
Július 8. és 18. között 46 fôs pász-
tói csoport utazott Ruffecbe
(ejtsd: rüfek), hogy az egy hetes
ott tartózkodás utolsó napjaiban
együtt ünnepelje vendéglátóival
a Pásztó (Hongrie) utca avatását,
a franciák nemzeti ünnepét és a
testvérvárosi fogadalom megerô-
sítését. Utunk a ruffec-iek tavalyi
pásztói látogatásának viszonzása
volt, melynek során az augusztus
20-i ünnepség keretében a két vá-
ros polgármestere, Bernard Char-
bonneau (Bernár sárbonó) és Si-
sák Imre János aláírták az Ünne-
pélyes Testvérvárosi Fogadalom
szövegét.

A programot a vendéglátó város
önkormányzata, személy szerint a
nemzetközi és testvérvárosi kap-
csolatokért (is) felelôs Christian
Lépine (krisztian lépin) alpolgár-
mester úr állította össze, és a Pász-
tó – Ruffec oda-vissza út költsé-
geit is beleértve uniós pályázati
pénzbôl fedezte. Vendéglátónk
legnehezebb feladata talán annak
megszervezése volt, hogy úgy
mutassák be a város, a kistérség, a
megye és a régió legfontosabb lát-
nivalóit, hogy a viszontlátás örö-
me mellett azok is éljék át a felfe-
dezés élményét, akik (nem keve-
sen) sokadjára utaztunk Ruffecbe. 

Az elsô nap mindjárt megadta

az alaphangot. Délelôtt a mi Ál-
lamalapításunknál valamivel idô-
sebb (963!) város legrégebbi mû-
emlékét, a román és gót jegyeket
mutató XII. századi Szent András
templomot és legújabb, még át
sem adott büszkeségét, a Cano-
pée-t (kánopé), a három szintes
kulturális létesítményt tekintettük
meg. A legkorszerûbb akusztikai
technológiával biztosított szintek
a hagyományos technológia mel-
lett egymást kölcsönösen kizáró

rendezvények egyidejû, párhuza-
mos lebonyolítását is lehetôvé te-
szik: az emeleten például több
száz fô élvezheti a színházi elô-
adást, miközben a földszint
könyvtárában és dokumentációs
termeiben mások zavartalanul ál-
dozhatnak csöndes szellemi örö-
möknek, az alagsorban pedig to-
vábbi 100-150 fô vehet részt a bá-
li teremben ünnepélyes fogadáson
vagy zajos táncos rendezvényen.
Az egyelôre még a ruffec-i benn-

fenteseknek is fura nevû Canopée
majd 3 millió (pontosabban: 2,8
millió) euró összköltséggel
épül… 75%-os (különbözô szin-
tû) állami támogatással. A kon-
cepció kidolgozásában Catherine
Boulenger (kátrin bulanzsé) al-
polgármester asszonyé volt, a ki-
vitelezés levezénylésében pedig –
ki hinné – megintcsak Christian
Lépine-é a fôszerep. 

Délután a Poitou – Charentes
(poátu-sárant) régió központjával,
a mûemlékei (fôleg templomai)
sokasága miatt 100 tornyúként is
emlegetett, de ugyanakkor mo-
dern egyetemi város képét is mu-
tató Poitiers (poátié) történelmi
belvárosának egy szeletével is-
merkedtünk meg. Idegenvezetô
mutatta be a Szent János nevét vi-
selô IV. századi ókeresztény ke-
resztelô kápolnát és a román épí-
tészet egyik csodáját, a Notre-
Dame-la-Grande-ot (tehát a na-
gyobbik Notre-Dame-ot… mert a
kisebbikbôl már csak egy sarokki-
szögelés látható). A keresztelô ká-
polnában nekünk, magyaroknak
eszünkbe jutottak a vele egyidôs
pécsi ókeresztény sírok, s persze
az is, hogy a franciaországi lelet-
tel mindenben összevethetô lehet-
ne, ha a „mauzoleum” fölötti egy-
kori kápolna nálunk is átvészelte
volna ezt a csekély másfélezer
évet.

A vidék történelmi múltjához is
kötôdött a két megyének is nevet
adó és végül az Atlanti óceánba

A hasznosi Szabadidô Egyesület kezdeményezésére július 22-én
most is sor került a falunap, Szent Magdolna Nap megünneplésére a
városi önkormányzat és a Városi Mûvelôdési Központ közremûködé-
sével. Az ünnepség a falu római katolikus templomában szent misé-
vel és ünnepi hangversennyel kezdôdött. A sport pályán játékos
ügyességi versenyek, kézmûves foglalkozások várták a a látogató-
kat. Az ünnepet köszöntô megnyitót Sisák Imre polgármester és Sán-
ta Kálmánné városrészi képviselô tartotta, majd a július 22-én szüle-
tett hasznosiakat 6–86 évesig ünnepelték. 
Ezután a program zuhatagban fellépett a Garabonciás néptánccso-
port, az Esztam zenekar, a Rozmaring és a Mátragyöngye népdalkör,
az Adrenalin modern- és a Pillangó mazsorett tánccsoport, a Gyöngy-
virág együttes, a Kisrajkók, a hasznosi ovisok és a nyolcadikosok, 
a pásztói K-B divatház gyermekruha bemutatója és Kovács Kati 
gyerekszeretettel teli elôadása. A falunapi bált tûzijáték zárta.
Képünkön a gyermekruha bemutatón fellépô modellek láthatók.
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torkolló Charente-on (sárant) tett
hajóút, hiszen a helyenként sekély
vízmélységhez igazodó lapos fe-
nekû, valamikori áruszállító hajót,
a gabare-t (gábár) vettük igénybe.
Azért világos, hogy ez sokkal in-
kább természeti élményt jelentett,
csakúgy mint másnap a tengeri sé-
tahajózás a túlélô-show-ból ná-
lunk is ismert Fort-Boyard (for
boájár) egykori erôdsziget körül.
És csakúgy mint a közeli Ile d’Aix
(ildex) szigetén strandolással töl-
tött délután.

Bacchusnak legalább annyian
hódolnak Franciaországban, mint
Magyarországon, mint világvi-
szonylatban. Így legalább annyira
keresett mindenütt a Ruffec szom-
szédságában lévô Cognac híres
terméke, mint a Párizstól észa-
kabbra fekvô Champagne-é (ezek
magyar kiejtés szerinti leírásával
nem is sértem meg a nyájas olva-
sót!). Érthetô, ha az egyik legis-
mertebb cég, a Martell konyak-ér-
lelôinek meglátogatása szintén fe-
ledhetetlen élményünk maradt.

A vendéglátóinkkal való
együttlétre esténként a Louis Petit
(lui pöti) csarnokban közösen el-
költött vacsorák teremtettek alkal-
mat.

Mint a bevezetôben említettem,
az ünnepi események az utolsó
három napon vártak ránk. Július
14. elôünnepségei már az elôzô
napon, azaz 13-án, a Pásztó utca
avatásával elkezdôdtek. Sok ra-
gyogó arcú régi ismerôs gyûlt itt
össze és gratulált egymásnak és az
utcabelieknek, miközben a pol-
gármesterek leleplezték az utca
névtáblát. Az utca bejárása után
hagyományos népünnepélyi ele-
mek következtek: elôbb zenés tû-
zijátékon vettünk részt a városi
stadionban, majd innen a fáklyás
menethez csatlakozva a városháza
terére vonultunk, ahol elvegyül-

tünk az utcabál forgatagában.
Másnap a dél körüli órákban, te-
hát stílszerûen tûzô forróságban
került sor az önkéntes tûzoltók,
majd a tisztelgô ágyúlövések után
a második világháborús katonai
jármûveket és felszereléseket
gyûjtô amatôrök harsány városkö-
szöntô felvonulására. A polgár-
mesterek maguk egy-egy ágyúlö-
véssel s a konvojok élén haladva
„élôben” is köszöntötték a térre,
illetve a házak elé kijövô lakoso-
kat. A nap hátralevô részét ki-ki a
vendéglátói által kínált, rendsze-
rint vízi programmal töltötte. (A
polgármesterek például a Francia-
országban átlagosnak számító, de
nálunk a megyeszékhelyi profi
egység felszereltségével vetekedô
helyi önkéntes tûzoltók laktanyá-
jának szemléjével kezdték.)

Az utolsó nap reggelén ugyan-
csak az egész várost érintô jelké-
pes esküvôi menetben vonultak
ruffec-iek és pásztóiak a polgár-
mesteri hivatal elé. Messze elôl
rejtélyes viseletben (kemény fe-
kete kalap, hosszú fekete köpeny,
bokáig érô sárga sál) szertartáso-
san lépdelt a testvérvárosi „frigy”
fôhôse és ceremóniamestere,
Christian Lépine alpolgármester,
majd közvetlenül a menet elôtt
fiakkeren feleségeik társaságában
Bernard Charbonneau és Sisák
Imre polgármesterek következ-
tek. A különös öltözék titkára a
polgármesteri hivatal elôtt derült
fény. Itt az alpolgármesterhez
több hasonlóan öltözött férfi és nô
is csatlakozott. Mint kiderült, va-
lamennyien a régió egyik lokál-
patrióta egyesületének, a Sajttor-
ta-készítôk Rendjének a tagjai, s
azért jöttek el ünnepi viseletük-
ben, hogy a nagymesterüknek tett
fogadalom után soraikba fogadják
a két polgármestert. Az ezután kö-
vetkezô események a pásztóiak
számára is ismerôsek a tavalyi au-

gusztus 20-i ünnepség óta: ünnepi
beszédek, a testvérvárosi fogada-
lom kétnyelvû felolvasása, végül
pezsgôbontás.

A búcsúest varázsa végképp
visszaadhatatlan. Mégis szeretnék
belôle két mozzanatot kiemelni.
Már a tavalyi pásztói ünnepségen
hatalmas sikert aratott iskolázott,
profi produkciójával a népdal- és
nótaénekes Fejes Sándor és a szá-
zad eleji táncmulatságok slágereit
fiatalosan lendületes, szerény,
élet- és emberszeretetet sugárzó
felfogásban elôadó 84 éves
Marcelle asszony. Fellépésüket
most is fényképezôgépek kattogá-
sa és vakuja, kamerák zümmögô
kórusa és szûnni nem akaró taps
kísérte. 

A másik élmény számomra még
ennél is megrendítôbb volt. Elô-
ször vett részt pásztóiak fogadásá-
ban két Ruffec közvetlen közelé-
ben lakó emigráns magyar.
Nicolas Zsivkov mellett, aki 1956-
ban Budapestrôl menekült Franci-
aországba, elôször volt ott édes-
anyja, az ugyancsak 80 fölötti, ko-
lozsvári születésû Klári néni.
Könnyes szemekkel köszönte
meg, hogy ilyen szoros kapcsola-
tot alakítottunk ki Ruffeckel, mert
azóta fia egyre jobban beszél ma-
gyarul. Ô maga pedig egész itteni
életében idegennek érezte magát,
míg ezentúl Ruffecben is köze-
lebb érzi magát hazájához. A bú-
csúestre ennek ellenére (vagy ép-
pen ebbôl következôen!) mégse
tudott eljönni. Vendége, Káposzta
Jánosné, Erzsike mondta el: úgy
érezte, nem élné túl a búcsúzko-
dást. Nagyon hasonló emlékeket
osztott meg velünk a férjével csak
nemrég Ruffec környékére költö-
zött szabadkai születésû, de édes-
anyja révén ugyancsak magyar
származású Marija Faraga is. A
természetesen és természetes kö-
zegben magyarul beszélésrôl még

gyerekkorában is csak álmodó
Marija most ezt a gyerekkori vá-
gyat elégíthette ki. Mint elmond-
ta, Klári nénivel és Nicolas-val
mindent meg fognak tenni azért,
hogy a magyar nyelv barátainak a
köre létrejöjjön Ruffecben. És ha
jövôre ruffec-iek jönnek Pásztóra,
francia férjével ôk biztosan az uta-
zók közt lesznek.

Jól tudom, hogy hiábavaló do-
log egy ilyen útról beszámolót ír-
ni: óhatatlanul egyetlen ember né-
zôpontjából mutatja csak a külön-
ben is vázlatosan elôsorolt törté-
néseket. Mégis rászántam magam
az írásra, hogy jelezzem, mennyi-
re az egész város életére kiható
eseményként szervezték és bo-
nyolították le ezt az ünnepség-so-
rozatot ruffec-i testvéreink. Egy
azonban biztos: mi mindannyian
akár elôször, akár sokadjára vet-
tünk részt ruffec-i úton, azzal tér-
tünk haza, hogy életre szóló vá-
rostörténeti esemény és feledhe-
tetlen személyes illetve családi él-
mény részesei voltunk. Az elôbbit
a ruffec-iek is átélhették egy éve
Pásztón, az utóbbit pedig mind-
annyian igyekszünk majd az elsô
adandó alkalommal hasonló sze-
retettel és melegséggel viszonoz-
ni.

A buszindulás elôtti búcsúzko-
dáskor természetesen keresztne-
vek röpködtek, kezek, karok szo-
rították egymást, könnyek po-
tyogtak, és mind ugyanarra gon-
doltunk: Pásztó-Ruffec, Ruffec-
Pásztó. Hívok ezért minél több ol-
vasót, jelentkezzen a Magyar –
Francia – Belga – Baráti – Társa-
ságba a gimnázium francia kéttan-
nyelvû tagozatának titkárságán,
kapcsolódjon be munkánkba, s ha
erejébôl telik (a tagdíj fejében –
ingyen) vegyen részt az általunk
szervezett kezdô francia nyelvtan-
folyamon, hogy minél teljesebben
osztozhasson velünk hasonló él-
ményekben.

Bottyán Zoltán, egykori gim-
náziumi igazgató, 

a Magyar – Francia – Belga – 
Baráti –Társaság alapítója
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Tájékoztató az önkormányzati választásokról
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Tisztelt választópolgárok! Az MSZP
városi alapszervezete ezúton tájé-
koztatja Önöket az ôszi választá-
sokkal kapcsolatos változásokról.
Az önkormányzati választások idô-
pontja: 2006. október. 1.

Mivel Pásztó lakossága az elmúlt
évben tízezer fô alá csökkent, ezért
változott az önkormányzati válasz-
tások rendje. Eddig 10 egyéni kör-
zetben indultak a képviselô-jelöltek
és a legtöbb szavazatot kapott jelölt
lett a körzet képviselôje. Emellett a
pártok és civil szervezetek kompen-

zációs listájáról is bejutottak képvi-
selôk a testületbe. Most ez másként
lesz! Az önkormányzati törvény
szerint a város és városrészek egy
választókörzetet alkotnak.

Minden jelölt egy listán szerepel –
ez az úgynevezett kislista. Egy listá-
ra fog szavazni mindenki. Az elsô
13 legtöbb szavazatot kapott képvi-
selô-jelölt lesz a testület tagja.

A kopogtatócédulák 2006. au-
gusztus. 1-étôl kerülnek kipostázás-
ra. Minden választópolgár 3 ajánló-
szelvényt fog kapni. Ennek átadásá-

val a polgármester-jelöltet, az ön-
kormányzati képviselô-jelölteket és
a megyei közgyûlés pártlistáját le-
het támogatni.

Az MSZP városi szervezetének
polgármester-jelöltje: Dömsödi Gá-
bor.

Az alapszervezet a következô 13
képviselô-jelöltet indítja: Reviczki
László, Huczekné Rétvári Mónika,
Kanyóné Banos Gizella, Nagyné Sô-
regi Dorottya, Brundáné Dr. Né-
meth Erika, Robotkáné Nagy Ildikó,
Szappan Zsuzsanna, Krämer Lász-

ló, Palaticzki János, Tari Ottó, Dr
Bakó Miklós, Zöldi György, Balogh
Ernô.

Felhívjuk figyelmüket arra is,
hogy a kopogtatócédulák kipostázá-
sával egy idôben meg fog jelenni
egy kiadványunk, amely tartalmaz-
za a jelöltek és a kopogtatócédula
gyûjtôk névsorát. Kérjük a város és
városrészek lakosságát, hogy támo-
gassák az MSZP polgármester-je-
löltjét és a képviselô-jelölteket.

Huczekné Rétvári Mónika
városi alapszervezet elnöke



Az utóbbi hetekben, napokban so-
kat hallunk az egészségügy terü-
letén tervezett változásokról,
ezen belül is a kórházi struktúra
átalakításáról. Hogyan érintheti
ez Pásztót, mi lehet a pásztói kór-
ház jövôje? Errôl kérdeztem Sisák
Imrét, Pásztó Város polgármes-
terét?

– Manapság nagyon sok szó esik
az egészségügyi ellátás finanszíro-
zásáról, sokan mondják, hogy egy-
szerre van jelen az egészségügyben
a rendkívül jelentôs pénzhiány, de a
pazarlás is. Az egészségügyi ellátó
rendszerrel kapcsolatban a politika
általában két rossz lépést szokott
tenni. Meghirdeti a hangzatos refor-
mokat, majd minden marad a régi-
ben, közben pedig az egészségügy-
ben dolgozók, valamint a betegek a
teljes bizonytalanság állapotába ke-
rülnek. Pásztón nagyon érzékenyen
reagálnak az emberek, ha a Margit
Kórházzal kapcsolatos intézkedé-
sekrôl esik szó. Nem csoda, hiszen
1995. és 1996-ban a Horn kormány
idején is történtek próbálkozások az
intézmény bezárására. Akkor a
pásztói lakosság és a kistérség 40
ezer lakója jobb belátásra bírta a
kormányzatot, s a kórházunk ma-
radt. Én pedig személy szerint azt
vallom, hogy az intézménynek
2008-ban is Pásztó és a hozzánk tar-
tozó 25 település betegellátását kell
szolgálnia, ahogy azt közel 100 éve
megálmodták. Természetesen a je-
lenlegi struktúra ésszerû korszerûsí-
tése, de csak is az ésszerû korszerû-
sítése lenne elképzelhetô. Ezt azért
tartom szükségesnek hangsúlyozni,
mert ebben az évben már voltak
olyan hangok, amelyek azt jelezték,
hogy 120 aktív ágy leépítését tarta-
nák szükségesnek Pásztón a városi
kórházban. Sôt, másfél, két évvel
ezelôtt készült az Észak-magyaror-
szági régió egészségügyi ellátó
rendszerérôl egy koncepció, amely
azzal számolt, hogy Pásztón leépíte-
nék a szülészetet és a nôgyógyásza-
tot, de nem maradna érintetlen a se-
bészet sem. Cserébe megkapnánk a
Szent Lázár Megyei Kórháztól az
ortopéd sebészetet és kiemelt szere-
pet kapna a rehabilitáció. Erre pol-
gármesterként csak is egyetlen vá-
laszt adhattam, amely a nem volt.
Korrekt egyeztetések, megfelelô ha-
tástanulmány és természetesen a be-
tegek véleménye az, amely egy ha-
sonló döntés meghozatalát alátá-
maszthatja. Az számomra, de fôleg
a pásztói és a Margit Kórházban
gyógyulni szándékozó betegek szá-
mára elfogadhatatlan, hogy azért
építsék le Pásztón a szülészetet, a

nôgyógyászatot és a sebészetet,
mert a megyei kórháznak, illetve az
azt fenntartó Megyei Önkormány-
zat vezetésének ez az érdeke. A
pásztói kórháznak még mindig nin-
csenek tartozásai, annak ellenére,
hogy már korábban belépett a 97%-
os volumenkorlát és 2003-as szinten
finanszírozzák a kórházakat, így a
pásztói intézmény kiadásait is. 

– Milyen jövôt képzel el az önkor-
mányzat a Margit Kórház és az ott
dolgozók részére?

– A Margit Kórház a legnagyobb
önkormányzati intézmény, ahol kö-
zel 300 egészségügyi alkalmazott
dolgozik. Nyilván sok-sok bizony-
talansági tényezô az, amely megke-
seríti manapság az orvosok, a nôvé-
rek, illetve a többi dolgozó életét.
Nem tudják függetleníteni magukat
attól a gondolattól, hogy esetleg
megszûnhet az állásuk, kormányza-
ti intézkedések kapcsán. 

Polgármesterként – s ezt nyugod-
tan nyilatkozhatom a Képviselô-tes-
tület nevében is – elkötelezett va-
gyok a mellett, hogy a kórház válto-
zatlan formában mûködjön, hiszen a
megyében mind a két mûködô kór-
háznál jobbak a pénzügyi és egyéb
más mutatóink. Ez nem jelenti azt,
hogy a Margit Kórházban abszolút
nem lehetne javítani a betegellátás
személyi, illetve technikai eszköz-
rendszerét. Egyébként az országban
mûködô 28 kiskórház az egészség-
ügyi kiadások alig 5%-át teszi ki.
Nem értem, hogy miért éppen ve-
lünk foglalkoznak, hiszen itt komo-
lyabb megtakarítás nem keletkez-
het, ugyanakkor a pásztói kistérség
26 településének 35 ezer lakóját
rendkívül hátrányos helyzetbe hoz-
hatják. 

– Mi a véleménye a mostanában
elhíresült „zöld könyvrôl”, amely a
Gyurcsány kormány egészségügyi
reformját illeti?

– Ezt csak is tragikomédiának ne-
vezhetem, hiszen az ígéretekkel
szemben az embereket rendkívül
megterhelô intézkedések következ-
tek az egészségügyben. A tavaszi
választások kapcsán a jelenlegi kor-
mány senkinek nem mondta azt,
hogy 2006. július 1-tôl 1.400
gyógyszer ára fog emelkedni, sôt
korábban azt ígérték, hogy a szív és
érrendszeri betegségek gyógyításá-
ra szolgáló szerek teljesen ingyene-
sek lesznek. Miután további jelentôs
közüzemi díjemelkedés lesz, ezért
különösen megterhelô a betegek
számára a július 1-i gyógyszer ár-
emelkedés. A választások elôtt a je-
lenlegi kormány azt is tagadta, hogy

vizitdíj bevezetésére kerülne sor, il-
letve kórházi étkezési hozzájárulást
kellene fizetni. Egyelôre csak talál-
gatások vannak a tekintetben, hogy
a háziorvosnál alkalmanként 300-
600 forintot, a járó beteg szakrende-
lôben pedig az ellátás milyenségétôl
függôen 500-tól 2.500 forintig terje-
dôt vizitdíjat kellene fizetni. A kór-
házakban pedig naponta 500 forint
étkezési hozzájárulást kérnének a
betegektôl. Mindezek után csak azt
kérdezném, hogy hol vannak azok a
járulék milliárdok, amelyeket a
nyugdíjasok már korábban, mi aktív
dolgozók pedig folyamatosan fize-
tünk. A több biztosítós rendszer be-
vezetése sem a szegénységben élô
milliók helyzetét javítaná. Nem tu-
dom kinek mi a véleménye, de úgy
gondolom, hogy Pásztón a családok
többségének nincs arra lehetôsége,
hogy havonta tízezreket fizessen
egy külön biztosítás céljára, amely
az esetleges egészségügyi ellátás
feltételéül szolgálna. Szumma
szummárum, a kormánynak fiskális
szemléletû, pénzügyi bevételeit nö-
velô szemlélete helyett a magyar
társadalom, a betegek érdekeivel
kellene elôször foglalkoznia. 

– Mi várhat a pásztói kórházra az
egészségügyi ellátórendszer átala-
kítását követôen?

– Már a választási kampány ide-
jén azt rebesgették, hogy 60 aktív el-
látást biztosító kórház marad meg,
és mintegy 100-at bezárnak, illetve
rehabilitációval és idôsgondozással
foglalkozó félig szociális, félig
egészségügyi ellátást végzô intéz-
ménnyé alakítanak át. Ha ez utóbbi
sors várna a pásztói kórházra, úgy
gondolom az százak munkahely-
ének a megszûnését eredményezné.
A minap több mint egy tucat hazai
kórház fenti módon történô átalakí-
tásáról olvashattunk híreket. 

Köszönjük, de mi Pásztón nem
kérünk ebbôl. Ezúton is kinyilvání-
tom azon szándékunkat, hogy a kór-
ház mintegy 300 dolgozójának a jö-
vôben is biztosítani kívánjuk a mun-
kalehetôségét a betegellátás terén. 

Természetesen folyamatosan ér-
keznek jelzések, amelyek a szülé-
szet-nôgyógyászat és a sebészet le-
építésére próbálnak ösztönözni
minket. Még egyszer ismételném ez
számomra elfogadhatatlan, ugyan-
akkor azt is hozzáteszem, hogy az
egészségügyi kormányzat elképze-
léseinek valóra váltása pénzügyileg
megfojthatja a pásztóihoz hasonló
kis kórházakat. Remélem a józan
ész gyôzedelmeskedik, hiszen az
önkormányzat mindent megtett,
hogy az ellátás feltételei javuljanak

Pásztón. 2000. augusztus 25-én
2.005.200.000 forintos beruházás
végén adtuk át a mátrix rendszerben
mûködô, új 125 ágyas kórházunkat.
2004. január 23-án pedig egy újabb
421 millió forintos fejlesztés végén
újult meg a Margit Kórház régi épü-
letének rekonstrukciója. Ha a jelen-
legi struktúra átalakulna a kórház-
ban, az elôzôekben említett beruhá-
zások teljesen fölöslegesek lettek
volna, s a mosdóvízzel a gyermeket
is kiöntenénk. 

– Lát-e kiutat a jelenlegi helyzet-
bôl polgármester úr?

– Igen látok, hiszen az egészség-
ügyi kormányzat részére folyamato-
san érkezik a szakmai és érdekvé-
delmi szervezetek részérôl a vissza-
jelzés a tervezett intézkedések meg-
alapozatlan, szakszerûtlen volta mi-
att. Ezen kívül Pásztón a jelenlegi
mátrix rendszer mellett egy a reha-
bilitációs ellátás erôsítését szolgáló
geriátriai központ kialakítására
nyújtottunk be pályázatot 2006. jú-
nius 30-ig. Ez több százmillió forin-
tos fejlesztést eredményezhetne Eu-
rópai Uniós források bevonásával.
A pályázatot, s az abban szereplô
kórházakat még az elôzô kormány
egészségügyi minisztere és munka-
társai írták ki. Jelenlegi információ-
ink szerint a pályázatunkat több tu-
cat kisebb-nagyobb egészségügyi
fejlesztést jelentô projekttel együtt a
Nemzeti Fejlesztési Hivatalhoz to-
vábbították. Tehát várjuk a zöld
lámpát, amely a továbblépést bizto-
síthatja részünkre. Úgy gondolom,
hogy Pásztón a Margit Kórházban
rendkívül fontos egy újabb átvilágí-
tás, amely megmutatja azt, hogyan
lehetne még ésszerûbben, de a bete-
gek és a kórház dolgozóinak érdeke-
it maximálisan figyelembe vevô
változásokat végig vinni. Erre azért
van szükség, mert ha külsô akarat
kényszeríti ezt ránk, az csak is ko-
moly vérveszteséggel járhat.

– Hogyan tovább?
– Megítélésem szerint a kisvárosi

kórházak rovására nem szabad
szemellenzôs politikával a megyei
kórházak helyzetét javítani. 

Személyes felelôsségemnek ér-
zem, hogy 2008-ban egy valóságo-
san mûködô Margit Kórház 100
éves évfordulóját ünnepelhessük.
Nyugodt szívvel kijelenthetem,
hogy polgármesterként mindig is el-
kötelezett voltam és leszek a Margit
Kórház fennmaradásáért, a betegek
érdekében és a mintegy 300 kórházi
dolgozó munkahelyének megtartá-
sáért. Természetesen ehhez a pász-
tóiak, a pásztói kistérségben élôk, az
orvosok, nôvérek és egészségügyi
szakalkalmazottak támogatására is
szükség lesz.

Pásztó és a Margit Kórház a pász-
tóiaké – zárta mondandóját Sisák
Imre polgármester.

Vendel Lajos
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Pásztó és a Margit Kórház
a pásztóiaké!



– Az ôszi önkormányzati választá-
son Ön az új seprû?
– Ami ugye jól seper!
– Ez a kérdés!
– A nép az évszázadok alatt össze-
gyûjtött bölcsességét fogalmazza
meg ezekben a közmondásokban,
ami Pásztó esetében azt jelenti,
hogy egy új tettre kész polgármester
jobban észreveszi a hibákat, és
könnyebben oldja meg a feladato-
kat, mint egy régi, aki adott esetben
rutinból végzi a munkáját. Pásztó-
nak igazán szüksége van az új sep-
rûre, minden értelemben, mert he-
lyenként sok a piszok, elég elhanya-
golt a város néhány része, de gondo-
lom, nem csupán a tisztaságra cél-
zott.
– Arra is.
– Ami pedig az alkalmasságot illeti,
maradjunk talán az Ön példájánál:
takarításhoz nem mindegy, hogy
mit választunk seprût vagy partvist.
Ha lehet, én inkább ez utóbbi, a part-
vis lennék. Ez egy precízebb, csen-
desebb, finomabb darab. Pásztón a
nagyberuházások szerencsére elké-
szültek, most már csak tökéletesíte-
ni kell a mûködésüket.
Van például egy remek kórházépü-
letünk és egy csatornahálózatunk.
Most az kell, hogy a csatornában se-
hol se folyjon visszafelé a víz, az
utakat állítsuk helyre, a kórháznál
pedig, hogy ne csak az épület, ha-
nem a mûködés is remek legyen.
Ehhez meg a mostani egyre nehe-
zebb helyzetben szakember kell.
Olyan, aki már látott vállalatot és in-
tézményt.
Mert akkor feltûnik, hogy például a
szülészeten évi 297 születendô gye-
rekre nem kell ennyi orvos és ennyi
ágy. Meg kell tartani a szükséges
számú orvost, a legjobbakat, és ak-
kor az ellátás is javul, és az osztály
sem fog évi 73 millió forint ráfize-
tést termelni. Évi 73 millióból na-
gyon sok utat lehet építeni, de egy-
két millióból javulhatnának a labo-
ratórium munkakörülményei is, és
akkor kevesebbet kéne várni, és
nem a betegnek kellene alkalmaz-
kodniuk, például a leletkiadásnál.
Talán ebbôl a 73 millióból jutna egy
kis pénz a kultúrára is, ami csak így
kampányidôszakban van jelen preg-
nánsan a város életében, akkor is na-
gyon egysíkúan.
Tehát úgy tartunk 73 milliónál,
hogy még csak egy intézmény egy
osztályáról beszéltünk, amelynek a
mûködését szervezési feladatokkal
takarékosabbá tettük és nem elvon-
tuk. Ez azért fontos kérdés, mert a
kórház léte és fejlesztése kulcskér-
dés, és fontos a szakképzett munka-
erô megtartása is, de erre csak éssze-
rû gazdálkodással van reményünk!
– Alkalmas-e Ön erre a munkára,
hiszen legtöbben a tévébôl ismer-
jük?
– 48 éves vagyok, közgazdász és új-
ságíró diplomám van, 1981 óta van
magánvállalkozásom. Számítógé-

pes rendszerszervezéssel kezdtem,
de voltam egy autólízing részvény-
társaság vezérigazgatója is. A tele-
vízió nagyon látványos dolog, de ez
csak néhány napot vesz el havonta
az életembôl. A maradék idôben a
cégvezetôk szokásos napi munkáját
végzem, és ehhez jött négy éve a
polgármesterség Bokor községben.
Ez a négy év is felfogható egyetemi
utóképzésnek. A „mélyvízben” biz-
tosan tanul annyit az ember egy cik-
lus alatt, mint az Államigazgatási
Fôiskolán!
De a lényeg nem ez, ezek csak az
alapok. Az igazi tudás az, amit a
gazdasági életben lehet az évek so-
rán megszerezni. 1979 óta dolgo-
zom, állítom nincs olyan kérdés,
aminek a megválaszolására nem ta-
lálom meg egy szakember számát a
telefonomban. Az meg, hogy adott
esetben a minisztert ismerem, mert
például egy szobában dolgoztunk,
az kimondottan elôny.
A másik, ami ugyanilyen fontos,
hogy szerencsém volt, mert mun-
kámnak köszönhetôen, mint a céh-
legények, bejártam a világot. Tanul-
tam mindenhol egy kicsit, mint az
említett céhlegények, amit remélem
majd Pásztón fogok kamatoztatni.
Oroszul és franciául beszélek, en-
nek legutóbb testvérvárosunkban, a
francia Ruffec-ben vettem hasznát,
ahol búcsúzáskor elmondtam ven-
déglátóimnak: reményeim szerint
sok dolog változik ôsszel Pásztón,

de a minket összekötô barátság biz-
tosan nem.
– Hogyan lehet Pásztó polgármes-
tere egy nem pásztói ember?
– Olyan biztosan nem lehet Pásztó
polgármestere, aki nem tudja, hogy
hol a Homok, vagy a Büge. De
olyan még kevésbé lehet, aki csak
ezt tudja!
Ezzel a tudással, ha minden más
szakmai kritériumnak megfelel na-
gyon jó postás lehet.
43 éves koromig Budapesten, a XI.
kerületben éltem. Ott most szóba
került, hogy Molnár Gyula esetleg
nem indul, és mondták barátaim,
hogy esélyem lenne. Lehet, hogy
könnyebben megválasztanának,
mint Pásztón, és az is igaz, hogy
minden utcát ismerek és ezekrôl na-
gyon sok régi történetem van, csak
éppen nem érdekel a XI. kerület.
Nincs hozzá közöm, mert nem ott
élek, nem ott vásárolok, nem odajár-
nak a gyerekeim iskolába.
A XI. kerületben vendég vagyok,
hiába születtem ott, nem lennék pol-
gármester semmi pénzért. Pásztón
vagyok otthon. Ebbôl a településbôl
szeretnék egy történelméhez méltó,
gyönyörû, élhetô várost létrehozni.
Itt azt is tudom, mi a teendô, ezért
pályázom Pásztó polgármesteri
tisztjére.

– Pásztó közigazgatási területe
még két településsel együtt teljes:
Hasznossal és Keresztessel. Ho-
gyan befolyásolná ezen két telepü-

lés esetleges leválása Pásztó és a
térség fejlôdését?
– Legyünk ôszinték! Néha nem ér-
tem, miért nem került erre a múltban
sor. De ma már nem javasolnám
senkinek, és nem csak azért mert
Pásztónak égetô szüksége van erre a
két településre, mint két szép gyé-
mántra egy pazar nyakékben. E tele-
püléseknek is kell Pásztó! 2007-ben
kezdenek soha nem látott módon
ömleni az EU fejlesztési pénzek.
Ezek elnyeréséhez jó tervek, pro-
fesszionális apparátus és érdekérvé-
nyesítô képesség (kapcsolat) kell.
Erre Pásztó lesz a biztosíték, itt fo-
gunk egy „agytrösztöt” létrehozni,
mert valljuk be, ez ma még nincs
meg!
Az pedig egy másik kérdés, hogy a
települések önálló törekvéseit, pl.
falunap, Pásztónak kutya kötelessé-
ge finanszírozni. Egy ilyen ünnep-
séget az én falumban, méltó módon
2 millió forintból lehet létrehozni.
Mennyit adott Pásztó a tavalyi hasz-
nosi rendezvényhez? Ötvenezret?
Százezret?
– Mondják, Pásztó nagy lehetôsége
a turizmus.
– Igen, és ehhez kell Hasznos meg
Keresztes is. De a gazdag hagyomá-
nyaival együtt kell! Ezeket pedig
erôsíteni szükséges, minden erôvel
és pénzzel! E két település fejlôdése
fôleg Pásztó érdeke!
– A Vízmû társulás, mely települé-
sünkön szolgáltat, 40% vízveszte-
séggel dolgozik évente, s ezt a fizetô
lakosság téríti meg. Hogyan véle-
kedik errôl, és milyen intézkedése-
ket tenne a vízdíj leszorítására?
– A vízdíj Pásztón – bocsánat a kife-
jezésért – pofátlanul magas. Hogy
mennyi többlet van benne, az kiszá-
molható abból, hogy mennyit költ a
Vízmû különbözô, a város vezetése
által fontosnak vélt események és
ügyek támogatására. Az így kiszá-
molt összeget bátran meg lehet szo-
rozni hárommal, mert azt azért tud-
juk, hogy ott nem követelhetik meg
a szabályokat, ahonnan mindig ké-
rek. Tehát ettôl a gyakorlattól, bár-
milyen kiválóak is a Vízmû dolgo-
zói, sok az elfolyó pénz és drága a
víz! Ezen mindenképpen változtatni
fogok!
– Mi lesz az elsô dolog, amit meg-
csinál Pásztón, ha polgármester
lesz?
– Közösen megvizsgáljuk az intéz-
ményeket, hogyan tudjuk szervezési
intézkedésekkel gazdaságossá tenni
a mûködésüket úgy, hogy ez ne
menjen a színvonal rovására. Azon-
nal nekilátunk a munkahelyterem-
tésnek, mert itt a legnagyobb az el-
maradás, de a legelsô intézkedésem
az lesz, hogy hozatok egy-két kocsi
murvát a piacra, hogy a felújításig se
álljanak már sárban az árusok, és
rendbe tetetem a WC-t, mert ezek
nem igazán kerülnek pénzbe, csak a
szemléleten kell változtatni!

p.k.
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Interjú Dömsödi Gáborral, aki indul a pásztói pol-
gármesteri tisztért

Új seprû

Dömsödi Gábor, az MSZP polgármester jelöltje
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Pásztó 8. számú körzet lakói figyelem!

Szép ház, gondos otthon
Aranylakodalom Mátrakeresztesen

Nyári élmények a strandon

2005. július hónapban meghirdet-
tük a „Szép ház gondos otthon „cím
elnyerését városunk, városkörze-
tünk esztétikus környezetéért. A
folyamatos megfigyelések során
megfogalmazódtak az elismerô vé-
lemények körzetünk tisztasága és
rendezettsége tekintetében. 

A lakók lakás- és környezetkul-
túrája egyre nagyobb igényesség-
rôl árulkodik, hiszen sokan vállal-
ják a szemközti területek, hosszú
árkok és elôkertek  gondozását.
Egyre kevesebb a gondozatlan, ga-
zos  lakókörnyezet. Nagyon sok fi-
gyelemre méltó családi ház és köz-
vetlen környezete nyújt esztétikai
élményt körzetünkben, amelyek a
szorgalmas munka és jó ízlés ered-
ményeként üdítôen hatnak. 

A zsûri tagságra vállalkozó lakók
közöttük én is külön bejártuk kör-
zetünk területét és javaslatot tet-
tünk az általunk legtetszetôsebb és
a folyamatos gondoskodásról bi-
zonyságot tett lakóházra és környe-
zetére. A legtöbb jelölést elnyerô
családi házak közül került ki a há-
rom díjazott, akik vállalták a nyil-
vánosságot.

Elsôdleges szempontként vettük
figyelembe a folyamatosan, dúsan
nyíló virágokat a virágládákban, az
udvaron a virágágyásban, a bokrok
és a fák alján, az egynyári és az éve-
lô virágok örökzöldek közötti szín-
harmóniáját. Az udvar mellett az
elôkertek gondozottsága, a nö-
vénycsoportok és szegélynövé-
nyek tekintetet vonzó látványa is
meghatározta döntésünket.

A nyertesek, akiknek a nyilvá-
nosság elôtt is szeretnék gratulálni,
szeptember végéig megkapják a ki-
tûzött nyereményt, virágládát és
örökzöld évelôt. A zsûritagokat pe-
dig az aktív közremûködésért szin-

tén megilleti az évelô növény.
A nyertesek: – Nagy Mihály

György és családja Pásztó, Tar Lô-
rinc út 8.

– Halász Gábor és családja –
Pásztó, Fô út 148.

– Vincze József és családja –
Pásztó, Madách út 4.

Az értékelésben segítettek:  Dan-
csi Józsefné, Kovács Pálné, Percze
Tamásné, Odler Dalma, akiknek
szeretnék ezúton is köszönetet
mondani.

2006. július hónapban újból
meghirdetjük körzetünkben 

a „Szép ház – gondos otthon”
cím elnyerését városunk, városkör-
zetünk esztétikus környezetéért.
Az elmúlt évhez hasonlóan, öt tagú
zsûri tesz javaslatot a legesztétiku-
sabb, legtetszetôsebb családi ház
kiválasztására. Szempontként
vesszük figyelembe a folyamato-
san, dúsan nyíló virágokat a virág-
ládákban, az udvaron, a virág-
ágyásban, a bokrok és a fák alján.
Az egynyári és az évelô virágok,
örökzöldek közötti térkompozíciót
és színharmóniát. Az udvar mellett
az elôkertek gondozottsága, a nö-
vénycsoportok és szegélynövé-
nyek tekintetet vonzó látványa is
meghatározza döntésünket.

A legtöbb jelölést elnyerô családi
házak közül kerül ki a három díja-
zott. Szeptember végén hirdetjük ki
az eredményt és kapják meg a nyer-
tesek a nyereményt.  Július végéig
lehet zsûritagnak jelentkezni, au-
gusztus végéig pedig ajánlást lehet
tenni bármelyik körzetben lévô
családi házra. Fontosnak tartom,
hogy észrevegyük a szépet és tisz-
teljük meg, értékeljük egymás
munkáját.

Sárik Jánosné
képviselô asszony

Jeles családi eseményre került
sor június közepén Mátrakeresz-
tesen, a Mátrába vivô fôút mellet-
ti utolsó házban. A település vé-
gén Nagy Dezsô és felesége Bog-
nár Margit aranylakodalmát ülték
a vendégek, köztük a még elô
testvérek, sógorok, sógornôk, De-
zsô fiuk és az unokák. 

Az ünnepeltek Mátrakeresztesen
1956. június 16-án egy dupla es-
küvô keretén belül fogadtak egy-
másnak örök hûséget. A másik pár
Bognár István és neje volt, akik
sajnos már nem érték meg ezt a je-
les évfordulót.
Az aranylakodalmi ünnepségen
gyermeke, unokái és egy déduno-
kája mellett ott voltak a még elô
testvérek, sógorok és sógornôk is.

Margit néninek egyébként két fiú-
gyermeke született. Közülük
András néhány éve fiatalon két le-
ánygyermeket maga mögött hagy-
va tragikus hirtelenséggel el-
hunyt. Dezsô fiúk mellett felesége
és két gyermeke Szabina és Dezsô
örült a „Nagyik” ismételt esküvô-
jének. 
Egyébként Dezsô bácsi a kör-
nyékbeli bányákban kezdett el
dolgozni, majd a bátonyterenyei
erdészettôl ment nyugdíjba. Mar-
git néni pedig hosszú évekig volt
az Erdei Termék Vállalat bedol-
gozója. 
A Pásztó Hírlap szerkesztôsége
ezúton gratulál az 50 éves házas-
sági évfordulóhoz és további bol-
dog, békés családi éveket kívá-
nunk a keresztesi család számára.

Nagy Dezsô és Bognár Margit ötven évvel ezelôtt fogadtak egymásnak
örök hûséget

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Ovis Strandnapot rendezett
mind a négy óvoda – Százszorszép, Hétpettyes, Gyermekkert, Pity-
pang- kisgyermekei részvételével. Igazi örömforrást jelentett szá-
mukra a gyermekmedence élményfürdôje, élvezettel úszkáltak, lu-
bickoltak és fáradhatatlanul vették birtokba a vízi csúszdát és a
gombát. Ajánljuk a szülôknek, ha módjukban áll több alkalommal
is adják meg gyermekeiknek a strandolás, a vizes örömök élményét. 

Új pálya

Pásztón a Dózsa György Általános Iskola udvarát egy csôtörés kö-
vetkeztében újra kellett aszfaltozni. Ebbôl adódott, hogy összefo-
gással kialakítanak egy sportpályát, amely többféle labdajáték
ûzésére alkalmas. Egy régebbi pályázaton nyert kapukat rögzítet-
ték, a pályát felfestették és máris lehetett játszani. A fotón testneve-
lési órára készülnek a gyerekek.
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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!

Elektromos 

kéziszerszámok 

(flex, HILTI, 

SKYL, stb.) 

és Hajdú mosógép,

centrifuga javítása!

CARIVA kapcsolók 

315 Ft-tól!

Egyszerû 

mennyezetlámpák,

függesztékek, 

burák, 

spot-ok is 

kaphatók!

ELEKTELEKT RROONN
VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET

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

FAGOR TERMÉKEK NYÁRI
ENGEDMÉNYES VÁSÁRA!

• Beépíthetô konyhai nagy gépek: – fehér és inox színekben

• Tûzhelyek, fôzôlapok, páraelszívók

• Mosogatógépek 9-12 terítékes

• Automata mosógépek, 

• Mosó-szárító gépek

• Porszívók

• Trópusi motorral szerelt hûtôgépek

Vásárlási hitelügyintézés 

és részletes felvilágosítás a helyszínen!

Kiváló minôség, tetszetôs kivitel
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• Mosógépek

Kényelem

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

• ülôgarnitúrák
• franciaágyak
• kisbútorok

• gardróbok
• szekrénysorok
• konyhabútorok

BÚTORBOLT
Szekrénysorok akár 
havi 4.949 Ft-tól,
3-2-1 ülôgarnitúrák akár
havi 8.909 Ft-tól
kaphatók!
(12 havi törlesztôrészletre)
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Tekintse meg függöny és sötétítô választékunkat,
válasszon az INKU és a ROVITEX cég kollekciójából!

Újdonság: INKU padlószônyeg minta utáni értékesítése
Találkozzunk a Pásztói Plázán!

Az ott megrendelt árura 5% árengedményt adunk!

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

Újdonság 
a Kéttextilházban-ban!

Kölcsey 
Könyvesbolt

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

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

KUMMER TAPÉTA
és festék bolt

Pásztó, Csillag tér 25. (a sarkon) Tel.: 20/365-3972
Salgótarján, Füleki út 15. Tel.: 20/204-9996

www.kummertapeta.hu

Nagy választékban és olcsóbb áron kínáljuk
termékeinket!

KUMMER-nál most a legolcsóbb a tapéta!
Szobánként akár 5-6.000 Ft-ot is 

megtakaríthat. 
Akár 50%-kal olcsóbban vásárolhat kiváló
minôségû Graboplast lemosható tapétát!

Pásztón

új helyen!
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SIENA Lakberendezési Áruház
• Pásztó, Csillag tér 14. Tel.: 32/460-012 • 

• Nyitva: 9–17.30, Sz: 8–12.00-ig •

HELYBEN SÜTÖTT CROISSANTOK!

14 féle aprósütemény:
gesztenyés, csokis, túrós, pudingos, meggyes, almás,

sajttal töltött, káposztás, gombás, virslis, 
császárszalonnás, májas, húsos, pizzás

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

Bim-Bam Francia Pékség ajánlata
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Pásztó, Nagymezô út 16. Tel.: 06-30/2817-947
Nyitva: H–P: 9–16.30, szombaton 9–11.30-ig!

Kínálatunk: – thaiföldi ékszerek, kaucsuk újdonságok, igazgyöngyök,
– ezüst és arany ékszerek, nagy választékban
– ajándéktárgyak, 
– kristályok: vázák 3.400 Ft-tól, kínálók 1.400 Ft-tól, 

pohárkészletek 5.500 Ft-tól

LEPJE MEG SZERETTEIT TÔLÜNK!

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

Sok szeretettel várunk 
minden kedves vásárlót!

Ékszer&Óraüzlet

Nagyobb alapterületen, szélesebb áruválasztékkal!

Elektromos szerszámgépek
Kézi szerszámok

Csavar, zár, vasalás
Háztartási gépek, tartozékok

Híradástechnika
Elektromos mosógépek
Sporthorgászat, játék

Pásztó, Kölcsey út 10.
Tel.: 32/460-945

EZER
CIKK

EZER
KÍNÁLAT!

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!
A  P Á 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, tanács-
adás, nyomtatványok kitöltésében gyakorlati segítségnyújtás.

Egyéb vállalkozással kapcsolatos szolgáltatások: Vállalkozói szerzôdések, árajánlat, szám-
la készítés, peres ügyekben tanácsadás, vállalkozói szabályzatok készítése, munka- és tûzvédel-
mi elôírásokkal kapcsolatos felvilágosítás, hitelezési ügyekben tanácsadás, általános ügyviteli te-
vékenységben segítségnyújtás, Széchenyi-kártya, oktatás szervezés
Térítés ellenében végzett szolgáltatások: 
Vállalkozások komplett könyvelése (Tel.: 563-131) – Különféle vizsgák – Tanácsterem esetenkén-
ti 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!

❖ kreatív szettek, festékek
❖ fonókák, ceruzák, pasztelek
❖ Továbbra is kapható: 

– mûvész festékek, vásznak, papírok
❖ ecsetek, festôszerek
❖ hobby kellékek pl: üveg, kerámia, dekor papír, festékek, ragasztók

Színes, ötletes kiadványok!

NON
STOP
B Ü F É  

Éjjel-nappal szívesen látjuk!

– Gyros (csirke, pulyka, borjú)
– Grillcsirke
– Hurka, kolbász
– Hamburger

– Hot-Dog
– Melegszendvicsek
– Hûtött italok
– Jégkrém

Pásztó, Fô út 68. (Plus áruházzal szemben) Tel.: 70/459-2792
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Cserép Vásár!
(a készlet erejéig) 

• BÉKÉSCSABAI natúr tangó 116 Ft/db 1.624 Ft/m2

natúr keringô 123 Ft/db 1.624 Ft/m2

• TATAI natúr kör és egyenes vágású 93 Ft/db

6 raklaptól (2400 db) gyári szállítással 89 Ft/db

• AZZURO betoncserép már 142 Ft-tól, 1420 Ft/m2

• BRAMAC betoncserép már 152 Ft-tól, 1520 Ft/m2

• MEDITERRÁN betoncserép már 161 Ft-tól, 1610 Ft/m2

• ALTEK betoncserép már 154 Ft-tól, 1540 Ft/m2

További akciók!

VÁCI cement 2.260 Ft/q

MÁTRATERM 30-as NFF 199 Ft/db

YTONG 30-as már 651 Ft-tól

FLEX csemperagasztó 25 kg/zs 2.100 Ft/zs

HÔSZIGETELÔ rendszer 5 cm vödrös vakolattal 1.780 Ft/m2

színfelár nélkül 50 m2 felett ingyenes gyári szállítás!!

ÉPÍTKEZIK, FELÚJÍT? SEGÍT ÖNNEK A BOLTÍV!

BOLTÍV TÜZÉP KFT.
Pásztó, Kossuth út 116/2. 

Tel.: 32/460-539, 30/543-5343, fax: 32/463-400

www.boltivtuzep.hu, boltivtuzep@profinter.hu

Szerszámokra, gépekre lenne szüksé-

ge, de komoly beruházás és kockázat

nélkül? A megoldást a Pont Market

Iparcikk Szaküzlet nyújtja Gépköl-

csönzés szolgáltatásával.

Takarítógépek, fúró-vésô kalapácsok,

ütvefúrók, betonkeverôk, sarokcsi-

szológépek választékával várjuk Önt

Pásztó, Nagymezô út 5. szám alatt

található üzletünkben, illetve várjuk

érdeklôdését a 06-32/460-217-es tele-

fonszámon.

www.pontmarket.hu
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Dél-nógrádi
Vízmû Kft.

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

Dél-nógrádi
Vízmû Kft.

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

Dél-nógrádi
Vízmû Kft.

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

S Z É L E S  T I B O R
KAROSSZÉRIA
javító és autófényezô mester
Pásztó, Ifjúság út 14.

• Karambolos autók szakszerû javítása gyári technológia szerint
• Hôkamrás fényezés, számítógépes színkeverés
• Meghatalmazás esetén teljeskörû biztosítás ügyintézés

Tel./fax: 06-32-460-503
Mobil: 06-30-6258-582

AZ ÖN TAKARÉKSZÖVETKEZETE

PÁSZTÓ, FÔ ÚT 64.
563-140, 563-142

HASZNOS, 
ALKOTMÁNY ÚT 183.

462-350

Pásztói

OLD fish Caffe
P I Z Z É R I A
Nyitva: hétfôtôl szombatig 9:00-22:00, vasárnap 10:00-22:00-ig
Pizza rendelés: 06-32-461-875, 06-30-742-7647

Pásztó Nagymezô út 5/b 
(az OTP vel szemben)
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Pásztó Város Önkormányzata E1 Egyszerûsített mérleg 2005.

Pásztó Város Önkormányzata 
E2 Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés 2005.

Pásztó Város Önkormányzata 
E3 Egyszerûsített pénzmaradvány 2005.
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Maga külföldi? – kérdezte a kala-
uz –, akkor üljön csak ide az elsô
ülésre! Ezzel az udvarias gesztus-
sal kezdôdött elsô hosszabb autó-
buszos utazásom Brazíliában,
hogy eljuthassak a Petrolinától
300 km-re fekvô Sâo Raimundo
Nonato (Szaun Haimundo
Nonatu) városába.

Az út minôsége helyenként egy-
szerûen katasztrofális volt. Csak az
tudja elképzelni, aki már autózott
Erdély harmadrendû útjain. Amiért
érdemes volt vállalni a kényelmet-
lenséget, az a Serra da Capivara
(Szeha da Kapivara) Nemzeti Park.
A várostól 20 km-re kezdôdô védett
területen a földtörténet ókorában
(245 és 600 millió évek között) kép-
zôdött homokkô fantasztikus lep-
usztulásformái önmagukban is
ámulatba ejtô látványt nyújtanak.
Emlékezetes túrákat tehettem itt
30–35 °C-os melegben, természete-
sen vezetô kíséretében. Barlangok
nincsenek, de esôtôl védett vissza-
hajló falú sziklaereszek bôven van-
nak. Méreteik helyenként a katedrá-
lisokhoz foghatók. Ezek rejtik az
Amerikai Kontinens legôsibb kép-
tárait. A 70-es 80-as években a nem-
zeti park területén 360 lelôhelyrôl
összesen kb. 30 ezer ábrázolást ka-
talogizált egy francia–brazil kutató-
csoport. Sziklafestmények ilyen
gazdagságú elôfordulása még két
helyen ismert a világban: a szaharai

Tasszili-fennsíkon és az ausztráliai
Kakadu-hegységben. 

Az alapos elemzés a festményeket
két generációra tagolta: a Tradicâo
Nordeste (Tradiszaun Nordeszcsi)
korát 12 és 8 ezer év közé teszik.
Festékként összetört és vízben felol-
dott vasoxidot (okkert) használtak.
Életszerû rajzaikból az egykori tár-
sadalom krónikája olvasható ki: ál-
latábrázolások, vadászjelenetek, a
mindennapi élet és a vallási szertar-
tások bemutatása embercsoportok
kompozíciószerû megjelenítésével.
Közöttük olyan állatok képeit is fel-
ismerhetjük, melyek ma már nem
élnek a közvetlen környéken (pl.
kajmánok), sôt egy részük teljesen
kihalt (pl. az óriástatu). A Dél-Ame-
rikát meghódító elsô embercsopor-
tok néhány ezer éven át együtt éltek
ezekkel az állatokkal.

Mintegy 7-8 ezer éve jelentôs ég-
hajlati változások zajlottak szerte a
Földön. Közép–Európában ekkor
jelentôs felmelegedés történt. Dél-
Amerika északkeleti sarkában pedig
lényegesen lecsökkent a csapadék
és felbomlott az erdôvegetáció, mi-
nek következtében több nagytestû
állat kiveszett (gumósfogú ôsele-
fánt, óriáslajhár, kardfogú tigris).

A Serra da Capivara (Szeha da
Kapivara) fiatalabb festménygene-
rációja, a 6-2 ezer éve virágzott
Tradicâo Agrestre (Tradiszaun
Agresztri) már jobban kedvelte a
geometrikus formákat és a stilizált

állatfigurákat.
A Serra da Capivara Nemzeti

Park megalakításában elévülhetet-
len érdemei vannak Niede Gidon
asszonynak. A ma már hatvanas
éveiben járó ôsz francia hölgy fiatal

kutatóként került Brazíliába. Mind a
mai napig igazgatja a parkot és a
mellette mûködô múzeumot:
Muzeo Homen Amaricano.

Dr. Hír János

A Serra da Capivara Nemzeti Parkban

Tízezer éves galéria

A Capivara-hegység homokkô-sziklái

Egy a harmincezer ôsi ábrázolás közül

Tekintettel arra, hogy Pásztó vá-
rosa eddig is jeleskedett a kultu-
rális, szabadidô és ünnepi prog-
ramok színvonalas szervezésé-
ben és lebonyolításában, szíve-
sen megragadnék minden szemé-
lyi és tartalmi utánpótlás-lehetô-
séget – gondolva itt elsôsorban az
irodalmi és ünnepi jellegû ren-
dezvények, illetve a kulturális
természetû programok bôvítésére
–, s indítanék egy költészeti és
irodalmi jellegû versmondó klu-
bot.

A fiatalok és az idôsebb korosz-
tály körében is igen elterjedt a köl-
tészet szeretete, ami színt, meleg-
séget és szépséget visz minden-
napjainkba. Sokáig foglalkoztam
versmondással, szerettem/szere-
tem a verseket, a költészetet és az
irodalmat. A költészet és az iroda-
lom iránti szenvedélyem kiteljesí-
tésére pedig, számtalan lehetôsé-
get megragadva, továbbképzési és
megmérettetési fórumon próbál-
tam ki magam, többnyire sikerrel.

Mindez értendô helyi és országos
viszonylatban is. Célom: hogy ta-
pasztalataimat és kapcsolataimat
kamatoztatva, legjobb tudásom
szerint adjam tovább a mai fiata-
loknak és minden érdeklôdônek
azokat az alapokat, amelyek az
elôadó-mûvészethez nélkülözhe-
tetlenek.

A leendô versmondó klub elsô-
sorban az általános- és középisko-
lás réteget célozná meg, de termé-
szetesen, ha vannak más korosz-
tályhoz tartozó jelentkezôk, ôket
is szívesen várom. A versmondó
klub nemcsak versenyekre és más
színpadi verbális tevékenységre
koncentrálódna, hanem alkal-
munk lenne költôkrôl, s az ô mun-
kásságukról megemlékezni, meg-
beszélhetnénk mûveik – életraj-
zukkal összefonódó – tartalmát,
és természetesen azt is, amit ve-
lünk közölnek az adott mûvek, il-
letve milyen emóciókat váltanak
ki belôlünk.

Beszélhetnénk, vitatkozhatnánk
a szerzemények közlésértékérôl,

gyakorolnánk a helyes intonációt
és a versmondási ritmust, illetve
foglalkoznánk mindazon titkok-
nak rejtelmeivel, melyektôl egy
versmondó igazán „színpad-
késszé” válik.

A versmondó klub elfoglaltsá-
gai közé tartozna a beszédtechni-
kai feladatok gyakorlása, egy-egy
szabadon választott, valamint
egy-egy kötött vers elôadásának
gyakorlása, illetve a szabad, kö-
tetlen beszélgetés az aktuálisan
kiválasztott költôkrôl, versekrôl.

A program keretében vendég-
mûvészeket invitálnék – terveim
szerint helyi és országos viszony-
latban is elismert elôadómûvé-
szektôl tanulhatnánk különleges

kulisszatitkokat –, és aki talán
színmûvészeti pályára adná a fe-
jét, e kapcsolatok lehetôséget te-
remtenének országos továbbkép-
zésekre, hogy kellô segítséget
kapjon célja eléréséhez.

Mivel csoportos munkáról len-
ne szó, elérhetnénk azt is, hogy –
városi, megyei kulturális ünnep-
ségekre szóló – produkciókkal ké-
szüljünk.

Minden olyan beállítottságú
embernek érdekes lehet ez a prog-
ram, aki szereti a színpadot, az ön-
kifejezés hosszú skálájának birto-
kában van, de annak is, aki egy-
szerûen csak érdeklôdik a porond-
mûvészetek, s az irodalom iránt,
vagy akik csak szeretnének egy-
egy kellemes délutánt eltölteni
irodalomszeretô barátok között.
Ha pedig valaki versírásra adta a
fejét, ôt is szívesen látjuk, meg-
hallgatjuk, s örömmel fogadjuk.

A klub nyitásának idejét szep-
temberre terveznénk, helyet pedig
a pásztói Mûvelôdési Központ
biztosítana, heti egy vagy két alka-
lommal, létszámtól és érdeklôdés-
tôl függôen.

Tóth Henrietta

Versmondó Klub Indítás
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A 2005/2006-os tanév végén a Gár-
donyi Géza Általános Iskola tár-
sadalomtudományi munkaközös-
sége számvetést készített az el-
múlt tanév legfontosabb feladata-
iról. Az egyik kiemelt célkitûzés
évek óta a történelmi és irodalmi
nagyjaink emlékének az ápolása.

Azért, hogy diákjaink a tananyag
kínálta lehetôségek mellett még
több ismeretre tegyenek szert né-
pünk múltjából, számos történelmi
emlékhelyre látogattunk el.

Legelôször az utunk az országha-
táron túlra, Romániába vezetett a
fájdalmas múltú Arad városába. A
két napos történelmi emléktúrán fel-
kerestük a Vesztô helyet, ahol 1849.
október 6-án a 13 honvédtábornokot
kivégezték. A vértanúk dicsôségére
emelt márvány obeliszknél diákja-
ink mécseseket gyújtottak, és mind-
annyiunk nevében Tarcsányi Kitti
(7.b), Sisák Dóra (7.c) és Maczák
Csilla (6.c) elhelyezték az emléke-
zet és tisztelet koszorúját, amelyen
Petôfi Sándor jövôt idézô gondolata
állt: 

„Hol sírjaink domborulnak, 
Unokáink leborulnak...”
Utunkon a helyi származású ma-

gyar idegenvezetônk segítségével
bepillantást nyerhettünk az egyetlen
magyar nyelvû általános iskola és
gimnázium életébe, ahol nagy sze-
retettel fogadtak minket. Szemmel
láthatóan megszenvedte a város a
történelem kegyetlenségét. Errôl

vall a 13 aradi vértanú tiszteletére
készített monumentális Szabadság-
szobor hányatott sorsa is, melyet
1890. október 6-án avattak fel, majd
1925-ben lebontottak és csak 2004-
ben állítottak fel újra. A Zala
György által készített szobron a sza-
badságot jelképezô Hungária ma-
gasra emeli a babérkoszorút, fején
Mátyás király Fekete seregének si-
sakját viseli, és Szent István kardjá-
ra támaszkodik. Így hirdeti méltó-
ságteljesen Petôfinek a székelyek-
hez írt üzenetét:

„Állani fog, állani fog Magyar-
hon,/ Élni fogunk, élni fogunk sza-
badon!”

Iskolánk még 2003-ban csatlako-
zott a Rákóczi-szabadságharc 300.
évfordulója alkalmából meghirde-
tett Rákóczi-emléktúrák mozga-
lomhoz, melynek keretében igyek-
szünk minél több olyan történelmi
színhelyet felkeresni, amely a ve-
zérlô fejedelmünk életével kapcso-
latban áll.

E szándéktól vezérelve még októ-
berben szerveztünk Debrecenbe egy
tartalmas kirándulást a DÖK veze-
tôjével, Brunda Tibornéval együtt.
Utunkon megpihentünk az ôszi szí-
nekben pompázó Hortobágyi Nem-
zeti Parkban. Debrecen páratlan ne-
vezetességeit az iskolánk igazgató-
nôje, Tengerészné Simon Mária se-
gítségével ismertük meg. Felkeres-
tük többek között Csokonai Vitéz
Mihály sírját, megtekintettük a Re-
formátus Kollégiumot és Reformá-

tus Nagytemplomot. A ma is mûkö-
dô kollégium múzeumában érdekes
volt látni, hogyan és milyen eszkö-
zökkel tanultak egykor a diákok. A
Nagytemplomban felidéztük a ma-
gyar történelem egyik legdicsôbb
eseményét. 1849. április 14-én Kos-
suth Lajos itt olvasta fel a Függet-
lenségi Nyilatkozatot, s itt válasz-
tották ôt az ország kormányzójává.
Feledhetetlen élmény volt mindany-
nyiunk számára a Déri Múzeum ki-
állítási anyaga is, ahol különösen a
Munkácsi Terem monumentális Jé-
zus-trilógiája ejtett mindenkit ámu-
latba.

Tavasszal tovább folytattuk a Rá-
kóczi-emléktúránkat. Ez alakalom-
mal a lakóhelyünkhöz legközelebb
esô emlékhelyet kerestük fel, Szé-
csényt. Ebbe a városba hívta össze
II. Rákóczi Ferenc 1705. szeptem-
berében az országgyûlést. Kirándu-
lásunkon megtekintettük a ferences
kolostort, ahol a szabadságharc ne-
ves eseményének hetében a vezérlô
fejedelem a pihenô óráit töltötte.
Felemelô érzés volt belépnünk a Rá-
kóczi-szobába, melynek emléktáb-
láját Molnár Evelin (6.c) koszorúzta
meg. 

Hazafelé rövid pihenôt tartottunk
Hollókôn, ahol tanulóink tovább
gyarapíthatták a hon- és népismereti
órán szerzett tudásukat.

Intézményünk legszentebb ha-
gyományai közé tartozik névadónk,
Gárdonyi Géza emlékének és szel-
lemiségének az ápolása. Ez is az oka

annak, hogy Egerbe többször is ellá-
togatunk, hiszen itt élt és alkotott
halála elôtt évtizedekig az egri re-
mete.

Májusban az 5-6. osztályos tanu-
lók egy csoportjával megtekintettük
a Gárdonyi Géza Színházban Mol-
nár Ferenc A Pál utcai fiúk címû da-
rabját, az eredeti mûtôl eltérô feldol-
gozásban. Az eseménydús délutá-
non még egy hadtörténeti bemutatót
is megnéztünk az egri várban. A Vi-
lág fegyverei címû kiállítás az egyes
korok és népek harcos múltját ele-
venítette meg. Ez alkalommal ke-
restük fel a várban a nagy írónk,
Gárdonyi Géza sírját, ahol Dropka
Gábor (5.b) helyezte el diáktársai
nevében iskolánk koszorúját.

Emléktúráinkon több alkalommal
a kedves Szülôk is velünk tartottak,
akiknek ezúton is köszönjük segítô
támogatásukat.

A jövôben is szeretnénk minél
több olyan alkalmat teremteni tanu-
lóink számára, amelyeken gyarapít-
hatják történelmi, irodalmi, képzô-
mûvészeti ismereteiket, s ezáltal el-
mélyíthetik a szûkebb és tágabb
szülôföld iránti szeretetüket, hiszen
mi mindannyian magunkénak érez-
zük Illyés Gyula hitvallását:

„A hazám a házam tája, amely
pillantásommal, ahogy növekszem
egyre bôvül, széles gyûrûkben egy-
re távolabbi területekre terjed, mint
a hullám a vízbe dobott kavics kö-
rül, világot hódíthat, elérheti a csil-
lagokat-amikor a régi ház már
örökre elmerült.”

Baloghné Kanyó Mária
Társadalom tudományi

munkaközösség

A Gárdonyi Géza Általános Isko-
lában ebben a tanévben is szép
eredmények születtek. A gyere-
kek nagy lelkesedéssel vettek
részt tanulmányi versenyeken,
pályázatokon, szavalóversenye-
ken.

A Simonyi Zsigmond helyesírási
verseny megyei fordulóján Tari Pat-
rícia (6.c) 5., Veres Domonkos (7.b)
8., Tóth Frida (7.c) 7. helyezést ért
el. 

Az Arany János megyei szavaló-
versenyen Szegi András (8.b) 2.,
Racskó Boglárka (7.b) 3. helyezést
kapott. A Teleki László Mûvelôdési
Központ által meghirdetett „Nem-
zeti himnuszaink” c. szavalóver-
seny területi fordulóján Racskó
Boglárka (7.b) 1. helyezést ért el,
Szegi András (8.b) pedig különdíj-
ban részesült. A Kazinczy szépkiej-
tési verseny területi fordulóján Fü-
redi Réka (8.a) 1. helyezett lett. 

A Bolyai Gimnázium által meg-
hirdetett megyei irodalmi versenyen
a 7.c osztály csapata vett részt: Mát-

rai Teréz, Nagy Cintia, Percze Tekla
és Dedics Máté, ahol 6. helyezést ér-
tek el. 

A „Közlekedés gyermekszem-
mel” címmel meghirdetett megyei
versenyen Veres Krisztina (6.a) 3.
helyezést ért el.

A Titok Oktatásszervezô Bt. által
szervezett országos levelezô ver-
seny csoportos és egyéni versenyé-
nek eredményei angol nyelvbôl:

Juhász Bálint, Zeke Judit,
Neuman Gábor, Szigeti Bence (6. a)
1. helyezés.

Tôkei Ákos (5.b) 2. helyezés.
Az egyéni országos „London

Bridge” verseny Füredi Réka a 10.
helyen végzett.

Az országos német nyelvi tanul-
mányi verseny megyei fordulóján
Peterman Attila 1. helyezést ért el.
(képmelléklet)

A Titok Oktatásszervezô Bt. által
meghirdetett országos levelezô ver-
seny egyéni és csoportos eredmé-
nyei német nyelvbôl:

Bíró Bálint, Barnák Roland, Nagy
Máté, Jagicza József (5.b) 4. helye-

zés. Tóth Patrícia, Danielisz Vivien,
Tóth Melánia, Csépe Dorina (7.b) 5.
helyezés. Geczkó Lilla, Vasas Ro-
land, Mikuska Péter (8.c) 5. helye-
zés. Csáktornyai Csenge (7.a) 6. he-
lyezés. Kecskés Katalin, Szegi And-
rás (8.b) 6. helyezés.

A Titok Bt. által szervezett
Herman Ottó környezetismereti
versenyen iskolánk felsô tagozatá-
ból Bíró Bálint (5.b) és Bottyán De-
bóra (6.b) jutott be a budapesti or-
szágos fordulóra. Közülük Bottyán
Debóra országos 3. helyezést ért el. 

A Teleki László Mûvelôdési Köz-
pont és Városi Könyvtár által hirde-
tett Vuk olvasónapló pályázaton
Tôkei Ákos (5.b) és Hornyánszki
Adél (6.c), a Lassie pályázaton
Babcsány András (5.b) és Repcsák
Regina (6.b), a Wass Albert pályá-
zaton Molnár Annamária (8.a),
Hornyánszki Adél (6.c) és Sánta
Viktória (8.a) szerepelt legeredmé-
nyesebben az iskolánkból. 

Gratulálunk a tanulók sikeres sze-
repléséhez és mindenkinek nagyon
jó szünidôt kívánunk! DÖK

Történelmünk nyomában

Gárdonyis eredmények Tanítás – hivatás
A tanári pálya minden más pályánál
tágasabb, távlatosabb, határtalanabb.
A jó tanár nemcsak pedagógus, ha-
nem kertész, lélekbúvár, mûvész és
mesterember egy személyben, s nem-
csak tudását közvetíti, hanem példát
ad, jellemet formál, életet visz a köny-
vekbe, a könyveken keresztül a taní-
tásba. Ez nemcsak munka, hanem hi-
vatás.

Június elsô vasárnapja pedagógus-

nap. S bár a naptárak nem jelölik piros

betûvel a gyermeki szívekben mégis

piros betûs ünnep a mai. Virággal kö-

szöntik ôket, akik valamennyiünket

tanítottak, neveltek, szerettek.

Nekünk is ilyen meghatóan szép ün-

neplésben volt részünk az SZM-tagok

és a 7. osztályos tanulók (Racskó Bog-
lárka, Tarcsányi Kitti, Percze Tekla,
Bengyik Ákos, Deák Dávid, Farkas
Bálint és Franka Roland) közremûkö-

désével. Külön öröm volt számunkra,

hogy sok nyugdíjas kollégánk is ve-

lünk örülhetett e kedves kis mûsornak.

Valamennyiünknek jólestek Sisák Im-
re polgármester úr elismerô szavai az

iskolában folyó magas szintû oktató-

nevelô munkáról.



A 2005/2006-os tanév több dolog-
ban is nagy kihívás volt az isko-
lánk számára. Izgalommal és sze-
retettel vártuk az alsótoldi kistér-
ségbôl hozzánk kerülô új diáko-
kat. A lelkiismeretes elôkészítô
munka ellenére nagy szomorú-
sággal kezdôdött a tanév. Tragi-
kusan végzôdô buszbalesetben
elhunyt kedves tanítványunk, Né-
meth Danika 4.c osztályos tanuló.
Emlékét örökre ôrizzük. Nehéz
volt a továbblépés mind a család-
nak, mind az iskolának. Egymást
támogatva haladtunk tovább.

Iskolánk tanulmányi eredménye
ismét jó lett (3,93). Ebben az érték-
telen dolgokat felmagasztaló világ-
ban egyre nehezebb az iskolának az
értéket óvnia s közvetítenie és a
gyermekeket kötelesség- és tiszte-

lettudásra nevelnie. Az eredmények
a diákok-szülôk-pedagógusok szo-
ros együttmûködésének köszönhe-
tôek.

Nevelôtársaim odafigyelô, törô-
dô, biztató munkáját támasztják alá
a következô adatok:

Iskolánk tanulóközösségébôl
(509 fô) 97 diák vitt haza kitûnô bi-
zonyítványt, 10 diák tantestületi di-
cséretben részesült, 180 tantárgyi
dicséret is született. 232 diák példás
magatartású lett, 178-an pedig pél-
dás szorgalmú minôsítést kaptak. A
kimagaslóan szép munkáért az év
folyamán a diákok gyakran része-
sültek igazgatói dicséretben, vala-
mint Szalai István hivatásos fôva-
dász felajánlásából kétszer két na-
pos jutalomtáborozáson vehettek
részt az arra méltó rajzszakkörös és
énekkaros diákok.

Az osztályozó értekezlet döntése
alapján a gyengén teljesítô tanulók-
ból 5 fô tehet javítóvizsgát. Az el-
mondott számadatok alapján az idén
a tanulóink tanulmányi eredménye
szépen javult tovább. 

A diákok többségének gondos,
lelkiismeretes munkája viszont na-
gyon szép eredményeket hozott. 

A népes házi, városi és körzeti
versenyek mellett kimagasló me-
gyei és országos eredmények szü-
lettek. Szép eredményeket értek el
az alsó tagozatosok mind a házi, vá-
rosi, körzeti mind az Apáczai Kiadó
által szervezett országos levelezôs
tanulmányi versenyeken. Hasonló-
an szépen teljesítettek a felsô tago-
zatosok a házi, városi, valamint a
megyei és országos tanulmányi ver-
senyeken. Ismét szépen helytálltunk
a sportversenyeken.

A tanulás mellett nagyon gazdag
szabadidôs foglalkozásokat kínál-
tunk. Részletesen beszámol a tanév-
rôl az ismét megjelent Dózsa Króni-
ka. Jól alakult a beiskolázásunk. 54
fô kezdi meg szeptemberben az elsô
osztályt. A végzôs diákjaink to-
vábbtanulása is szépen sikerült. A
79 nyolcadikos diákunkból 28-an
gimnáziumban, 32 fô szakközépis-
kolában, 13-an szakiskolában, 6-an
pályaorientációs képzésben folytat-
ják tanulmányaikat. 

Köszönetemet fejezem ki mind-
azoknak, akik a tanév során folya-
matosan a segítségünkre voltak:

– elsôsorban a törôdô szülôknek, s
az iskolában mûködô civil szerveze-
teknek, – a város önkormányzatá-
nak, – a képviselô-testületnek, – a
polgármester úrnak, – a társintéz-
ményeknek, – a bennünket rendsze-
resen támogató vállalkozóknak, –
minden partnerünknek. Mindenki-
nek köszönöm a tanévben végzett
lelkiismeretes munkát.
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Tanévzáró a Dózsában

Nyolc éven át kitûnô
Virág Enikô 8. b –
Dózsa Emlékplakettet
kapta.
Szomszéd Zoltánné
Sánta Adrienn
Tanulmányi versenyek
Gajdics Bence 8. b
Kissné Agócs Mária
Molnár Levente 8. b
Kósa György
Csoór István 8. a
Kissné Agócs Mária
Bohati Tamás 8. a
Kissné Agócs Mária
 „Jó tanuló, jó
sportoló”
Bohati Tamás 8. a
„Jó tanuló, jó sportoló”
Sipos Péter

„Jó sportoló”
Szpisák Renáta 8. a
„Jó sportoló”
Holló Imréné
Palcsok Klaudia 8. b
„Jó sportoló”
Lôrik Csaba

Sport
Orosz Gyöngyi 8. a
Sipos Péter
Dömsödi Dóra 8. a
Sipos Péter
Csapathelyezés
Canon országos
pályázat
Herczeg Júlia 8.c
Széles Alexandra 8.c
Bódi Alexandra 8.c
Nagy Blanka 8.c

Sisák Zsanett 8.c
Ihracska Dániel 8.c
Felkészítôik:
Mucsina Csabáné
Kissné Agócs Mária
Bago Péter
Mucsina Csaba
Sánta Adrienn
Megyei tûzoltóverseny
Orosz Gyöngyi 8.a
Szpisák Renáta 8.a
Dömsödi Dóra 8.a
Tari Krisztina 8.a
Gedeon Krisztina 8.c
Tóth Vivien 8.c
Nagy Blanka 8.c
Széles Alexandra 8.c
Herczeg Júlia 8.c
Felkészítô:
Balya Róbert

XIV. Pásztói
Regionális
Néptáncfesztivál
A Garabonciás és az
Apraja néptánccsoport
2.  helyezést ért el, a
táncosok igazgatói dic-
séretben részesültek.
Felkészítôik:
Prezenszky Elvira
Ágoston Attila

A Tehetséges Pásztói
Gyermekekért
Alapítvány díjazottjai
Virág Enikô 8. b
Bajdics Bence Dániel
8. b

A nyolc éven át

kiemelkedô munkát
végzett szülôk:
Blázsovics Györgyné,
Jancsóné Daranco
Paula, Bohatiné
Herczeg Gabriella,
Kaizer Tiborné,
Ihracska Gáborné,
Herczegné Varga
Ilona, Virágné Földi
Judit, Erdei Anett,
Varga Andrásné 

A többi évfolyamon is
születtek kimagasló
eredmények
Tanulmányi eredmé-
nyek:
Badacsonyi Csenge
Klára 1. a

Sturmann Jenôné
Badacsonyi István
András 3. a
Barna Tiborné
Bognár Kilián 5. b
Mucsina Csaba
Klacskó Józsefné
Kaizer Bianka 5. b
Toldi Józsefné
Till Anilla 5. a
Alapiné Szabó
Marianna
Koszora Barbara 6. a
Oláh Józsefné
Szabó Zsófia 7. c
Pokorni Zsuzsanna
Szabóné Ádám
Marianna
Balog Adél 7. c
Prokop Magdolna

Molnár Lászlóné
Sipos Petra 7. c
Molnár Lászlóné
Lajó Anett 7. a
Kálvin Andorné
Sport
Lôrik Dominik 2. b
Lôrik Csaba
Molnár Erik 3. b
Holló Imréné
Ferenczi Vivien 5. b
Szabó Zsolt

Csoportos jutalmazás
Megyei mezei 
futóverseny
Ruzsom Milán 4. a
Ludányi Patrik 4. c
Németh Dávid 4. c
Torják Zoltán 4. c

Bukrán Valér 5. a
Varga Krisztián 5. b
Felkészítô: Sipos Péter
Megyei tornászbaj-
nokság
Szabó Lajos 2. b
Juhász Norbert 3. a
Király Richárd 3. a
Fábián Dániel 4. a
Nagy Bence 4. a
Sisák Tamás 4. a
Felkészítô: Sipos Péter
Alapítványi jutalmazás
Szabó Zsófia 7. c 
DÖK jutalmazás
Szabó Zsófia 7. c
Szarvas Bernadett 7. a

DÖK vezetô – 
Ürmösi Béláné

Ballagási és a tanév záró ünnepélyen jutalmazottak: (a kimagasló megyei, illetve országos versenyeken elért eredményeikért)
Diákok – felkészítô tanáraik

Már a nyolcvanas évektôl hagyo-
mány a pásztói Dózsa György Álta-
lános Iskolában, hogy megrendezik
a fut a Dózsa nyári futóversenyét a
városi strandon. Ilyenkor a tanulók
négy korcsoportban futnak, majd
egy játékos úszóversenyt rendez-
nek. Így volt ez a napokban is egy
egész napos sportnak keretében. A
rendezvényen egész nap ott volt Si-
sák Imre a város polgármestere és
buzdította a futókat a jó eredmények
elérésére. A gyerekek a közös be-
melegítés után nagy lelkesedéssel
vágtak neki a távnak, amit igazi
sportszellemben teljesítették. A fu-
tást követôen lezajlott az úszóvia-
dal, majd kellemes fürdôzés követ-
kezett. A fizikai erôpróbák után fi-
nom bográcsgulyással pótolták az
elveszett kalóriákat.

Dózsa napA pásztói Mikszáth Kálmán Gimná-
zium és Postaforgalmi szakközépis-
kola nemrégiben diáknapot tartott.
Az eseményrôl Báti Enikô és
Jákfalvi Anett 11.a osztályos tanuló
tájékoztatott.

Az idei rendezvény a lelkes diá-
koknak és néhány segítôkész tanár-
nak köszönhetôen került megrende-
zésre. Ebben oroszlánrésze volt Kiss
Andrea tanárnônek, aki fáradhatatla-
nul segített a szervezô 11.a osztály-
nak véghezvinni nagyszabású terve-
it. A legnépszerûbb programok egyi-
ke a floorball volt, ahol az értékes
nyeremények mellett a játék öröme
is gazdagította a résztvevôket. Köz-
ben az udvaron kerékpárverseny
folyt, a fôzôversenyen pedig már
reggeltôl rotyogtak a bográcsokban
a résztvevô osztályok specialitásai,
amit késôbb bátor kóstolás után érté-
kelt a tanárokból és diákokból álló
zsûri. A meghívott autósiskola jó-
voltából a jogosítvánnyal nem ren-
delkezô érdeklôdôk tették próbára
az autóvezetési képességeiket. Ezen
kívül vöröskeresztes versenyen,
csocsó és szkander- versenyen mér-
kôzhettek meg a diákok. Az aszfalt-

rajz verseny keretében a tanárokról
készült karikatúrák különösen nagy
sikert arattak. A nap folyamán tánc-
ház foglalkozás is volt, ahol a lelkes
kezdôk tehették próbára tánctudásu-
kat. Délután megkezdôdött a foci-
meccs mely a tanárok és a diákokból
álló csapatok között történt. A diá-

kok nyertek 2:0-ra. A mérkôzés után
az udvaron koncert volt ami szintén
nagy érdeklôdésnek örvendett.

Összefoglalva egy rendkívül kel-
lemes, és élménydús napon van túl a
Mikszáth. Reméljük mindenki talált
kedvéra való programot a sportna-
pon. esla

Diáksportnap

Kiss Andrea tanárnô díjakat ad át
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A néhány éve újjáalakult Pásztói
Sportklub vezetése eldöntötte: a te-
lepülés fociéletét a közelgô száz-
éves születésnap tiszteletére ma-
gasabb osztályba kell vezényelni.
Nos, a tervet, most tény követte. A
felnôtt labdarúgó együttes veretle-
nül szerezte meg a megyei II. osz-
tály déli csoportjának bajnoki cí-
mét. A sikert követôen Molnár Ta-
más edzôvel beszélgettünk.

– Jó egy évvel ezt megelôzôen
Kátai Zoltán játékos-edzôtôl vettem
át a csapatot – kezdte Molnár Ta-
más. Akkor úgy éreztem, hogy azzal
a játékosállománnyal már nem lehe-
tet vérmes reményeket támasztani
egy új bajnokság küzdelmeire. Ezért
komoly erôsítést terveztünk, mely-
nek során remek játékosok kerültek
a keretbe. Így dr. Kanyó Roland,
Kiska János, Dancsok Krisztián,
Szeles Gábor (kapus), Kapás Ta-
más, Kapás Gyula, Bognár Zsolt,
Vörös Péter, Molnár, Gábor, Prze-
zenszky Péter, Bakos András és
Maksó Máté.

– Voltak távozók is?
– Igen. Idôközben Alapi Gábor a

Vasashoz, Szeles Gábor kapus pe-
dig a Tar csapatához igazolt.

– Mely találkozótok alatt izgultál
legjobban csapatod sikeréért?

– A legfeszültebb kilencven per-
cet a Mátraszôlôs otthonában leját-
szott mérkôzésünkön éltem át, ahol
végül is 2-0-ás gyôzelmet értünk el.
Az ôszi záró mérkôzésen Jobbágyi-
ban elért kínkeserves 2-2 döntetlen

azért némi elégedetlenséget váltott
ki belôlem. Ecsegen viszont nem
sok izgulnivalóm volt, mert már az
elsô játékrészben sima négygólos
elônyre tettünk szert, mely a hármas
játékvezetôi sípszó végére, tucat-
nyira emelkedett. A bajnokság utol-
só két találkozója az újrajátszott va-
nyarci illetve verebélyi mérkôzés
már tét nélkül zajlott le A két talál-
kozón egyébként 27 góllal terheltük
meg ellenfeleink hálóját.

– Kik voltak az együttes húzóem-
berei?

– Elsôsorban a váci labdarúgó
klubot is megjárt hasznosi dr. Ka-
nyó Rolandot említeném, aki irányí-
tó egyéniségével nagyot lendített a
csapat játékán. Ugyancsak ezt
mondhatom el Dancsok Krisztián-
ról, miközben Kapás Tamás és Ka-
pás Gyula igen eredményes volt a
gólgyártásban. Kapás Gyula az utol-
só két találkozónkon 17 gólt lôtt (!)
így közel ötven találattal lett a me-
gyei II. osztály déli csoport gólkirá-
lya.

– Vereség nélkül nyertétek meg a
bajnokságot. Hogyan tovább?

– Élni kívánunk a feljebbjutás le-
hetôségével, így nevezni fogunk a
megyei I. osztály küzdelmére.
A bajnokcsapat játékosállományá-
hoz nem akarok hozzá nyúlni, de tá-
vozás, illetve mint azt néhány koro-
sabb játékos jelezte, már nem tudja
vállalni megyei I. osztályt, akkor a
Kerekes Lóránt vezetésével szintén
bajnoki címet nyert ifjúsági együt-
tes keretébôl fogom kiegészíteni a
felnôtt csapat játékosállományát.

Végül itt szeretnék köszönetet
mondani Halasi Sándor elnöknek,
aki levettem vállamról hálóôrzôink
felkészítését, továbbá köszönöm
Aigner Cristian elnökhelyettesnek
Mikula László, és Horváth Kálmán
elnökségi tag segítô munkájukat.

Zentai József

Labdarúgás

Irány a megyei I. osztály

Halasi Sándor a korábbi évek nagy-
szerû pásztói, majd levezetésként Tar
csapatának hálóôrzôje másfél évvel
ezelôtt lett a PSK elnöke. Az agilis
sportember megválasztásakor azt
mondta, a város labdarúgó csapatá-
nak a megyei I. osztályban van a he-
lye.

A fô célunk a magasabb osztályba

való felkerülés mellett az volt, hogy a

klubnál visszaállítsuk a korábban álta-

lam is megélt baráti légkort. Most

újabb pályázati forrás kiaknázásán fá-

radozunk, mert a magasabb osztály

már több anyagi kiadásokkal jár.

Kisbágyonból két új-régi játékos

érkezett Kovács (Pisze) György és

Kapás László. Ezúton is köszönetet

mondok a város polgármesterének, al-

polgármesterének, sporttanácsnoká-

nak és a klubot önzetlenül támogató

helyi cégeknek, vállalkozóknak a

sportklub felé nyújtott anyagi és erköl-

csi támogatásukért – mondta Halasi

Sándor elnök. 

Molnár Tamás edzô

Kapás Gyula gólkirály

Sikerült a célkitûzés Zentai a tájfutó VB döntôjében

Halasi Sándor PSK elnök, kapusedzô

Június elsô hetében az ausztriai Wie-
ner Neustadt térségében négy föld-
rész, negyvenegy ország 4115 sporto-
lójának részvételével bonyolították le
a 2006. évi szenior tájfutó világbajnok-
ságot. A világversenyen ott volt az
Alterra-HUFEZE Pásztó versenyzôje,
Zentai József, aki az orosz világbaj-
nokkal egy kvalifikációs futamban az
egyik 80 fôs mezônyben küzdött a finá-
léba való kerülésért. 

Az elsô kvalifikációs futamon a to-

vábbjutást jelentô 16. helyezést még

nem sikerült teljesíteni a pásztói tájfu-

tónak, de még nem volt veszve min-

den, ugyanis az elôtte végzett finn,

ausztrál, litván versenyzôk csak mini-

mális idôkülönbséggel elôzték meg. 

A második futamban magára talált és

hibamentesen, nagy iramban az igen

elôkelô 10-ik helyen ért célba. Ez azt

jelentette, hogy 320 induló közül a 13.

helyen bekerült a világbajnokság dön-

tôjébe, ahol szintén kötött létszámú 80

fôs gárda küzdhetett meg – egy pihe-

nônap után – a vébécímért.

A döntôben aztán sorra-rendre vé-

reztek el a nagy nevek és általában az

idén 50-ik életévüket betöltô fiatalabb

versenyzôk, végeztek a mezôny ele-

jén. A szenior világbajnoki címet a

svájci Hiltebrand szerezte meg, míg

az ausztrál Dytlewsky és az amerikai

Rachitskiy közé ékelôdve Zentai Jó-

zsef az 50. helyen ért célba. Ez azt is

jelentette, hogy Zentai József elôtt a

világ legjobb 50-55 éves korosztályos

tájfutói közé kerülve, a jövôben min-

denféle kvalifikálások nélkül Ameri-

kától-Ausztráliáig két évre megnyíl-

nak a világ versenyei. 

A szenior vb-n elsô ízben állt rajt-

hoz a Mátrakeresztesen élô többszörös

magyar bajnok tájfutó Erdélyi Gyula
is, aki salgótarjáni színeket képvisel-

ve, a 40 évesek mezônyében a döntô-

ben a 74. helyen végzett. A város „fô-

cipésze”, Fehérvári Péter pedig a 35

éveseknél a 103. helyen zárta elsô vi-

lágbajnoki szereplését.

Zentai József a szenior tájfutó vi-
lágbajnokság célegyenesében

A Pásztói Szabadidô Sport-
egyesület nevében gratulá-
lunk a partneri kapcsolatban
álló sport kluboknak az év elsô felében el-
ért eredményeikhez. Elsôként szólunk a
Shotokan Karate Klub vezetôi és verseny-
zôirôl, akik az EB és a Magyar bajnoksá-
gokon elért eredményeikkel méltókép
képviselték városunkat, megyénket.

A Nyikom Hegyi-sport és Természet-
védô Klub rendezvényei hírül vitték or-
szágosan azt a lehetôséget, amit Pásztó és
környéke nyújthat a vendéglátás, túriz-
mus, környezetvédelem, ma divatossá vá-
ló szabadidôs tevékenységek terén.

A Kézilabda Klub évtizedek óta küzd a

sporteredményeinek tudatá-
ban a feljebbjutás lehetôsé-
geivel. Eredményes tevé-

kenységeik példaértékûek egy stabil ta-
pasztalt szakmai hátér és kiváló egyesület-
vezetésnek köszönhetôen.

A Szabadidô SE kosárlabda szakosztá-
lyánál a túlterhelt Markó István helyett Ju-
hász Zsolt lett a szakosztályvezetô. Markó
továbbra is segíti a szakosztályi munkákat.
Köszönjük a támogatók segítségét, úgy
gondoljuk, hogy mint újonc nem hoztunk
szégyent a városra, meghálálva a segítôk
mellénk állását, amit továbbra is köszönet-
tel várunk.

Illés Rudolf

Jó úton



Megnyitotta kapuit a Pásztói Ifjú-
sági Klub, a PIK! Mindenkit szere-
tettel várunk a Városi Mûvelôdési
Központ emeletén kialakított ottho-
nos kis klubhelyiségbe.
Programjaink között szerepel min-
den hét keddjén az Ifjúsági Kultu-
rális Baráti Társaság, az IKU BT
összejövetele, 16:00–18:00 óráig.
Csütörtökönként 18 órától a Duma
Party keretein belül  a fiatalok által
javasolt témákat szeretnénk részle-
tesen kitárgyalni. Az eddigi témakö-
rök  között szerepelt az SMS-
költészet, online irodalom, a testbe-
széd, a színek jelentôsége és hatása.
A Teaház meghittsége, a keleties
hangulat sokak számára a PIK leg-
kedveltebb szeglete lett, ide nyu-
godtan elvonulhat bárki beszélgetni,
társasozni, kártyázni.
Ugyancsak nagy népszerûségnek
örvend a csocsó is. Július 8-án meg-
rendezésre került az elsô csocsó-
bajnokságunk, melyet a nagy ér-
deklôdésnek köszönhetôen szep-
temberben újra megismétlünk.

A hónap elsô szombatján Electro-
nic Partynak adott helyet a Mûve-
lôdési Központ elôtere, melynek be-
vételét az ifjúsági klubnak ajánlot-
ták fel a szervezôk. Az est folyamán
a Pásztó és környékén élô lemezlo-
vasok, Dj Jusztin, Skipjack, Ice Be-
ar, Snake Pliszikn, Stamp, Galvács
Krisztián léptek fel. 

A PIK által nyújtott további lehe-
tôségek: tévé, újságböngészde, in-
ternet, zenehallgatás, Filmklub, má-
szófal az udvaron (minden kedden
17:00–20:00).

A PIK nyitva tartás:
kedd-csütörtök 14:00–20:00; 
Péntek: 15:00–22:00
Szombat: 16:00–22:00; 
Vasárnap, hétfôn: zárva
Minden fiatalt várunk szép környe-
zetbe, barátok közé! Kérdéseitek-
kel, kéréseitekkel, ötleteitekkel bát-
ran forduljatok hozzánk, és láto-
gassátok a PIK-et!

Pusztai Anett és Zentai Evelin

Hívogató

L A P U N K  R E N D S Z E R E S
T Á M O G A T Ó I :
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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

Kényelem Bútorbolt

KulturUtca Pásztón
Július 29-én kerül megrendezésre a
Teleki László Városi Könyvtár és
Mûvelôdési Központ szervezésében
a KulturUtca névre keresztelt prog-
ramsorozat.

A rendezvények délelôtt tíz órakor

kezdôdnek, és egészen másnap hajna-

lig tartanak. A Dózsa György Általá-

nos Iskola és a templom közötti útsza-

kaszon az Athéne Alkotói Kör szabad-

téri kiállítását tekinthetik meg az ér-

deklôdôk. Ugyanitt lesz a kézmûvesek

találkozója, melyre több pásztói és

környékbeli kiállítót is várunk. Továb-

bá bazárosok, sörsátor, vidámpark, ki-

rakodóvásár, pónifogat várja a kiláto-

gató vendégeinket.

Délután 15 órától a kézmûveskedés
keretein belül mindenki kipróbálhatja

magát, hogy milyen ügyesen origami-

zik, agyagozik vagy éppen milyen tü-

relemmel fûz gyöngyöt, festeget kis

gipszfigurákat. Este 20 órától a Retro
Party-n a vállalkozóbb kedvûek akár

táncra is perdülhetnek az 1970-es,

1980-as évek legnagyobb slágereire.

A zenét a Time együttes szolgáltatja.

A rendezvénysorozat extrém részé-

nek a Mûvelôdési Központ és környé-

ke ad helyet. Aki szereti az extrém

sportot, mindenképpen jöjjön el! Dél-

elôtt 10 órától kezdôdik az Extrém
Sport Jam és a Graffity Verseny. Dél-

után a gördeszkásoké a terep, 14 órától

Skate és Ollie versenyen izgulhatunk,

utána a Hip-hop Break Team mutatja

be fergeteges produkcióját.

A filmek szerelmeseinek ezen a na-

pon a mozi két vetítéssel is kedves-

kedik. Elsôként 16:30-kor a Vadka-
land címû animációs filmet nézhetik

meg kicsik és nagyok, majd 18:30-kor

a Vejedre ütök címû vígjáték követke-

zik. Az este már itt is bulival folytató-

dik, 21 órától egészen hajnalig Balkan
Elektro Party lesz. A nap folyamán a

PIK-ben extrém sport videókat tekint-

hetnek meg az érdeklôdôk, és bemu-

tatkoznak az est DJ-jei. A Mûvelôdési

Központ udvarán pedig ki lehet pró-

bálni a mászófalat ás paint ball-t is.

Mindenkit sok szeretettel várunk: a
Szervezôk.

Köszönetünket fejezzük ki a Pásztó Ifjúsági Klub
támogatóinak!

Soha nem tapasztalt összefogással négy hét alatt készült el a Pásztói Ifjúsági Klub. 
A felújítás összege a nyitásig 1 millió 300 ezer forint, aminek töredékét állta az intézmény,
a nagyobbik rész támogatók adományaiból, munkatársaim és a fiatalok kétkezi munká-
jából adódik. Ez az összeg az eltelt hetek alatt még további 300 ezer forinttal bôvült. 

Álljon hát itt a TÁMOGATÓK nevének listája:
Pásztó Város Önkormányzata – Sisák Imre polgármester – Városi Mûvelôdési Központ
munkatársai – Vár-Vill ’96 Kft Plecskó Péter – Diego-Siéna Bútorbolt Tôkei Zsolt – Ifjúsági
Kulturális Baráti Társaság tagjai – Fidelitas Pásztói Csoportja – a Fiatal Baloldal tagjai –
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium – Dura Stúdió
Bognár Károly – Fabogár Kft. Bognár Béla – Stahl Varianten Kft. Tóth Imre – Állami Nyomda
RT. Lángos Gyula – Krémusz Kft. Kramer László – Skrinyár Gábor vállalkozó – Díbor BT. –
Mátring Kft. – Balogh Tibor, Huczekné Rétvári Mónika, Palaticzky János, Reviczki László,
Szlávikné Zagyi Mária, Tari Ottó, Zentai József önkormányzati képviselôk – Csibe Cukrászat
Mezôvári József – Katona Csaba vállalkozó – Berecz Balázs –Holland Bútorbolt Malata
Lászlóné – Ablak a Mantra – Frézia Virágbolt -Méteráru, Lakástextil – Szilágyi és Rubin Kft.
– SzínHáz Festékbolt Szôke Gábor vállalkozó, – Kunyu Vilmos vállalkozó – Csépe és Társai
Italnagyker Kft. – Fôvárosi Kézmûipari Vállalat Pásztói Gyáregysége – EGLO Magyarország
Kft. – Húsbolt Benus László – Aktív Kft – Kölcsey Könyvesbolt – Két Textilház KFT. – Petrex
Trade Bt.- Nyikom Hegyisport és Természetvédô Klub Sándor István – Szászné Gömöri
Marianna – Pintér József vállalkozó – Bim-Bam Pékség – Czirbusz Judit – Boltív Tüzép –
Gigabyte Informatikai Szaküzlet – 100 forintos Bolt Gyenes Péter – Mészáros Sándorné vál-
lalkozó – Kôszegi testvérek – Kála Virágbolt –Aranybogrács Edénybolt – Nógrád Megyei
Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány – Óra Ékszer Bolt – Zöldséges Pavilon – Mester
Iparcikk Bolt – Dani Zoltán vállalkozó.

Köszönettel: a mûvelôdési központ kollektívája és a pásztói fiatalok

SZVITA VERSEI:

Kánikula

Remeg a levegô
izzad az út,
megfojt a hôség, / hûsít a kút.

Szomjas a virág,
száraz töve,
forró a szikla – / kertnek köve.

Vakít a napfény,
fénylik az ég,
hiába minden, / a fô is leég.

Kibírhatatlan
a Nap heve!
Nem bírja ezt más, 
csak egy teve.

De hûs az árnyék,
hûs a fagyi,
ezért vesz nékem 
fagyit Nagyi.

S szomjoltó gyanánt,
juhahóhéééé,
csorog az édes,
hmmm..., dinnyelé!

Napraforgók

Virít és sárgul,
közel és távol
a napraforgó tányérja is.

Nyílik már, látod
örök barátod
évrôl évre, lám, a kis hamis

Aranyszín sárga
az egész tábla,
fordul a Napra virágfeje.

Szirmát kitárja,
ragyogjon rája,
míg a Nap nyugszik az Ég kegye!

Most napról-napra
érik a magja, 
kóstolja sok kis szorgos veréb.

Begyébe rakja,
vidám a hangja,
jelenti százszor azt, hogy megért!


