az
igazoláson megjelölt település dulóban nem az új, hanem a ko- ben a szavazásra vigye magával.
bármely szavazókörében szavaz- rábbi lakóhelyén szavazhat. Ennek érdekében az új lakcíme bejehat.
Mit kell még tudni
lentésekor az ügyintézôtôl szavaa szavazásról?
Hogyan szavazhat, ha zásra szolgáló lakcímigazolást
Szavazni csak személyesen,
kap. Ezen igazolás birtokában kea szavazás napján
resheti fel az Értesítôben megje- reggel hat órától este hét óráig lekülföldön tartózkodik? lölt szavazóhelyiséget.
het.
Amikor felkeresi a szavazókört,
Ha Ön a szavazás napján küla szavazatszámláló bizottság köMit vigyen magával
földön tartózkodik, hazánk nagyteles ellenôrizni az Ön személya szavazáskor?
követségén vagy fôkonzulátusán
azonosságát. Ezután megkapja a
Csak akkor jogosult szavazni, jelenlétében lepecsételt szavazóadhatja le szavazatát. Ennek érdekében a lakcíme szerinti jegyzô- ha a személyazonosságát megfe- lapot, melynek átvételét a névnél kell kérnie a külképviseleti lelôen igazolja az alábbi igazolvá- jegyzék aláírásával kell igazolnia.
nyok valamelyikével:
névjegyzékbe történô felvételét.
A szavazás titkossága érdekéa) lakcímet tartalmazó érvényes ben javasoljuk, használja a szavaA külképviseleti névjegyzékbe
történô felvételét személyesen, személyazonosító igazolvány (az- zófülkét.
teljes bizonyító erejû magánok- az a régi típusú személyi igazolÉrvényesen szavazni a jelölt, iliratba foglalt meghatalmazással vány);
letôleg a lista neve alatti, feletti
b) személyazonosító igazol- vagy melletti körbe tollal írt két,
rendelkezô meghatalmazott útján,
illetve ajánlott levélben kérheti, vány (kártya formátumú), útlevél, egymást metszô vonallal lehet (+
amelynek legkésôbb 2006. márci- 2001. január 1-jét követôen kiállí- vagy X).
us 17-én 16.00 óráig kell megér- tott kártyaformátumú vezetôi enHa Ön elrontja a szavazólap kikeznie a jegyzôhöz. A kérelem- gedély, ezek azonban csak érvé- töltését, és ezt még a szavazat urnyomtatvány igényelhetô a jegy- nyes lakcímigazolvánnyal együtt nába dobása elôtt jelzi, a szavazatzôtôl, vagy letölthetô az inter- fogadhatók el.
számláló bizottság a rontott szaHa lakóhelyétôl eltérô települé- vazólapot egy alkalommal kicsenetrôl (www.valasztas.hu).
Fontos tudni, hogy a választás sen tartózkodik a szavazás napján, réli.
elsô fordulójára külföldön 2006. akkor az „Igazolás a lakóhelytôl
Tisztelt Választópolgár!
április 2-án (az amerikai konti- eltérô helyen történô szavazásAmennyiben az országgyûlési
nensen 2006. április 1-én), a má- hoz” megnevezésû nyomtatványt képviselô-választással kapcsolasodik fordulóra a hazai választás kell magával vinnie a szavazókör- tosan bármilyen egyéb kérdése
napján, azaz 2006. április 23-án be.
merül fel, forduljon a lakóhelye
Ha a két forduló között lakóhe- szerinti jegyzôhöz, vagy keresse
(az amerikai kontinensen 2006.
lyet változtatott, vigye magával a fel – a választási jogszabályokat is
április 22-én) kerül sor.
Hol szavazhat, ha lakóhelyet „Szavazásra szolgáló lakcímiga- tartalmazó – a www.valasztas.hu
változtat a két választási forduló zolás a második fordulóban” elne- internetes oldalt.
vezésû nyomtatványt.
között?
Kérjük éljen a választójogával!
Javasoljuk, hogy az Értesítôt a
Az elsô és második választási
forduló között lakóhelyet változ- szavazatszámláló bizottság munVálasztási Iroda
tató választópolgár a második for- kájának megkönnyítése érdeké-
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MEGHÍVÓ
A Teleki László Városi
Könyvtár és Mûvelôdési
Központ tisztelettel meghívja
Önt és családját
2006. április 11-én (kedden)
17 órára
a könyvtár elôadótermébe
megrendezésre kerülô

KÖLTÉSZETNAPI
ünnepi programra
Mottó: Mûvészetek összhangja a Bartók évforduló
jegyében köszöntôt mond
Gerhát Gyuláné könyvtáros
„Mikrokozmosz”
Bartók emlékkiállítás megnyitója – megnyitja: Sturman
Jenôné mûvészeti oktató
Közremûködôk:
középiskolás versmondók
és a Rajeczky Benjamin
Mûvészeti Iskola népzenei
tanszakának növendékei
Szeretettel várjuk!

Vuk és Lassie pályázati
eredmények
Két olvasónapló-pályázatot adott
ki a Teleki László Városi Könyvtár
gyermekrészlege 2005. utolsó hónapjaiban 4-5-6. osztályos tanulók részére. Az elkészített és beküldött pályamunkák száma és
színvonala is kimagasló volt.
Fekete István: Vuk címû mûvéhez készített olvasónaplóból ötvenegy darab érkezett be, míg
Eric Knight: Lassie hazatér regényéhez kapcsolódva harminckilenc pályamunkát készítettek el a
diákok.
Az eredményhirdetésre 2006.
február 27-én került sor, a Dózsa
György Általános Iskolában rendkívüli reggeli hirdetés keretében,
a Gárdonyi Géza Általános Iskolában ugyanezen a napon óraközi
szünetben, az érintett diákok részvételével. A legjobb eredményt
elért pályázók könyvjutalomban
részesültek.
A Vuk olvasónapló-pályázat elsô helyezettje: Bognár Korinna
Dominika (Dózsa György Ált.
Isk.) További díjazottak: Tóth
Emília (Dózsa György Ált. Isk.),
Tôkei Ákos (Gárdonyi Géza Ált.
Isk.), Sisák Tamás (Dózsa György

Ált. Isk.), Kékesi Martin (Dózsa
György Ált. Isk.), Hornyánszki
Adél (Gárdonyi Géza Ált. Isk.),
Boros Dániel (Dózsa György Ált.
Isk.)
A Lassie hazatér olvasónaplópályázat elsô helyezettje: Tóth Vivien Mónika (Dózsa György Ált.
Isk.)
További díjazottak: Bohati Zsófia (Dózsa György Ált. Isk.), Till
Anilla Fatima (Dózsa György Ált.
Isk.), Babcsány András (Gárdonyi
Géza Ált. Isk.), Maros Dávid (Dózsa György Ált. Isk.), Bognár Kilián Károly (Dózsa György Ált.
Isk.), Tamás Dániel (Dózsa
György Ált. Isk.).
A könyvjutalmakat a Teleki
László Városi Könyvtár és a Tehetséges Pásztói Gyermekekért
Alapítvány közösen ajánlotta föl.
A pályázatot benyújtott gyerekeknek egy-egy szép könyvjelzôvel is
kedveskedtünk.
Az intézmény nevében gratulálunk díjazottaknak, és megköszönjük munkáját minden résztvevônek.
Szivákné Vigh Anna
Fekete Krisztina
könyvtárosok

Mit szeretnének a fiatalok Pásztón?
A kilencvenes évek végén a városi mûvelôdési központ ezzel a
címmel 250 kérdôívet osztott szét
középiskolás fiatalok között
(melybôl 102 érkezett vissza), választási lehetôséget kínálva számunkra az intézmény által kínált
öntevékeny mûvelôdési formák
és programok között.

2006. március

Az intézmény elemezte a kérdôíveket és az abban foglalt igények
alapján egyes tevékenységi formában jó együttmûködés alakult ki a
középiskolásokkal, kollégistákkal,
ám ezek idôszakosan mûködtek
csupán.
Országos felmérései igazolják,
hogy a társadalom erôteljes átalakulása közben megmerevedtek a kulA kiscsoportos lehetôségek közül turális tevékenységi formák. Felteaz Életreform klub munkája, az ön- hetôen azért, mert azok maradtak
ismeret és személyiségük fejleszté- aktív tagjai a közmûvelôdésnek,
se nyerte el legjobban tetszésüket. A akik már elértek valamit, akik már
megkérdezettek 10%-a járt volna felfedezték az öntevékenység öröszínjátszó körbe, 37%-át vonzotta mét, akik ismerik munkájuk értékét.
az ifjúsági klub, 30%-uk szeretett Újak alig kapcsolódtak be a folyavolna különbözô kézmûves techni- matba, mert nem bíztak annak építô,
kát elsajátítani. Többen érdeklôdtek elôre vivô erejében. Így alakulhatott
az író-olvasó találkozó és az isme- ki az a furcsa helyzet, hogy számos
retterjesztô elôadások iránt (úgy ál- mûvelôdési mozgalom derékhadát
talában).
felnôttek és idôskorúak adják, és
Szabadidôs tevékenységükben el- nem a fiatalok! Az ifjúság semmifésô helyre került a disco. A magyar és le önálló kezdeményezést nem tett,
idegen népek táncait bemutató tánc- önálló (nem politikai jellegû) csoház, komolyzenei koncert iránt alig portosulást nem teremtett majd két
mutattak érdeklôdést. A mozi hi- évtizede.
ányzott legjobban a fiataloknak és
Nem kétséges, hogy megérett a
egy olyan ifjúsági iroda, amely a di- helyzet a változtatásra, és be kell
ákmunkát, nyaralási és rendezvény- vallanunk, hogy azon fiatalok száajánlót, lelki tanácsadást nyújtana. mára, akiknek nem a disco az egyeÚj formákra, a meglévôk átalakítá- düli szórakozása, jelenleg a közmûsára vonatkozó saját javaslatokat, velôdés elvétve biztosít igényes hétötleteket azonban csak elvétve talál- végi elfoglaltságot. A mûvelôdési
tunk.
központ az elkövetkezô években

komoly szakmai lépéseket kíván
tenni a helyzet megváltoztatására,
amit városi szintû összefogás tehet
igazán hatékonnyá.
A fiatalság mindennapjainak fontos része a szabadidôs tevékenység,
melyhez nélkülözhetetlen egy olyan
hely kialakítása, ahol lehetôségük
van az egymással való találkozásra,
kötetlen baráti beszélgetésre pl. egy
különleges tea mellett a „teaházban”, ahol személyiségük a programok révén kiteljesedhet, ahol felkészülnek az élet kihívásaira, legyen
az pálya, vagy párválasztás, önmûvelés, egészséges életvitel kialakítása.
Elsô lépésként megteremtettük a
feltételét annak, hogy a mûvelôdési
központ eddig kevésbé kihasznált
emeleti övezetében május hónaptól
szakember irányításával napi rendszerességû (hétfôtôl szombatig délutáni és esti órában) ifjúsági klub
jellegû szabadidô eltöltési forma
mûködhessen.
Hogyan kívánjuk ezt megvalósítani? Döntôen a fiatalok közremûködésével, ezért:
– felhívást tettünk közzé, melyben várjuk azon fiatalok jelentkezését, akik tevékenyen részt kívánnak
venni a klub programjának kialakításában, társak toborzásában, a helyiség otthonossá tételében

Fiatalok!
Amennyiben szeretnétek, ha a városban lennének ifjúsági rendezvények, a szervezésben is szívesen
részt vennétek, ha érdekelnek jogaitok, kötelezettségeitek, ha szeretnétek a pályázatírással, rendezvényszervezéssel kapcsolatban ismereteket szerezni, vagy vannak ötleteitek
a leendô Ifjúsági Klub programjaival kapcsolatban, akkor gyertek el a
2006. március 23-án 14.30-kor tartandó megbeszélésünkre!
Szeretettel várunk benneteket!
Helyszín:
Városi Mûvelôdési Központ
Pusztai Anett mûvelôdésszervezô
3060 Pásztó, Deák Ferenc út 14.
Tel.: 32/460-881
– gyakorlási terepet biztosítunk
azoknak, akik aktívan részt kívánnak venni a diákönkormányzat
munkájában, akiket érdekel településük jövôje, akik véleményükkel,
munkájukkal hozzá kívánnak járulni a város fejlôdéséhez
– bemutatkozási lehetôséget
– kínálunk a tehetséges fiatalok
számára
– teret biztosítunk elôadások, vetélkedôk, vitafórumok, ismertterjesztô és szórakoztató közösségi
programok részére
– kedvezô feltételek esetén (pályázati támogatás) az információszerzés megkönnyítése érdekében
internet elérhetôséget kívánunk biztosítani
– meg kívánjuk teremteni a kötetlen zenehallgatás, folyóirat-olvasás,
videó film klub indításának feltételeit
A tervek megvalósítása elképzelhetetlen saját erôbôl, ehhez a város
vezetésének, az oktatási intézményeknek, ifjúsági, környezetvédô,
sport és egyéb civil szervezôdéseknek az összefogására szükséges
nemcsak Pásztón, hanem a városrészekben is. Hogy aztán a fonna miként töltôdik meg tartalommal, ez
döntôen a fiatalok elképzelésén és
szerepvállalásán múlik.
A mûvelôdési központ munkatársai várják mindehhez az együttmûködô fiatalokat, partnereket!

2006. március
Mûvelôdés Hete – Tanulás Ünnepe
2006. március 20-27. rendezvénysorozata
a Könyvtárban és a Mûvelôdési Központban
Márc. 20–23 között naponta
(hétfôtôl csütörtökig)
14.00–15.00: „Agymozgató” –
vidám mûveltségi játék az általános iskolás korosztálynak
Március 20. 16.00: Élethosszig
tartó tanulás – Hubemé Bognár
Edit népmûvelô elôadása az Ôszirózsa Nyugdíjas Klubbari
Márc. 21. (kedd) 15.00: „Táncolj
velünk!” – az Apraja Gyermek
Néptánccsoport nyílt próbája
12–15 éveseknek beiratkozási lehetôséggel
Márc. 21. (kedd) 16.00: „Száll a
dal” – nyitott próba keretében a
Rozmaring Népdalkör mátraaljai
népdalokat tanít az érdeklôdôknek
Március 21. (kedd) 17.00: Tanulási képességek fejlesztése –
Almási Lászlóné klubvezetô elôadása az Agykontroll Klubban
Márc. 22. (szerda) 15.00: „Tán-

MEGHÍVÓ
2006. április 14-én 17.30-kor
a mûvelôdési központ
nagytermében
Jótékonysági
Húsvéti Hangverseny
a Mozgáskorlátozottak
Pásztói Szervezete javára
Fôvédnök:
Sisák Imre polgármester
Közremûködôk:
Dr. Szabó Irén
Zeke Marianna
és a Salgótarjáni Advent
kamarakórus
zongorán kísér: Farkas Zsolt
vezényel: dr. Bozó Zsuzsanna
Mindenkit szeretettel várnak!
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colj velünk 2 !” – a Garabonciás
Gyermek Néptánccsoport nyílt
próbája 8–11 éveseknek beiratkozási lehetôséggel
Márc. 22. (szerda) 18 óra: Az
emberiség sorsfordulója – ácsai
Tamás lelkész elôadása a Boldog
Élet Klubban
Márc. 22. (szerda) 15.00: Középiskolás Filmklub – Annie Hall
(Woody Allen-film)
Márc. 24. (péntek) 13.00 és
15.00: „Regélô” – a budapesti
Holló Együttes megzenésített
klasszikus gyerekverseket bemutató koncertje (belépô: 400 Ft)

Versek – Ünnepek
A Teleki László Városi Könyvtár és Mûvelôdési Központ
versmondó versenyt hirdet középiskolásoknak
az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának
tiszteletére.
Jelentkezni lehet: bármely magyar költô hazafias témájú versével
(max. 3-5 perc)
Jelentkezési határidô: 2006. május 10.
Teleki László Városi Könyvtár – Gerhát Gyuláné
A verseny idôpontja: 2006. június 1. (csütörtök)
Ünnepi Könyvhét
Emlékezzünk és ünnepeljünk
a költészet segítségével!

A Muzsla Néptáncegyüttes
és a Városi Mûvelôdési Központ

Márc. 24. (péntek) 18.00: „Táncolj velünk 3!” – a Muzsla
Néptáncegyüttes nyílt próbája
1520 éveseknek beiratkozási lehetôséggel

szeretettel várja az érdeklôdô gyermekeket és felnôtteket

Márc. 25. (szombat) 13.00:
„Viva the dance” – a Miami
Sporttánc SE nyílt próbája kicsiknek beiratkozási lehetôséggel

a mûvelôdési központ nagytermében megrendezésre kerülô

Márc. 25. (szombat)
17.00–20.00: Családi program –
Táncház és kézmûves játszóház a
tavaszvárás jegyében
Kapcsolódó rendezvény a Városi
Könyvtárban
(Pásztó, Nagymezô út 3.)

és

Márc. 23. (csütörtök) 13.30: Tavasz az irodalomban – könyvtári
foglalkozás 3. osztályos gyermekeknek
Március 30. 14.00: Elindultam
szép hazámból – zenei mûveltségi vetélkedô középiskolásoknak
A Pásztói Fotográfusok Körének
hagyományos tavaszi tárlata –
megtekinthetô a könyvtári Kisgalériában március 17 – április 5.
között

2006. március 25-én (szombaton)
17 órától 20 óráig

TÁNCHÁZRA
KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZRA
„Húsvétváró”
Tojásfa díszítés, nyúl- és bárányfigurák készítése, tojásfestés
(melyhez fôtt vagy kifújt tojásokat kérünk), húsvéti ajtó- és ablakdíszek.

A népzenét az E S Z T Á M zenekar biztosítja.
Belépôdíj: 200 Ft

Ne feledje, minden hónap utolsó szombatján

TÁNCHÁZ!
A Fotográfusok Pásztói Társaságának 3. rendes évi kiállítása
2006. március 17. – április 5. között tekinthetô meg
a Városi Könyvtár elôadótermében.

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

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

Táncszínházi varázslat
A városrész gyermekei – a Gárdonyi Géza Tagiskola diákjai és a
Pitypang Tagóvoda nagycsoportos
óvodásai együtt, közösen szervezve, lebonyolítva – csodálatos délutánt töltöttünk február közepén a
Nemzeti Táncszínházban.
A zene mindenkié és nem lehet
elég korán kezdeni, csak tudni kell,
mit és hogyan mutassunk meg
gyermekeinknek. A zene megsze-

rettetése akkor sikerülhet, ha olyan
mûveket választunk, melyek történetét ismerik, szeretik. Semmilyen
CD, DVD nem ér fel az élô zene, és
mozgás varázsával. A mi választásunk a Grimm-testvérek kedves és
tanulságos meséjére, a Holle anyóra esett. Már a környezet is mesebeli volt, hiszen egy igazi várban
jártunk. A színházba lépve pedig
egy mesekönyv nyílt ki elôttünk
piros bársonyszônyeges széles lép-

Az EU környezetvédelmi, állatjóléti
és állathigiéniai elôírásoknak való megfeleléshez
nyújtott támogatás igénylésérôl
Tisztelt Gazdálkodók! A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedései közül
támogatási kérelem nyújtható be az EU környezetvédelmi, állatjóléti és állathigiéniai beruházásokra és jövedelempótlásra.
A benyújtási határidô: 2006. január 1 – 2006. április 30.
Beruházási célú támogatások:
Támogatási jogcímek: Környezetvédelmi célú beruházás, Trágyaeltávolítás,
trágyakezelés, -tárolás telephelyen belül és kívül
(Figyelem! A 27/2006.(II.7.) Kormányrendelet szerint, – mely a vizek mezôgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelmérôl szól, kimondja, hogy
- a nitrátérzékeny és a nem nitrát érzékeny területeken gazdálkodó állattartó
gazdáknak trágyatároló(k) megépítésével meg kell oldani a biztonságos trágyakezelést, még a legeltetéses állattartás esetén is!)
Állatjóléti és higiéniai célú beruházások
Padozatra vonatkozó elôírások betartása
Mikroklímára vonatkozó elôírások betartása
Állatok biztonságos elhelyezésére vonatkozó elôírások betartása
Férôhelyszükségletre vonatkozó elôírások betartása
Tartás- és takarmányozás technológiai elôírások betartása
Telepi technológiához kapcsolódó mûszaki fejlesztések
Állatjóléti és higiéniai célú jövedelempótló támogatások:
Támogatható állatfajok: – sertés; – tojótyúk; – borjú
A 112/2005. (XI.29.) FVM rendelet (EU környezetvédelmi , állatjóléti és
–higiéniai elôírásainak megfeleléséhez nyújtott támogatás igénybevételének
szabályairól) részletesen tartalmazza a felsorolt támogatási jogcímeken belüli
beruházások leírását, és a hozzá adható támogatás mértékét, mely állategység
alapján vehetô igénybe.
A beruházások nagy része építési engedély köteles, ezért a támogatási kérelem határidôben való benyújtása érdekében a tervezô munkát minél
elôbb el kell kezdeni! A támogatások kiszámításához, a kérelmek elkészítéséhez ingyenes szaktanácsadás vehetô igénybe Pásztón minden héten
kedden 8-12 óra között az Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenôrzô Állomás Kerületi Fôállatorvosi Hivatalban. (Pásztó, Vasút u. 21.)
2006. február 28.
Liebmann-né Veres Éva NVT tanácsadó Tel: 20/955-1142

csôvel, kristálycsillárral. A gyermekek szinte elvarázsolva várták
hogy a függöny felgördüljön, elkezdôdjön a mese. A zene, a tánc
világában az emberi erényekrôl,
igazságról, láttunk egy csodálatos
elôadást a táncmûvészet nyelvén
megfogalmazva. Felvetôdött a
szervezés során a kérdés, nem túl
korai még ez a mûfajú színházlátogatás? A gyermekek elmélyült,
áhítattal teli szemeit figyelve az

Tájékoztató a Dél- Nógrádi
Vízmû Kft. mûködési területén
alkalmazott lakossági vízdíjról
A Dél-Nógrádi Vízmû KFT által üzemeltetett 23 Dél-Nógrádi
Településen a mindenkori hivatalban lévô Környezetvédelmi és
Vízügyi Miniszter határozza meg a lakossági ivóvíz díját.
Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter 6/2006 (II.7) KHVM
rendelete 2 §/f pontja a 2006 évi lakossági ivóvíz várható árát
342 Ft/m3 + ÁFA egységárban határozta meg.
A 2006 évi csatornadíjat a Dél-Nógrádi Vízmû KFT elôterjesztése alapján Pásztó Város Önkormányzata rendelettel határozta
meg. A lakosság terheinek mérséklése érdekében csatornadíj
emelés nem történt. A 2006 évi csatornadíj 282 Ft/m3 + ÁFA.
Az adó formájában a lakosság által kötelezôen megfizetendô
környezetterhelési díj, melyet a Vízmû tovább fizet az APEH részére 9,50 Ft/m3 + ÁFA.
A képviselô testület a Dél-Nógrádi Vízmû KFT elôterjesztése
alapján az önkormányzati tulajdonú vízi közmûbôl szolgáltatott
ivóvízért 479 Ft/m3 + ÁFA, szennyvízért 329 Ft/m3 + ÁFA hatósági árat állapított meg, melyet az önkormányzat és intézményeinek, illetve a közületi fogyasztóknak kell megfizetni.
Az adó formájában az önkormányzat és intézményeinek, illetve a
közületi fogyasztóknak kötelezôen megfizetendô környezetterhelési díj, melyet a Vízmû tovább fizet az APEH részére. 9,50
Ft/m3 + ÁFA
Horváth Imre Dél-Nógrádi Vízmû KFT
ügyvezetô igazgatója

EZER
CIKK

Pásztó, Kölcsey út 12.

Tel.: 32/460-945

elôadás alatt, bátran kijelenthetjük,
hogy nem. Értették, érezték a zene
és mozgás lelkét, együtt éltek a
mesével. Hazafelé mindannyiunkban megfogalmazódott az elhatározás, ide vissza fogunk látogatni!
Ez a színházlátogatás nem jöhetett
volna létre, ha mi a két intézmény –
iskola és óvoda – nem keressük, találjuk meg és segítjük egymást.
Köszönjük a Hasznosi Óvodásokért Alapítványnak, és tagiskola
szülôi közösségének, hogy anyagilag támogatták e programunkat.
Gömbiczné Kanyó Beatrix
Percze Józsefné

– EZER
KÍNÁLAT!

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

2006. március

Bemutatkozik a Gárdonyi
Iskolánk a Gárdonyi Géza Általános
Iskola a város legrégebbi iskolája,
jövôre lesz 110 éves. A nagy múltú
intézmény folyamatosan magasra
teszi a mércét tanárnak és diáknak
egyaránt, s mi – reméljük sikeresen
– igyekszünk megfelelni a régi nagy
tanárelôdöknek.
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kát. A számítástechnika 5. osztálytól szerepel a tananyagunkban.
A tanításon kívül a legnagyobb
hangsúlyt a gyerekek nevelésére
fordítjuk. Úgy gondoljuk, mivel ez
az iskola a múltban is híres volt a fegyelmérôl, ezt a jelenben is folytatnunk kell. A dolgunk egyre nehezebb, hiszen ismert, hogy a szülôk
Tanulóink megyei és országos egyre leterheltebbek, egyre keveversenyen bizonyítják felkészültsé- sebb a gyerekekre fordított idô,
güket, rátermettségüket. Nagy gon- ezért ebben a kérdésben a családokdot fordítunk a tehetséggondozásra, kal való összefogást hirdetjük.
ugyanakkor az arra szorulók felzárFontosnak tartjuk az iskolai
kóztatására is. Továbbtanulási mu- összetartozást jelentô programokat,
tatóink kimagaslóak.
ünnepségeket, a vidám, oldott hanAlsó tagozaton a fô hangsúlyt az gulatot a munkán túl. Megünnepelalapkészségek elsajátítására és ezek jük a karácsonyt, a farsangot, két healapos begyakorlására fordítjuk, tes Gárdonyi rendezvénysorozatot
minden sietség nélkül, a gyerekek- tartunk, természetvédelmi hetet renhez igazodva. A japán szorobán dezünk, diáknapot, síelést, nyári támódszer alkalmazása a logikai borokat szervezünk stb. Legfôbb cékészséget és a matematika tanulását lunk pedig, hogy megismerjünk
segíti.
minden gyereket, és barátsággal,
Felsô tagozaton magas óraszám- szeretettel tanítsuk, neveljük.
ban tanulják a gyerekek az idegen
Gárdonyi Géza Általános Iskola
nyelveket, a magyart és a matematinevelôtestülete

Dózsa iskola-ajánló
A következôkben azon szülôk kedvéért fogalmaztuk meg tömören iskolánk bemutatását, akik olyan elfoglaltak, hogy sem a február végi
nyílt napokra, sem az iskola-bemutatónkra nem tudtak eljönni.

ruló gyerekek. A gyógytestnevelés
az idén egész tanévet átfogó gyógyúszással (kisterenyei uszoda)
egészült ki, amely a gyerekek fejlôdését nagyban segíti.
Fontosnak tartjuk, hogy minden
tantárgy jó alapot kapjon.
Nevelôtestületünk igényes, következetes, sokat ad, és sokat kér
vissza is. Egymást megbecsüli, segíti. A mai súlyos gazdasági helyzetben is áldozatkész felajánlásokat
tesz azért, hogy a gyerekek elômeneteli lehetôsége minél kevésbé sérüljön.
A diákjaink jók, szeretik iskolánkat, az itt megvalósuló hagyományokat: ünnepélyek, Dózsa Napok,
versenyek, táborok…
A 8 éves munkánk igazi eredménye a továbbtanulásban mutatkozik
meg. Tanulóink többsége érettségit
adó iskolába nyer felvételt. Többségük a következô iskolában is szépen
helytáll.
Munkánkban legfontosabb partnereinknek a szülôket tartjuk. Folyamatosan törekszünk nevelô munkánkban a velük való együttmûködésre. Célunk – Pedagógiai Programunk mottója – Szent-Györgyi Albert gondolata:
„az iskola dolga:
– hogy megtanítson, hogyan kell
tanulni,
– hogy felkeltse a tudás iránti vágyunkat,
– hogy megtanítson bennünket a
jól végzett munka örömére és
izgalmára,
– hogy megtanítson szeretni, amit
csinálunk
– és hogy segítsen megtalálni azt,
amit szeretünk csinálni.”

Az iskolánk közel 100 éves múltra
tekint vissza. Három épületben dolgozunk: a Kis Dózsában az 1–3. évfolyam tanul. A Nagy Dózsában a
4–8. évfolyam.
A mátrakeresztesi Erdei Iskolában pedig szorgalmi idôben is biztosítani tudjuk a gyerekeknek a természetismeret gyermekközeli tanulását.
Az alsó tagozaton iskolaotthonban tanulnak a gyerekek (1–4. évfolyam). Kiemelten figyelünk az alapkészségekre (anyanyelv, matematika stb). A délutáni foglalkozásokon
jut idô a gyakorlásra, ill. sokoldalú
szabadidôs tevékenységekre (néptánc, tömegsport, idegen nyelv,
gyógytestnevelés…).
Az idegen nyelv tanítását már 1.
osztályban elkezdjük, s az 5. évfolyamtól csoportbontásban tanítjuk.
A 4. évfolyamtól felkínáljuk a 2.
idegen nyelv tanulási lehetôséget.
Fontos szerepe van iskolánkban az
Február 17-én iskolánk is megren- tette meg, a 3.b-t pedig Robi, a robot informatika tanításának (4. osztálydezte hagyományos farsangi bálját próbálta rosszra csábítani. A 4.a far- tól).
a diákönkormányzat segítségével. sangi karnevált varázsolt elénk, a
Az iskolai könyvtár, mint forrásHelyszínül most már több éve a mû- 4.b Mátyás király udvarát.
központ folyamatosan lehetôséget
velôdési házat választottuk, ahol jól
A felsôs mûsoron is a vidámság kínál az önálló ismeretszerzésre. A
láthatók a produkciók és kényel- volt a fôszereplô. Nem könnyû évrôl magyar órák keretében elsajátított
mesen elférünk. A délután a három évre újabb és újabb ötletekkel elô- könyvtárhasználati ismeretek jó ala8. osztály táncával kezdôdött és állni, ám úgy látszik idén is sikerült. pot biztosítanak minden tantárgyvégzôdött.
Az 5.a osztály pom-pomos lá- ban az önálló búvárkodáshoz. Az elnyokkal ünnepelt egy futball VB-t, méleti tantárgyakat jól kiegészítik a
Régóta nem hirdetünk versenyt az az 5.b-sek földöntúli lényekkel ta- testnevelés foglalkozások. Az „a”
osztályok között, így rivalizálás és lálkoztak. A 6.a osztályosok a vad- osztályokban (testnevelés beállítottfeszültség nélkül tudunk egymás nyugatra röpítettek bennünket, a ságú osztályok) heti 4 óra, a többi
produkciójának örülni és szurkolni. 6.b-sek zenés étlapot raktak elénk, a osztályban heti 3 óra a testnevelés
Tisztelt leendô 1. osztályos SzüEz meg is látszott az elôadásokon: 6. c-sek rasta hajjal és zenével Jama- órák száma. Ehhez kapcsolódnak a lôk! Továbbra is ellátogathatnak
vidáman, önfeledten énekeltünk és icát idézték. A 7.a osztály idevará- HDSE által szervezett szakosztály- hozzánk! Szeretettel várjuk Önöket.
táncoltunk a színpadon, tapsoltunk zsolta a Gyôzike show-t, a 7.b-sek ok: torna, kézi, kosár, atlétika… ImDózsa György Általános Iskola
és sikítottunk a nézôtéren. Nagyon ördögtáncot jártak a pokolban, a már 3. éve szervezett gyógytestnnevelôközössége
jól éreztük magunkat.
7.c-sek világhírû balett-társulata a evelésben részesülnek az arra rászoMost nézzük sorban, milyen jel- Hattyúk tavát adta elô.
mezbe bújtak idén az osztályok.
A mûsorok végén Sisák Imre polA kicsik még a mesevilágban gármester úr tortával jutalmazta a
érezhették magukat, amikor az 1.a- leginkább tetszô produkciókat. A
sok varázslók és tündérek, az 1.b- jelmezes felvonulást disco követte, Február 11-én igazi karneváli hangu- zönséget folyamatos tapsra ösztösek Pinokkiók, a 2.a-sok a Mada- ahol folytatódott a jókedv és a tánc. lat uralkodott a Dózsa iskolában. nözte. Nehéz is volt dönteni. A leggaszkár c. rajzfilm szereplôi, a 2.b- Reméljük, jövôre legalább ilyen si- Már mindenki nagyon várta a farsan- jobb elôadást, táncot és jelmezt jutalgi bált. A gyerekek azért, hogy be- mazták hatalmas tortákkal. Vesztese
sek pedig zenemanók lehettek. A keres farsangunk lesz.
3.a osztály Játékország lakóit jeleníDÖK mutathassák táncukat, jelmezüket, a azonban nem volt a versenynek.
szülôk, pedagógusok azért, hogy is- A szülôi munkaközösség minden
mét gyönyörködhessenek gyerekeik- osztályt megjutalmazott. A tombola
ben, tanulóikban.
kihúzása után 22 óráig diszkó
Meghívó! A mûködésének 10. évébe lépô Magyarok Világszövetsége
Már fél kettôkor folyt a készülô- következett. Kanyó Bence 8. osztáPásztó és Körzete Csoport hagyományos rendezvényei megtartása mellett
dés, a zsibongás óriási várakozást je- lyos tanulónk és Hajnal Olivér szolúj tevékenységi formát indít Nemzeti Klub elnevezéssel. A klub nemzeti
lentett, szinte egy tût sem tudtunk gáltatták a zenét mindenki megeléértékeink témakörében rendszeres tájékozódási és kapcsolattartási lehetôvolna leejteni. Igar Tibor táncegyüt- gedésére. Köszönjük nekik.
séget kíván biztosítani tagjai és minden érdeklôdô pásztói vagy kistérségi
tese, és 8. osztályos tanulóink rock
Köszönet a szülôi munkaközösség
lakos számára. A klubforma kötetlen beszélgetésekre, egymás jobb megisand roll bemutatója után elkezdôdött tevékenységéért. Opolcsikné Ludámerésére is lehetôséget teremt. A Nemzeti Klubot minden hónap utolsó
péntekén 18 órai kezdettel tartjuk csoportunk Fô u. 58. sz. alatti helyiaz osztályok bemutatkozása. Egyik nyi Éva elnök és a „törzsgárda” szüségében. A márciusi foglalkozásra kivételesen az utolsó elôtti héten, 24ámulatból a másikba estünk. Olyan lôk biztosították, hogy mindenki jól
én kerül sor.
Tisztelettel: Bottyán Zoltán, elnök
nívós elôadások, olyan fantasztikus érezze magát.
jelmezek következtek, ami a nézôköÜrmösi Béláné DÖK vezetô tanár

Mulatságon a gárdonyisok

Farsang 2006
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III. Jótékonysági Sportbál

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

Tel.: (32) 350-500
KERÉKPÁROK: Magellán, Merida,
Hauser, Neuser, Schwinn, Olimpa, Medián
A Merida modellek árából 20–25% kedvezmény!
A Pásztói Kézilabda Club és a Dózsa György Általános Iskola Mindennapi Testnevelésért és Diáksportért Alapítvány 2006 február 25én rendezte meg Jótékonysági
Sportbálját az általános iskola aulájában.
A vendégeket Mészáros Sándor a
PKC Elnöke köszöntötte, majd a
Kézilabda Club elnökségének döntése alapján, a pásztói kézilabdázásban kiemelkedô munkát végzô személyek Bajnóczi Imre, Juhász Judit
és Kürti Ferenc oklevél elismerésben része-sültek. Ezt követôen az
elmúlt három évben nyújtott erkölcsi és jelentôs mértékû anyagi támogatásáért Sisák Imre tiszteletbeli
kézilabdás emléklapot és a kézilabdások-vezetôk aláírásával ellátott
kézilabdát vehetett át.
A mûsorban elsôként a Apraja

Néptánc Együttes lépett fel, akiket
az Estam zenekar kísért. Az est
sztárvendégeként ôket a Crystal
együttes követte. A meglepetés mûsorban a Dózsa György Általános
Iskola tanulóinak szülei léptek fel.
A mûsort követôen vendégeinket
a „különleges elemeket is tartalmazó” vacsora várta. A jó hangulatot
Hege és Karcsi együttesének színvonalas zenéje fokozta, melyet éjfél
körül a tombolahúzás és a salgótarjáni Mraktöcs zenekar játéka színesített.
A szervezôk nevében ezúton
mondok köszönetet minden védnöknek, támogatónak, sportolónak,
vállalkozónak és minden magánszemélynek, szervezetnek, aki(k) a
jótékonysági bál sikeres megrendezéséhez valamilyen módon hozzájárultak és eredményességét elôsegítették.

Boltív Tüzép Kft.
Pásztó, Kossuth út 116/2.
www.boltivtuzep.hu
boltivtuzep@profinter.hu

Építôanyagok

Pásztó, Kossuth út 116/2.

Alaptól a kéményfedlapig!

Tel.: 32/460-539, 463-400

Áprilisban
szuperengedmények!

ALKATRÉSZEK: Bike+, Shimano,
Manitou, Merida, Schwalbe, Ritchey
Hagyományos kontrás
kerékpár 22.900 helyett

18.900
(magyar)
20-as gyermekkerékpár 18.900 helyett
14.900
(csomagtartóval, sárvédôvel)

MTB kerékpárok 13.900 Ft-tól!
Minden 20.000 Ft fölött vásárolt kerékpárhoz
ajándékot adunk!
(A kerékpárok menetkészen,
üzembehelyezve,
garanciával vehetôk át!)
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETÔSÉG!
(25.000 FT-TÓL!)

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

LAPUNK RENDSZERES
TÁMOGATÓI:
Vabau Bt. Francia Pékség
Mester Iparcikkbolt
IPOSZ
RECO Kft.
Mûvészellátó és Minigaléria
Fókuszelektron Mûszaki Bolt
Dél-nógrádi Vízmû Kft.
Elektron Villamossági Szaküzlet
Városgazdálkodási Kft.
Boltív Tüzép Kft.
Korona Gyógyszertár
EGLO Magyarország Kft.
Siena Kft.
Két Textilház Kft.
Takarékszövetkezet
Gigabyte Számítástechnika
Lakat Gumi Kft.
Kényelem Bútorbolt

Mindenféle tetôfedôanyagra és egyes tartozékaira
Ajtókra-ablakokra – ingyenes felméréssel, korrekt beépítéssel
Hôszigetelô rendszerekre – színes vakolatokra

Vasanyagok

Pásztó, Fô út 103.

Csempék és padlóburkolólapok Tel.: 32/463-594
Vasanyagok, csempék és padlóburkolólapok
Csatornák, kerítésfonatok, mûanyag hullámlemezek

Építkezik? Felújít? Segít Önnek a Boltív!

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