
Augusztus 20-án kora délelôtt, a
romkertben felépített szabadtéri
színpadon vette kezdetét az ünne-
pi program. Ezt követôen a polgár-
mesteri hivatal tanácskozó ter-
mében került sor a képviselô-tes-
tület ünnepi ülésére, melynek
egyetlen napirendi pontjaként a
testület által adományozott díjak
átadása szerepelt. 

Bartus László a mûvelôdési
osztály vezetôje elsôként a közel-
múltban püspökké avatott dr.
Varga Lajos életútját, Pásztón el-
töltött tíz évét méltatta, majd az
érintett vastaps kíséretében vehet-
te át a polgármestertôl az önkor-
mányzat legrangosabb díját, a
díszpolgári címet.

Pásztóért Emlékplakett Díjat a
közéletben betöltött példás tevé-
kenységért ezúttal dr. Nagy Lajos
nyugalmazott vezetô ügyész kap-

ta. Csohány Kálmán díjban része-
sült Leszenszky László nyugalma-
zott tanár, képzômûvész, illetve

Gerhát Gyuláné könyvtáros. Idô-
közben az önkormányzat hatáskö-
rébe került Ágasváry Lajos díjat

Herczegné Varga Ilona iskola
igazgató, tanár és Papp László
nyugalmazott iskola igazgató, ta-
nár érdemelte ki. A közelmúltban
alapított Keglevits Margit díjat a
város egészségügyi ellátása érde-
kében hosszabb idôn át folytatott
kiemelkedô tevékenysége alapján
dr. Harrer Magdolna intézetveze-
tô fôorvos, illetve dr. Molnár Ilo-
na nyugalmazott gyermek házior-
vos kapta. Ugyancsak elsô ízben
adományozott a képviselô-testü-
let Közszolgálatért Díjat, melyet
idén Mikula Zoltánné, a polgár-
mesteri hivatal IPESZ vezetôje és
Pásztor Józsefné, a Városgazdál-
kodási Kft díjbeszedôje kapta. 

Ezt követôen Zentai József
sporttanácsnok röviden ismertette
a Lôrik Csaba edzô által irányított
Shotokan Karate Klub múltját,
valamint a májusi korosztályos
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Augusztus 20: bizalom és összetartás

Sisák Imre polgármester az új kenyeret megszegi

Mátrakeresztesen az idei Nagy-
boldogasszonyi búcsú és falunap
kettôs örömöt jelentett, hiszen
hidat és lelket adott az itt élôk-
nek, s vendégeinek. Ezen a na-
pon a lélek házát, az új templo-
mot avatta fel dr. Varga Lajos
apát – váci segédpüspök a támo-
gatók jóvoltából. 

A kistemplom kívül-belül emberi
léptékû, életet sugalló, szép alkotás.
Az építési költsége harmincöt milli-
óba került. 

Az mátrakeresztesi híd, amely
Heves és Nógrád határát köti össze
az elválasztó patak fölött, a Hídépítô
Rt. és a Vegyépszer Rt. közremûkö-
désében készült, harmincegymilliós

költséggel. A hidat avató dr. Beer
Miklós a váci egyházmegye püspö-
ke Szent Lajos nevét adta a hídnak,
az összetartozás jegyében. 

Az ünneplô közösség megemlé-
kezett Dalmata Ferenc szerzetes
papról, aki 1740-ben itt létesített
üveghutát, teremtett munkahelyet,
faluközösséget. Az erdei iskola fa-
lán lévô Dalmata Ferenc emléktáb-
lát Sisák Imre polgármester és Kris-

ton Péter alpolgármester koszorúzta
meg. 

A falunapi színpadon a szórakoz-
tató programok során egymás után
léptek fel a hagyományôrzô csopor-
tok, köztük a Mátragyöngye Nép-
dalkör és a mátrakeresztesi fiatalok.
Az ünnepségen résztvevôket örö-
met és jókedvet kívánva köszöntötte
Sisák Imre polgármester, Molnár
István helyi képviselô társaságában.

Falunap Mátrakeresztesen

Templom és hídavatás

Fent: az új  mátrakeresztesi templom belseje
Balra: a híd Szent Lajos nevét kapta

folytatás a 2. oldalon



karate Európa bajnokságon ko-
moly nemzetközi sikert elért
Ocsovai Gergô, Balogh Péter,
Balogh Natália és Scheili Eszter
érdemeit, majd a város polgár-
mestere szûnni nem akaró vastaps
közepette az edzô mellett felsora-
kozott sportolók és szüleik kísére-
tében nyújtotta át a karate klub ré-
szére a Pásztó Város Sportjáért dí-
jat. Ezt követôen a sporttanácsnok
különdíját a Mikszáth Kálmán
Gimnázium diákja, Fehérvári
Zsolt tájfutó versenyzô kapta, aki
idén az országos diákolimpián az
elsô helyen végzett. Az elismeré-
sekben érintett személyek mellett
a legközelebbi hozzátartozók férj,
feleség, gyermek, szülô, is tárgy-
jutalmat illetve virágcsokrot ka-
pott.

Koradélután a mûvelôdési ház-
ban kézmûves foglalkozások vol-
tak, majd a Rock Company
rockzenekar lépett színpadra.
Ôket Bognár Barbara táncdalai
követték és a Miami Sporttánc

egyesülete bemutatója, az Apraja
Néptánc csoport, valamint a Pil-
langó mazsorett csoport. 

Hat órakor vette kezdetét a Mu-
sical Show melyet a budapesti
Szabad Ötletek Színháza mûvé-
szei adtak elô. Nagy taps kíséreté-

ben léptek színpadra a Muzsla
Néptáncegyüttes tagjai, ôket a
Rozmaring, a Mátragyöngye nép-
dalkörök mûsora követte.

Nyolc órakor léptett a színpadra
Sisák Imre polgármester, aki ün-
nepi beszédében a bizalmat és az
összetartást emelte ki, majd fel-

szegte az új kenyeret, és kínálta a
jelenlévôknek. A rengeteg fiatal
által várt L.L. Junior késését kö-
vetôen elôbb Kovács Zsuzsa-
Leblanc Gyôzô elôadása követke-
zett, majd jöhetett a fiatalok ked-
vence, L.L. Junior és a tûzijáték.
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folytatás az 1. oldalról

A kitüntetettek között: Herczegné
Varga Ilona, és Gerhát Gyuláné

Dr. Varga Lajos apát átveszi a díszpolgári címet

A magyar és az egyházi történe-
lemben elválaszthatatlanul egy-
beforr Mária mennybevételének,
azaz Nagyboldogasszonynak és
Szent István király halálának, va-
lamint ereklyéi felemelésének,
augusztus 20-ának a napja. A mil-
lenniumi ünnepségek alkalmával
2000. augusztus 10-én adtuk át a
ciszterci monostor szentélyében
azt a szoborcsoportot, amely azt a
pillanatot szimbolizálja, amikor
Szent István felajánlja Magyaror-
szágot Szûz Máriának. 

Hálás szívvel emlékezem az el-
múlt hétvégére, melynek közvet-
lenül is részese lehettem. Szom-
baton a Nagyboldogasszony napi
fôbúcsún dr. Erdô Péter bíboros
prímás, Budapest-Esztergomi ér-
sek nemzeti kegyhellyé avatta
Mátraverebély-Szentkutat. Va-
sárnap pedig dr. Beer Miklós a vá-
ci egyházmegye püspöke és dr.
Varga Lajos váci segédpüspök
felszentelte a mátrakeresztesi új
templomot, a település védô-
szentjének ünnepén.  

Nemcsak a hívô, de minden ma-
gyar, pásztói, hasznosi, mátrake-
resztesi ember számára felemelô
érzés kell, hogy legyen ez a két
esemény. Szent István királyunk
azzal mentette meg a magyar né-
pet, hogy II. Szilveszter pápától

koronát kért a maga számára és
1000. december 25-én királlyá
koronázták. Elsô királyunk egy-
házszervezô munkájával és népe
katolikus hitre térítésével tehát
megmenekült a magyarság a tör-
ténelmi enyészettôl. Ezer körül
teremtette meg a püspökségek és
vármegyék szervezetét. 1000-tôl
1030-ig alapította meg az eszter-
gomi és kalocsai érsekséget, a
veszprémi, gyôri, pécsi, egri, er-
délyi, csanádi, valamint váci püs-
pökségeket. Szent István miután
elvesztette fiát Imre herceget, ha-
lálát közeledni érezvén életmûvét
a Keresztény Magyarországot
1038. augusztus 15-én halála nap-
ján Szûz Mária pártfogásába aján-
lotta. Ezáltal lett hazánk Regnum
Marianum, tehát Mária országa. 

Szent Istvánt mégsem ezen a
napon ünnepeljük, hanem au-
gusztus 20-án, hiszen ekkor kö-
vetkezett be Székesfehérváron az
eleváció a király ereklyéinek föl-
emelése és oltárra helyezése. A
sírjánál történt gyógyulások után
I. László királyunk Róma jóváha-
gyásával 1083. augusztus 20-án
iktatta a szentek sorába a hazai
püspökök tanácsával egyetértés-
ben. 1092-ben a szabolcsi zsinat
nyilvánította munkaszünetes ün-
neppé Szent István napját, de
ugyanezen a napon van Szent Im-

re herceg és Szent Gellért püspök
ünnepe is. 

A mai korban elsô királyunk
törvényei már csak a történelem-
könyvek lapjain olvashatók, de
Pásztón, Hasznoson és Mátrake-
resztesn mondhatjuk, hogy a
XXI. században is követjük azo-
kat. Szent István elrendelte, hogy
minden tíz falu építsen templo-
mot. Mi ennek a törvényi rendel-
kezésnek tettünk eleget a történel-
mi távlatokban 2006. augusztus
13-án, amikor felszentelésre és át-
adásra került a mátrakeresztesi új
templom. 

Szent István elkötelezettsége és
kitartása az, amely példát muta-
tott a magyarság számára az el-
múlt több mint egy évezred alatt.
A magyar történelemnek azonban
további jelentôs eseményeire is
emlékezünk 2006-ban. Rendha-
gyó ünnepet ültünk 2006. július
22-én Mária Magdolna ünnepén
Hasznoson, amikor is a templom
új fedélszékét és tornyát szentel-
ték fel Miklós és Lajos püspökök.
Ezen a napon emlékeztünk meg
az 550 évvel ezelôtti nándorfehér-
vári diadalról, ahol Hunyadi Já-
nos és Kapisztrán Szent János ve-
zetésével arattak gyôzelmet a ma-
gyar seregek a török felett mint-
egy 70 évre visszavetve ôket. 

Nem feledkezhetünk meg az

1956. október 23-i forradalom 50
éves évfordulójáról sem. Joggal
kérdezhetik, miért esik szó mind-
ezekrôl az augusztus 20-i készü-
lôdés során. A magyar nép meg-
maradását és szabadságát a po-
gány Vajk teremtette meg az által,
hogy népét keresztény hitre térí-
tette és felépítette a magyar ál-
lamszervezetet. A magyar nép
szabadságának ugyanakkor ki-
emelkedô állomása volt a nándor-
fehérvári diadal és az 1956-os
szabadságharc is. Mindhárom tör-
ténelmi esemény népünk összefo-
gásának szép példája volt. Ne-
künk mai magyaroknak Pásztón,
Hasznoson és Mátrakeresztesen
szintén törekedni kell együvé tar-
tozásunk erôsítésére, hiszen
2007. április 26-án elérkezünk
egy igazán szép ünnephez város-
alapításunk 600 éves évfordulójá-
hoz. 

Keresztény hitünk erôsítsen
mindannyiunkat Szent István ün-
nepén a magyar nép összefogásá-
ra és a bizalom megteremtésére.
Augusztus 20-a az új kenyér ün-
nepe is, ezért hát kívánom minden
pásztói, hasznosi, mátrakeresztesi
embertársamnak, hogy bôven ke-
rüljön asztalára a gabona termésé-
bôl készült étel. 

Sisák Imre polgármester

Szent István napi gondolatok
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Így igaz: „egy városnyi vásár” a
Pásztó Pláza, reggeltôl éjfélig tar-
tó folyamatos mûsorral, utcabál-
lal. Augusztus 5-én kinyílt a város.
A fôúton csillogó sátrak erdeje fo-
gadta a városlakókat, vendége-
ket. A sátrakban szebbnél-szebb,
jobbnál-jobb akciós termékeket
kínáltak. 

A büfék, sörözôk, borozók, édes-
ségárusok, fagyizók sora hívogat-
ta a látogatókat. Gumiugrálók, go-
kartok, gyermekjátékok várták a
kicsiket, nagyokat. 

A parkoló nagyszínpadán a he-
lyi együttesek és meghívottak
egymást követôen léptek színpad-
ra. Ricsi bohóc önálló mûsorral
kedveskedett. A romkerti kisszín-
padon is bemutatkoztak a nép
együttesek, a zeneiskola tanárai és
tanulói elôadása is élménytadó
volt.

A vásár ideje alatt a helyi Vö-
röskereszt véradást szervezett, a
Margit Kórház ingyenes vérnyo-
más- és vércukorszint méréssel
adott egészségügyi tanácsokat. A
Városi Rendôrkapitányság bûn-

megelôzés, vagyonvédelem, bal-
eset-megelôzés és drogprevenció
témakörökben tájékoztatta az ér-
deklôdôket. A Bon-Bon együttes
egyórás élô koncertje zárta a vásá-
ri mûsor kavalkádot, amely éjfél
után utcabállal fejezôdött be. 

Egy városnyi vásár…

A Wittislingeni telephelyû, német
(bajor) nemzetiségû család 1892-
ben kezdte meg faipari termelô te-
vékenységét. Profiljukba profillé-
cek, bútorlécek, díszítô elemek,
képkeretlécek stb. gyártása tarto-
zott és tartozik ma is. A Bley – csa-
lád termelô és kereskedelmi tevé-
kenységének erôsödésével már a
’80-as évek közepétôl európai te-
lephelybôvítést tervezett.

A tulajdonosok által irányított,
faipari tevékenységet végzô vál-
lalkozás 1990-tól mûködött Pásztó
külterületén. A különbözô típusú
és méretû képkeretek gyártására –
Európai és a tengerentúli piacokra
– további, nagy volumenû igény
jelentkezett, melyet a tulajdono-
sok a lehetô legmagasabb színvo-
nalon szerettek volna kielégíteni.

Ennek érdekében az újjászerve-
zett vállalkozás, a Topline ’95
Képkeretgyártó Kft. a pásztói
Üvegipari Mûvek Szerszám és
Készülékgyárának régi forgácsoló
üzemét bérelve kezdte meg tevé-
kenységét 1996-ban. A kezdeti ne-
hézségek után – mely elsôsorban a
korszerû termelô-eszközök üzem-
be állítását, a technológiai sor és
háttér kialakítását, megfelelô lét-
számmal történô feltöltését jelen-
tette – az új termelô bázis megkö-
zelítôleg egy fél év alatt a tulajdo-

nosok által elvárt képkeret meny-
nyiséget és minôséget tudta produ-
kálni. Mindez elsô sorban a né-
met-magyar menedzsmentnek, a
korrekt üzleti kapcsolatnak és a jól
motivált dolgozói létszámnak volt
köszönhetô. Ebben az idôben a
foglalkoztatottak száma 30-40 fô
volt.

A gazdasági társaság egy-két év
alatt bizonyította életképességét,
megbízható mûködését, melyet a
német tulajdonosok egyre jelentô-
sebb megrendelés állománnyal
honoráltak. Így Pásztón rövid idôn
belül többféle anyagú, típusú és
méretû képkeret gyártás valósult
meg. Az  üzemvezetés technológia
korszerûsítési igényekkel, új dol-
gozók munkába állításával és egy-
re magasabb színvonalú mened-
zseléssel válaszolt a meg növeke-
dett termelési kihívásokra. Mind-
ez új gépek munkába állítását,
több mint 20 ember betanítását és
teljes munkaidôben történô foglal-
koztatását, ezáltal a termékkibo-
csátás közel megduplázását ered-
ményezte.

A cégvezetés a termelékenység
növelése és a költségek csökkenté-
se érdekében öt-hat évvel ezelôtt
tervezte egy üzem vásárlását, vagy
esetleg építését Pásztón. A tervek
2003-ben realizálódtak, amikor a
volt Váci Kötöttárugyár pásztói

gyáregységét sikerült megvásárol-
ni a német tulajdonosoknak. A te-
lephely átalakítása, a gyártósorok,
raktározási, irodai és egyéb kiszol-
gáló területek létrehozása igen rö-
vid idô alatt történt meg. A saját
tulajdonú gyár és a hozzá kapcso-
lódó külsô területek megfelelô fel-
tételeket biztosítottak a képkere-
tek gyártásához és további lét-
számbôvítést tett lehetôvé.

Bernd Bley ügyvezetô úr és Bar-
na Tibor üzemvezetô úr vezetésé-
vel a pásztói gyár jelenleg több
mint 80 kistérségi lakosnak nyújt
megfelelô munkakörülményeket
és megélhetést, megfelelve a szi-
gorú tulajdonosi elvárásoknak. 

A gyár életében 2006. június
16.-a jelentôs mérföldkô volt,
ugyanis a tulajdonosok, dolgozók,
az üzleti partnerek és egyéb meg-
hívottak – több mint kétszáz fô –
ünnepelhette a gyár fennállásának
10 éves évfordulóját. A gyár külsô
környezete jelentôs mértékben
megszépült hirdetve a vállalkozás
elkötelezettségét tulajdonosai,
dolgozói és a város iránt.

A jubileum alkalomból a Bley-
családnak,  a gyár menedzsment-
jének és minden dolgozójának
gratulálunk és további eredmé-
nyes munkát kívánunk.

Mészáros Sándor

Tíz éves a Topline ’95  Kft
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Lassan ismét eltelik egy négy éves
önkormányzati ciklus, amelynek vé-
gén illik mérleget vonni a megvalósult
eredményekrôl, gondokról és a lehet-
séges további célokról. Errôl kérdez-
tük Sisák Imrét Pásztó Város polgár-
mesterét?

Melyek voltak az elmúlt négy eszten-
dô legfontosabb feladatai?

Feladatokban bôvelkedô négy esz-
tendô után vagyunk, melyek közül jó
néhány kiemelkedô célt tudtunk telje-
síteni, de a munka során nagyon sok
azonnali intézkedést igénylô helyzet-
tel is szembe kellett néznünk. Legfon-
tosabb feladat a Képviselô-testület és
a polgármester számára az volt, hogy
olyan mûködôképes várost teremt-
sünk, ahol jól érzik magukat a pásztó-
iak, hasznosiak és mátrakeresztesiek,
na és természetesen a szûkebb kistér-
ségbôl, de az ország bármely részérôl
ide érkezô vendégek. Amit minden-
képpen kiemelnék, hogy egyszerre
ôriztük meg a város és intézményeink
mûködôképességét és folytattuk a fej-
lesztési célok megvalósítását az egyre
nehezedô körülmények közepette. So-
ha sem szerettem a kapkodást, az ad
hoc jellegû feladatmegoldást. Az
egyes célok megvalósításánál nem az
vezérelt elsôdlegesen, hogy milyen
azonnali igények merültek fel, mindig
rendszerben gondolkodtam és fontos-
nak tartom és tartottam egy-egy terü-
letnek a rendbetételét. Természetesen
mindezt igyekeztem úgy megvalósíta-
ni, hogy az emberek döntô többségé-
nek és a Képviselô-testületnek a véle-
ményével csengjen össze. 

2002-ben kiemelt feladatként hatá-
roztuk meg Pásztó és Hasznos teljes
csatornahálózatának a kiépítését.
2006. június 30-ával elmondhatjuk,
hogy a mátrakeresztesi, illetve a Pász-
tó és hasznosi I-II-III. ütem során
megvalósított beruházással Pásztó és
városrészei 100%-ban csatornázottá
váltak. Összességében ez a fejlesztés
1998-tól 2.442.824.000 forintba ke-
rült. Jelentôs nehézségeket okozott az
a tény, hogy míg az elsô két ütem so-
rán Pásztón és Mátrakeresztesen 90 és
92%-os állami támogatást kaptunk,
addig 2004-2005-2006-os szennyvíz-
beruházáshoz csak 72, illetve 66,2%-
os állami támogatás kapcsolódott. Ez
azt eredményezte, hogy több mint 300
millió forint állami támogatással kap-
tunk kevesebbet a csatornázáshoz. En-
nek ellenére teljesítettük ezt a rendkí-
vül fontos környezetvédelmi célt, s ha
nem is teljes egészében, de rendkívül
sok utat, járdát, parkolót sikerült fel-
újítani a szennyvízberuházást követô-
en. A szennyvízberuházás során figye-
lemmel voltunk a lakosság terhelhetô-
ségére, s ezért 2001-tôl kezdôdôen so-
ha nem haladta meg a 150.000 forintot
az érdekeltségi hozzájárulás. A teljes-
ség igénye nélkül sorolnám fel azon
utcákat, amelyek teljes útburkolatot
kaptak: Hajós Alfréd, Kör, Fenyô,
Major, Attila, Szôlôhegyi, Mátyás ki-
rály, Kölcsey Ferenc, Kishegy utca és
Kishegy sétány, Gábor Áron, Szentlé-
lek, Madách, Verseny és Hôsök utca,
Radnóti, Veres Pálné, Muskátli, Nár-
cisz, Csillag tér, Galamb út, Deák Fe-
renc utca, Rezeda utca, Régivásártér
utca, Bánya utca, Vörösmarty utca,
Mikszáth Kálmán, Rüzsa-Toldi út
csatlakozás, Nagymezô-Diófa úti

csatlakozás, Csap utca (piaci bejáró
elôtt), Ifjúság utca. Nem feledkeztünk
el az útépítések kapcsán a városré-
szekrôl sem. Így épülhetett meg Mát-
rakeresztesen a Békástói erdei út,
Napfény utca, Mezô Imre út,
Tóthegyesi út egy szakasza, Körtélyes
utca, az Óvár út, a Kékesi út, az erdei
iskolához és temetôhöz vezetô utak, il-
letve Hasznoson a Dobó út egy szaka-
sza. A Képviselô-testület legutolsó
döntésének megfelelôen kivitelezésre
került még Hasznoson a Vár utca alsó
szakasza, a Vidróczki utca, illetve
Pásztón az Ifjúság utca. Ami viszont
hátráltatta a nagyobb forgalmú utak
megépítését az a tényezô volt, hogy
több pályázatunkat is elutasította a Re-
gionális Fejlesztési Tanács. Ezek közé
tartozott az Irinyi, Baross Gábor, Ré-
givásártér, Vidróczki, Vár utcák pá-
lyázata. Ezek közül három utcát a ked-
vezôtlen döntés ellenére is megépí-
tünk önkormányzati forrásból. Sok
esetben zúzottkô alap terítésével pró-
báltunk segíteni a közlekedési viszo-
nyok javításán, pl: a Csermely, Sziget
és a Munkácsy utcákban. Joggal elé-
gedetlenek azon utcák lakói, ahol nem
sikerült még a teljes aszfaltburkolatot
kiépíteni, de számukra a fenti felsoro-
lás biztosíték lehet arra, hogy az elkö-
vetkezendô négy évben az ô kérésük is
nyitott fülekre talál. 

Sok szó esik manapság a parkolási
problémákról is. Mi a helyzet ezen a
területen?

Pásztón sajnos az elôdök olyan sûrû
beépítést alkalmaztak, amely minden
szabad területet elfoglalt, így elég ne-
héz a zöld felületek felhasználása nél-
kül új parkolókat építeni.

Ennek ellenére a kritikus parkolási
helyzeten sikerült javítani az elmúlt
négy év során. Itt ügyelni kellett arra,
hogy a zöld felületek ne sérüljenek. Új
parkolókat alakítottunk ki a Cserhát
lakónegyedi Munkaügyi Központ Ki-
rendeltségénél, a Fô utcán a piacbejá-
rótól felfelé esô részen és több mint
100 új parkoló létrehozását eredmé-
nyezte a városközponti kereskedelmi
egységek építése is. Jelentôsen javítot-
ta a parkolási gondokat a Mikszáth
Kálmán Gimnázium, a Rákóczi utca,
illetve a Dózsa György Általános Is-
kolánál lévô parkolóhelyek számának
növelése. Új parkolót építettünk az
Idôsek Átmeneti Otthonánál a Sport
utcánál, a Hunyadi úti lakóépületek
elôtt, a Deák Ferenc udvarban, a Szent
Imre és Csillag téren, a városi közte-
metô melletti területen, a Mûvelôdési
Ház elôtt, Mátrakeresztesen az Óvár
Vendéglônél, valamint a Kékesi úton.

Pásztó lakóit élénken foglalkoztatja
az egészségügyi ellátás, illetve a kór-
ház helyzete. Mi történt ezen a terüle-
ten az elmúlt években?

Rendkívül fontos terület a város
szempontjából az egészségügyi ellátó-
rendszer fejlesztése. Ezek közül is ki-
emelkedik a Margit Kórház. 1996-ban
megmenekült a pásztói kórház a bezá-
rástól és 2000. augusztus 25-én át-
adásra került az új 125 ágyas fekvôbe-
teg ellátó intézmény, amely
2.005.200.000 forintba került. 

2004. január 13-án pedig a régi
Margit Kórház felújított épületét ad-
tuk át a reumatológiával együtt
423.714.000 forintos összegben. 

Büszkék lehetünk arra, hogy a Mar-
git Kórház manapság sem küzd pénz-
ügyi gondokkal annak ellenére, hogy
az úgynevezett volumenkorlát és a
degresszív finanszírozás miatt 2003-
as szinten kapja a pénzügyi forrásokat
az Egészségbiztosítási Pénztártól. 

A Képviselô-testület 2006-ban pá-
lyázatot nyújtott be a tüdôgondozó fel-
újítására mintegy 6 millió forintos
összegben. Nyilván van még teendô a
betegellátás minôségének a javítása
terén mind a fekvô, mind pedig a járó-
beteg-ellátás vonatkozásában. Ugyan-
akkor az a demagógia még az „új sep-
rû” esetében sem vezet eredményre,
amely azt próbálja elhitetni Pásztó la-
kóival, hogy az Egészségbiztosítási
Pénztár által a kórház részére biztosí-
tott forrásokból utakat lehet építeni,
vagy éppen a kulturális területet tudja
ebbôl finanszírozni. A kórház részére
juttatott állami forrásokat csakis a be-
tegellátás céljaira lehet fordítani. Ter-
mészetesen mindezt a szülészet és nô-
gyógyászat veszteségére célozva már
két éve emlegetik azért, hogy bezárják
ezt az osztályt, és úgy látszik ka vá-
lasztási kampányban egyre inkább
erôsödnek ezek a hangok. Én viszont
arra tettem hitet polgármesterré vá-
lasztásom alkalmával, hogy a Margit
Kórház változatlan formában mûköd-
jön tovább a betegek gyógyulása és a
mintegy 300 kórházi dolgozó munka-
helyének megtartása érdekében. A
pásztóiak és a kistérség lakói 1995 és
1996-ban megmutatták, hogy mindent
megtesznek a Margit Kórház megma-
radásáért. Szinte már szlogenné vált az
a jelmondat, hogy Pásztó és a Margit
Kórház a pásztóiaké. Nem engedünk
azoknak a minden szakmai alapot nél-
külözô kezdeményezéseknek, ame-
lyek a kórház szülészeti-nôgyógy-
ászati és sebészeti osztályának a meg-
szûntetésére irányulnak. Persze két
választási megnyilatkozás között is
óriási különbség van. A legutolsó
ilyen kiadványban már a legnehezebb
helyzetben lévô osztályok megtartását
ígérik. Vigyázzunk az ígéretekkel, hi-
szen régi mondás az, hogy szegény
ember az, aki még ígérni sem tud.
Mert az igaz lehet, hogy az új seprû jól
seper, de ezzel ellentétben a régi tudja,
hogy hol a piszok! Nem engedhetjük,
hogy az a bizonyos partvis finoman ki-
söprögessen két osztályt dolgozóival
együtt a kórházból. 

Országosan is egyedülálló a szociá-
lis területen történt elôrelépés. Milyen

intézkedések történtek ezen a terüle-
ten?

Valóban az egyik legkiemelkedôbb
eredménynek tartom az idôsellátás és
a gyermekjóléti ellátás területén meg-
valósult fejlesztéseket. 2000 és 2004.
között több mint 400 millió forintos
költségvetéssel valósítottuk meg a
pásztói kistérség szociális fejlesztési
programját. Ennek köszönhetôen a
szociális alapellátás a kistérség terüle-
tén teljes értékûvé vált, továbbá a
szakellátások körében olyan hiánypót-
ló szolgáltatásokat indítottunk el,
amelyek a kistérségben eddig nem
voltak elérhetôek. Így megépült az 50
férôhelyes Idôsek Átmeneti Otthona
és létrehoztuk a 12 férôhelyes gyerme-
kek átmeneti otthonát, egy olyan in-
tézményt, amely Nógrád Megyében
eddig nem volt. A program közvetle-
nül 14 települést, közvetetten az egész
kistérséget érinti. Pásztón az elôbb
említetteken túl a támogatásnak kö-
szönhetôen bôvítettük a gyermekjóléti
szolgálat és az idôsek klubja épületét,
létrehoztuk Hasznoson az új 30 férô-
helyes idôsek klubját. Az elôzmények
ismeretében természetes volt szá-
munkra, hogy a 2003-ban megjelenô
„Küzdelem a munka világából történô
kirekesztôdés ellen” címet viselô
PHARE programra, - amely tartós
munkanélküliek szociális ellátórend-
szerben történô foglalkoztatását cé-
lozta – benyújtottuk pályázatunkat. A
második körben el is nyertük a
820.000 Euro támogatást. A projekt
természetesen a megvalósítás végén
járó szociális fejlesztési programra
épült, azt tovább fejlesztve, tartalom-
mal megtöltve. Ennek eredményeként
18 hónapon keresztül 90 %-os támo-
gatással 57 fô foglalkoztatását biztosí-
tottuk 16 településen, továbbá valósí-
tottunk meg kisebb volumenû fejlesz-
téseket. A két program végsô eredmé-
nyeként megállapíthatjuk, hogy 630
millió forintos összköltséggel sikerült
teljeskörûvé, jogszabálynak megfele-
lôvé alakítani a szociális és gyermek-
jóléti alapellátást és olyan szakellátási
szolgáltatásokat elindítani, amelyre a
kistérségben hosszú évek óta égetôen
szükség volt. A fejlesztések eredmé-
nyeként ezen ellátások kliens köre he-
lyenként a többszörösére nôtt, s nem
elhanyagolható tényezô, hogy közel
60 tartós munkanélküli foglalkoztatá-
sa, reintegrációja valósulhatott meg.  

Pásztó már a középkortól iskolavá-
ros volt. Jó példa erre a XV. századi
Oskolamester Háza, vagy a korábban
iskolaként funkcionáló Csohány Galé-
ria. Mi történt ezen a területen az el-
múl négy esztendôbe? 

Városunk önkormányzata kiemelt
figyelmet fordított az óvodai nevelés-
re, az általános és középfokú oktatás-
ra. Komoly nehézségeket okoz az,
hogy az állami finanszírozás a kötele-
zô feladatok esetében sem biztosítja az
oktatási kiadások 100 %-át. Erre egy
jó példa, hogy egy óvodás gyermek
egész évi ellátása az önkormányzat-
nak 530.000 forintba került, amelyhez
az állam mindössze 223.000 forint
normatívát biztosít. Ez azt eredménye-
zi, hogy a városnak rendkívül sok for-
rást kell biztosítani saját bevételeibôl

Pásztó a gyarapodó város
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az intézményei fenntartására. Az okta-
táson kívül ugyanígy igaz ez a közmû-
velôdésre, könyvtári vagy más egyéb
szolgáltatásra. Büszkék vagyunk
azokra az eredményekre, amelyeket
tanulóink, illetve az alkalmazotti kö-
zösségek értek el. Folyamatos felada-
tunk az intézmények felújítása. Az
egészségügyi és szociális területrôl
már beszéltem, most az oktatási intéz-
ményekrôl tennék említést. 2002-ben
fejezôdött be a Dózsa György Általá-
nos Iskola tornatermének 11 millió fo-
rintot meghaladó felújítása. Ugyaneb-
ben az évben a kollégium vizesblokk-
jára 3 millió forintot fordítottunk. A
Gárdonyi Géza és Dózsa György Álta-
lános Iskola felújítása 2005-ben feje-
zôdött be és 13.663.000 forintba ke-
rült. Ugyanitt a Dózsa iskola térburko-
lata 3.130.000 forintért került felújí-
tásra. A Mikszáth Kálmán Gimnázium
Rákóczi úti épületének a felújítása
36,3 millió forint összköltséggel való-
sult meg. Most kezdôdött a hasznosi
általános iskola felújítása 2,5 millió
forintért, elôkészítés alatt áll a pásztói
mûvelôdési központ 30,5 millió forin-
tos felújítása, valamint a volt könyvtá-
ri épületben az új házasságkötô terem
és a Többcélú Kistérségi Társulás iro-
dáinak kialakítása 11,7 millió forint
értékben. Emellett komoly forrásokat
fordítottunk a mátrakeresztesi erdei is-
kolára is. A környezet és természetvé-
delmi oktatás komoly színtere az erdei
iskola, ahová folyamatosan érkeznek
az ország minden részébôl csoportok. 

A legfontosabbnak mégis azt tartom
a felújításokon túl, hogy nem kellett
bezárnunk oktatási intézményt, s ezt
az elkövetkezendô négy évben sem
tartom elképzelhetônek. A városré-
szek oktatási intézményei ugyancsak
„védett” létesítmények.

Említette Polgármester úr, hogy
rendkívüli események is történtek,
amelyek komoly gondot okoztak Pász-
tónak és a mátrakeresztesi városrész-
nek.

A 2005. április 18-20-i mátrake-
resztesi természeti katasztrófa embert
próbáló feladat elé állította Pásztó la-
kóit. A keresztesi emberek még ma is
összerezzennek, ha elborul és megdör-
ren az ég. Az elmúlt év tavaszán meg-
tapasztalhattuk azt, hogy nem veszett
ki a magyar emberekbôl az együttér-
zés, az összefogás, a bajban való ten-
niakarás és segítôkészség. Név szerint
senkit nem emelnék ki, de minden se-
gítônek, legyen az tûzoltó, rendôr,
mentôs, egészségügyi, oktatási, hiva-
tali dolgozó, vagy katasztrófavédelmi
szakember, illetve egyszerûen csak jó
szándékú ember, köszönettel tarto-
zunk a segítségért. Mára az önkor-
mányzati és lakossági károk elhárítá-
sára Mátrakeresztesen, Hasznoson és
Pásztón több mint 700 millió forintot
használtunk fel. Ma sokkal biztonsá-
gosabb a Kövicses, Csörgô és a Ra-
vasz patak és sok-sok belvízelvezetést
szolgáló védmû. Helyreállításra kerül-
tek a kárt szenvedett közutak, önkor-
mányzati intézmények és parkolók. A
veszélyhelyzet azonban csak akkor
szûnik meg, ha az állam az általunk
kezdeményezett záportározókat meg-
építi Heves megyei területen, a Kövi-
cses és Csörgô patakon. 

Sok szó esett az elmúlt négy évben a
pásztói strandról is. Hogyan sikerült a

strand felújítása?
Itt egyszerre kell pozitív és negatív

dolgokról beszélni. Megépítettük a fe-
szített víztükrû úszó- és tanmedencét,
valamint a gyermekmedencét is. Az
Európai Uniós elôírásoknak megfele-
lô vízforgató berendezés, illetve gáz és
vasiszap ülepítô is elkészült több mint
70 millió forintos összegben. Ennek
következtében a fürdô látogatottsága
is ugrásszerûen emelkedett, ami az
emberek elégedettségét mutatja.
Ugyanakkor az a volumenû fejlesztés,
amit ténylegesen terveztünk kedvez-
ményes állami hitel nélkül nem való-
sulhatott meg. Sok-sok kritika érkezett
a pálya szélérôl bekiabálók részérôl.
Én úgy gondolom, hogy bekiabálás
helyett segítséget kellett volna nyújta-
ni. Azt viszont nem kockáztathattuk,
hogy egy 200 milliós hitel felvételével
a strand az eredeti tervek szerint meg-
épül, a szennyvízberuházás pedig nem
valósul meg Pásztón, vagy éppen
Hasznoson. 2006 és 2010 között min-
denképpen új burkolatot kap a nagy-
medence, arra törekszünk, hogy a pá-
lyázati lehetôségek függvényében egy
mélyfúrású kút melegebb termálvizet
biztosítson, ami a közép és idôsebb
korosztály részére is megfelelô stran-
dolási lehetôséget biztosít. Természe-
tesen más strandok fejlesztéséhez ha-
sonlóan nem tartom kizártnak a ma-
gántôke bevonását mindezen felada-
tok megvalósításában. Hiszem, hogy
korszerû szálláshelyek és luxus szóra-
kozást biztosító kiszolgáló létesítmé-
nyek ilyen módon biztosíthatók a
strandhoz kapcsolódó szabad területe-
ken.

A civil szervezetekkel és egyházak-
kal való együttmûködés fontos feladat.
Milyen eredményeket értek el ezeken a
területeken?

A történelmi egyházakkal és más fe-
lekezetekkel is törekedtünk az Alkot-
mányban megfogalmazott alapelvek
szerinti együttmûködésre. Intézmé-
nyeink avatására rendszeresen hívtuk
lelkészeiket, papjaikat. Szép eredmé-
nyek mutatkoztak az építmények és
más létesítmények vonatkozásában is.
Elegendô az új Evangélikus templo-
mot, a pásztói Szent Lôrinc templom
orgonáját, a hasznosi templomtorony
és fedélszék felújítását, vagy a mátra-
keresztesi új templom építését meg-
említeni, amelyek az összefogás ered-
ményeként valósultak meg. 

A civil szervezetekkel korrekt
együttmûködésre törekedtünk, de saj-
nos az önkormányzat pénzügyi lehetô-
ségeinek szûkülésével együtt nem tud-
tuk minden esetben azt a pénzügyi tá-
mogatást biztosítani, amely szükséges
lett volna a mûködésükhöz.

A közbiztonság szempontjából
rendkívül fontos az Önkéntes Tûzoltó-
ság. Megállapítható, hogy a tûzoltóink
rendkívül hatékonyan avatkoznak be
tûz és egyéb káreseményeknél. Kö-
szönet a munkájukért. Nagyon fontos
az egyéni védôeszközökkel való fel-
szerelésük, jól példázza ezt az elmúlt
napok mûegyetemi tragédiája. A tûz-
oltók új védôruházatot és légzôkészü-
lékeket kaptak 2006-ban 8 millió fo-
rintos összegben pályázati úton. Au-
gusztus végén pedig egy 95 millió fo-
rint értékû vadonat új félnehéz kategó-
riájú gépjármûfecskendô érkezik a
köztestülethez, jelentôsen javítva ez-
zel a lakosság közbiztonságérzetét. 

Négy év hosszú idô, s az elvégzett
feladatok felsorolása is terjedelmes.
Van-e hiányérzete a célok megvalósí-
tása terén?

Úgy érzem a választási program je-
lentôs részét megvalósítottuk, persze
nem hiánytalanul. Bôven van tenniva-
ló az utak, járdák, közterek építése te-
rén, ezt a célt szolgálja a városközpon-
ti rehabilitáció, amely egy 5000 fôs
akcióterületen határozza meg milliár-
dos nagyságrendben az elvégzendô
feladatokat. Ennek keretében tervez-
zük a városi piac korszerû, minden
igényt kielégítô felújítását kb. 300
millió forintos nagyságrendben. Szük-
ség van továbbá új parkolóhelyek ki-
alakítására, a zöld felületek teljes
megújítására, díszburkolatok és új
utak építésére, hogy csak a Hunyadi és
Baross Gábor utcát említsem. Tervez-
zük az elöregedett közmûvek, így a Fô
utca azbeszt ivóvízhálózatának a cse-
réjét, a közvilágítás korszerûsítését, a
mûemléki övezet megújítását, a Hajós
Alfréd úti sportpálya rekonstrukcióját.
Ugyanezen terv keretében megvizs-
gáljuk a közintézmények – mûvelôdé-
si ház, könyvtár, polgármesteri hiva-
tal, zeneiskola, magyar-francia két
tannyelvû gimnázium, rendelôintézet
– felújításának lehetôségét és akadály-
mentesítését. Ugyancsak komoly fi-
gyelmet szentelünk a közlekedési te-
rületek akadálymentesítésre, amely a
fogyatékkal élô emberek közlekedését
segíti. A Fô utca régi hangulatának
megteremtése érdekében a rehabilitá-
ciós terv készítôinek javaslatára hely-
reállítjuk a megbontott térfal szerke-
zetet. A Deák Ferenc utat a zeneisko-
lától a mûvelôdési házig teljes hossz-
ban sétáló, vagy csökkentett forgalmú
utcává fejlesztjük. 

A több milliárd forintos nagyberu-
házások befejezését követôen a város-
központi rehabilitáció megvalósítása
teszi befejezetté a városépítô munkát. 

Sok szó esik mostanában a munka-
helyteremtésrôl, és mindenki az ön-
kormányzatot ostromolja ezzel a prob-
lémával is.

Nem szeretném elhárítani ezt a fel-
vetést, de szeretném jelezni, hogy a
munkahelyteremtés az állam kiemelt
feladata. Én személy szerint polgár-
mesterként és országgyûlési képvise-
lôként is sokat küzdöttem azért, hogy a
SOLE Hungária Rt-t ne zárják be. Az
olasz tulajdonostól a nagyköveten át
miniszterek sorát interpelláltam ered-
ménytelenül. A válasz részükrôl az
volt, a munkahelyek nem szûnnek
meg, csak átköltöznek Bácsbokodra és
Szegedre. Ugyanakkor viszont ko-
moly eredménynek tekinthetô, hogy
mintegy 600 millió forintos beruhá-
zással 150 ember munkahelyét sike-
rült megôrizni az Agro-Produkt Kft-
nél és további új 20 munkahelyet léte-
síteni. 

Egy milliárd forintot meghaladó fej-
lesztés eredményeként az EGLO Ma-
gyarország Kft-nél új logisztikai bá-
zisraktár épült, mely hosszabb távon
biztosítja 340 foglalkoztatott munka-
helyét és újabb 30 munkahely létesül.

A 21-es út elôzési szakaszainak lé-
tesítése és a szervizutak új lehetôséget
nyitnak Pásztó területén az ipartelepí-
tésnek és munkahelyteremtésnek. Az
érintett ingatlantulajdonosokkal a köl-
csönös érdekek figyelembe vételével

tovább folytatjuk a tárgyalást a terület
biztosítása érdekében.

A Pannondrink és Millennium Kft.
folyamatos fejlesztési eredményeként
stabil foglalkoztatóvá vált a városban. 

Ezen túlmenôen, kiemelt feladatnak
tartom a rendkívül szeszélyes idôjárá-
si viszonyok következtében Pásztó,
Hasznos és Mátrakeresztes bel-és kül-
területi vízrendezését. Elkészült az a
megvalósíthatósági tanulmány, amely
Pásztó és a hozzá kapcsolódó 25 tele-
pülés teljes vízrendezési programját
tartalmazza. Ez a 14 milliárd forint
összegû projektet javasoltuk elsôdle-
gesen a Nemzeti Fejlesztési Terv II.
ütemében szerepeltetni az Európai
Uniós források elnyerése érdekében.
Ez jelenthet igazi megoldást a lakossá-
got veszélyeztetô belvízi problémák-
ra. 

A szennyvízberuházást követôen
rendkívül fontos feladat a lakosság
komfortérzetének további javítása,
amely az utak, járdák kiépítésével ér-
hetô el. A teljesség igénye nélkül ide
sorolnám a Baross Gábor, Irinyi, Kos-
suth, Gárdonyi Géza, Liget, Margit,
Kazinczy, Petôfi, József Attila, Toldi,
Csermely, Tóth Árpád, Vezér, Nyom-
da, Zagyvaköz, Bajcsy Zs., Nyírfács-
ka és más utakat is, de az Alkotmány
és Mátyás király úti járda építése is
fontos feladat. Ugyancsak fontos a vá-
ros teherforgalmának csökkentése ér-
dekében az északi elkerülô út megépí-
tése, valamint a balesetveszélyes cso-
mópontok közül a Csillag téri körfor-
galom és az Irinyi úti lehajtó sáv meg-
építése. Ezek állami feladatok, amely-
hez az elmúlt két évben az állami költ-
ségvetésben sem állt rendelkezésre
egyetlen fillér sem.

Sok szó esik az ivóvízrôl is, mert je-
lentôsen megterheli a lakosságot. Tö-
kéletesen egyetértek ezekkel az észre-
vételekkel. Ugyanakkor ismételten ki
kell hangsúlyoznom, hogy nem Pásztó
Város Önkormányzata állapítja meg a
lakossági vízdíjat, hanem a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
illetve az állami tulajdonban lévô
Észak-magyarországi Regionális Víz-
mûvek Zrt., amely cég 1 m3 vizet 298
forintért ad át a Dél-Nógrádi Vízmû
Kft-nek, s a vízmû ezt értékesíti 342
forintért a lakosság részére. Tárgyalá-
sokat kezdeményeztem annak érdeké-
ben, hogy a hasznosi víztározó a helyi
önkormányzatok tulajdonába kerül-
jön, s ebben az esetben jelentôs mér-
tékben csökkenhet a víznek az ára. 

A fejlesztési célok megvalósítása
csak is Pásztó, Hasznos és Mátrake-
resztes lakosságával egyetértésben
történhet. Végül, de nem utolsó sorban
szeretném kiemelni, hogy a fejleszté-
si, felújítási feladatokkal azonos prio-
ritást élvez az egészségügyi, szociális,
közoktatási, közmûvelôdési és köz-
igazgatási intézmények mûködtetése.
A lakosság számára az alkotmányos
alapelvekben biztosított szolgáltatáso-
kat és ellátást az intézményeinknek
mindenkor maximálisan biztosítani
kell. Nem lehet holmi fiskális szemlé-
letû, szakmai elveket nélkülözô célok
alapján feladatelvonást végrehajtani
és intézményeket megszûntetni sem
Pásztón, sem Hasznoson, sem Mátra-
keresztesen.

Pásztó a pásztóiaké és kérem, hogy
lakossági összefogással építsük Pász-
tót, Hasznost és Mátrakeresztest az el-
következô négy évben is.



Tisztelt Választópolgárok! Je-
lenleg Pásztó 8. számú választó-
körzet önkormányzati képviselôje
vagyok. 2002-ben kaptam bizal-
mat a  lakóktól, és azóta folyama-
tos munkám során megismertem a
körzet utcáit, az ott élô emberek
problémáit, közremûködtem a vá-
ros területén folyó nagy beruházá-
sok megvalósításában. 

A vállalt feladataim és elképze-
léseim nagy részét sikerült reali-
zálni, de természetesen akadt
megoldatlan probléma is. Egy-
részt ez fôként anyagi fedezet hiá-
nyára vezethetô vissza valamint
arra, hogy minden évben induká-
lódtak újabb és újabb megoldásra
váró feladatok, amelyek teljesíté-
se többet igényel négy évnél. 
A képviselô-testületben a Szociá-
lis és Egészségügyi Bizottság el-
nökeként tevékenykedem; Pásztó
egész területén a gyermekek vé-
delméért, a szociálisan hátrányos
helyzetû, rászorult családok meg-
segítéséért, lehetôségekhez mér-

ten az idôs emberekrôl való gon-
doskodás teljesítéséért. E pozíci-
ómban részese lehettem a nagy
egészségügyi beruházás megvaló-
sulásának, a szociális centrum ki-
alakulásának. A Pénzügyi Bizott-
ság tagjaként pedig megismertem
mélyre hatóbban városunk gazda-
sági helyzetét, a problémákat, az
elért eredményeket, és a fejlesztô
elképzeléseket. Képviselôként
igyekeztem mindig képviselni a
hozzám forduló lakók gondjait, az
intézményi dolgozók, gyermekek
és tanulók érdekeit. Képviselô-
testületi ülésen a döntések alkal-
mával minden esetben Pásztó fej-
lôdését tartottam fontosnak. A tel-
jes közmûvesítés után is a nagy
volumenû városközponti rehabili-
tációs pályázat elnyerését és meg-
valósítását kívánom segíteni. Én
magam törekszem az igényeknek
és elvárásoknak maximálisan
megfelelni, ezért meggyôzôdé-
sem, hogy a négy év kevés az ösz-
szegyûlt feladatok elvégzésére. 

A hosszabb intervallum, az egy-
másra épülô négy éves programok
a képviselôi munkát eredménye-
sebbé tehetik.

Köszönöm a négy évre szóló bi-
zalmat, és ha megtisztelnek sza-
vazatukkal, akkor ugyanolyan
energiával kívánom folytatni a
képviselôi munkát Pásztón, Hasz-
noson és Mátrakeresztesen.
Tisztelettel:

Sárik Jánosné 
képviselô asszony
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Felhívás
Több bejelentés érkezett a Pol-

gármesteri Hivatalhoz, mely

szerint a kishegyi fa hídon több

tonnás jármûvek közlekednek.

Felhívom a gépjármûvezetôk,

építtetôk figyelmét, hogy a kis-

hegyi fa híd súlykorlátozása

3,5 tonna. Ennél nagyobb sú-

lyú jármûvek nem haladhatnak

át rajta.

A teherforgalomra használják 
a mederjárót!

Aki a megengedettnél nagyobb

súlyú jármûvel áthalad a hídon

az a közlekedési szabályok

megsértésén túl a híd állapotát

szándékosan károsítja, ami

visszafordíthatatlan folyamat-

hoz vezet!

Az egyén élete során egy-egy al-
kalommal leltárt, számvetést ké-
szít arról, hogy a maga elé kitûzött
feladatokat hogyan, milyen mér-
tékben hajtotta végre. Az önkor-
mányzati képviselô is többször,
de a ciklus zárása elôtt egészen
bizonyosan felméri, hogy a vá-
lasztókkal egyetértésben megfo-
galmazott célkitûzések közül me-
lyek azok, amik teljesültek és mi-
ket kell továbbra is napirenden
tartani.

2002-ben, a választási ciklus
kezdetén meghatározott és ki-
emelt feladatok közül a szenny-
vízcsatorna hálózat továbbfejlesz-
tése nem csak a választókörzet-
ben, hanem a város teljes területén
megvalósult. A hálózatra való rá-
kötöttség növelésével, a kapacitás
erôteljesebb kihasználásával a
szolgáltatás fajlagos költségei, ez-
zel egyidejûleg lakossági terhei
tovább csökkenthetôk. 

Itt szeretném megemlíteni,
hogy az ivóvíz és csatornadíj kér-
désében igazi áttörést a vízveszte-
ség (közel 40%) csökkentésének,
a szolgáltató részérôl történô kö-
vetkezetes végrehajtása biztosít-
hat.

A város lakóinak közérzetére
közvetlenül hat a helyi infrastruk-
túra színvonala. Elemei közül el-
sôsorban a közutak és járdák ki-
építettsége és minôsége hagy to-
vábbra is sok kívánnivalót maga
után. A 6-os számú választókör-

zetben – miután a teljes
közmûvesítettség kritériuma a ko-
rábbi években teljesült – három
utca (Kör, Fenyô, Major) teljes
pályás útfelújítása valósult meg. 

Megkerülhetetlen lesz a közel-
jövôben a Baross Gábor út felújí-
tásához biztosított majd elvont
önerô visszapótlása, illetve a fel-
adat rövid idôn belül történô el-
végzése, továbbá az Arany J.,
Gárdonyi G., Kazinczy, Margit,
Liget, Vasút és Esze Tamás utcák
közútjainak felújítása. Ugyancsak
rövid idôn belüli intézkedést kell
tenni a Baross G., a Kör és Sport
utca szinte használhatatlan járdái-
nak felújítására.

Sikerült megépíteni az évtize-
dek óta hiányzó Baross G. út 6-10.
számú ingatlanok közötti járda-
szakaszt . Sajnálattal kell megál-
lapítani, hogy e terület 2006-ban,
még mindig többnyire járhatatlan
földúttal rendelkezik. Hosszú
évek lakossági igényét kielégítve
felújításra került a Szondy utcai
járda.

Az itt felsorolt feladatok mi-
elôbbi megoldása hatékonyan tud
hozzájárulni az ugyancsak priori-
tásként kezelt közlekedésbizton-
ság megerôsítésében.

A körzet parkolási gondjainak
enyhítésében szerény mértékben
segített a kórházi parkoló bôvíté-
se, valamint az Idôsek Átmeneti
Otthona melletti parkolóhelyek
kialakítása. Erôteljesen érzékel-
hetô azonban, hogy e probléma

nincs megoldva, amit tényszerûen
jelez a Gárdonyi és Liget utcák
közötti park, amely a gépkocsik
parkolásának esik áldozatául.

Önkritikusan kell szólnom ar-
ról, hogy a csapadékvíz biztonsá-
gos elvezetésének megoldásában
– annak ellenére hogy interpellá-
ciók tucatját juttattam el az illeté-
kesek felé – a mai napig nincs elô-
relépés. Úgy tûnik ez az akut
probléma már a város egészét
sújtja. Egyre nagyobb veszélyt je-
lent a településen élôk vagyonbiz-
tonságára, amit a fotó is bizonyít.

A megoldás nem elsôsorban
anyagiak hiányán, hanem az elha-
tározáson és a következetes vég-
rehajtáson múlik.

Amikor magam is elkészítettem
a „leltárt”, közben azon elmélked-
tem hogyan, milyen módon lehe-
tett volna elérni a ciklus elején ki-
tûzött valamennyi feladat végre-
hajtását? 

A válasz keresése közben a kö-
vetkezô körülmények visszatérô-
en megjelentek gondolataimban.

Az önkormányzati képviselô
munkája sajátos tevékenység, hi-
szen a település, a közösségi vala-
mint választói egyéni érdek szûk
mezsgyéjén egyensúlyozva úgy
kell döntéseket hozni, hogy a kö-
zösségi érdek érvényesüljön, de
az egyéni érdek se sérüljön. Ez
igen nehéz követelmény, mivel a
két elvárás sok esetben egymástól
távol áll, sôt idônként ellentmond
egymásnak.

A választó esetenként elmarasz-
talja képviselôjét, mert úgy érzi a
számára fontos ügyek nem, vagy
nem kellô gyorsasággal kerülnek
megoldásra. Még akkor sem, ha
képviselôje folyamatosan szor-
galmazza, azokban rendszeresen
közbenjár. Ehhez kapcsolódik,
hogy a képviselô – testületi dönté-
sek kollektív állásfoglalások. Te-
hát, ha a testület tagjainak többsé-
ge egyéni érdekeit a közösségi elé
helyezi, akkor a hôn áhított cél to-
vábbra is elérhetetlen marad.

És végül még egy gondolat: a
fejlesztés feladatai anyagi igényû-
ek, a városi kassza kulcsa azonban
nem az egyéni képviselô kezében
van.

Az elôzôekbôl számomra az
alábbi következtetés vonható le:
Egy város mûködése bonyolult
rendszer, amely akkor hibátlan ha
minden része a helyén van és el-
látja feladatát.

Tari Ottó
önkormányzati képviselô 

Képviselôi gondolatok…

Miért szeretném folytatni?
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Számvetés a négy évi munkáról
A mérlegkészítés és az újrakezdés
idôszakát éljük ezekben a hetek-
ben. Hiszen alighogy magunk mö-
gött hagyjuk az elôzô négy évet, már
az újraindulás lehetôségét, a
soronkövetkezô feladatokat kell
számításba venni. A képviselôi
munka azonban nem öncélú, hiszen
együtt kell megfelelnie a lakókör-
zetekben élôk és a város lakossága
elvárásainak. Ezért tartom szüksé-
gesnek az elmúlt négy év tapaszta-
latának megvonását, a reális és ön-
kritikus számvetést.

Tisztelt Pásztóiak! Az Önök bi-
zalmából immár harmadik ciklus-
ban vagyok a város és a 2-es válasz-
tókörzet képviselôje. Az eltelt 12
évhez hozzátartozott a város fejlô-
dését máig meghatározó döntések
sorozata, és az eredményeket gátló
tényezôk megléte egyaránt.

Tehát volt és van ok egyfajta elé-
gedettségre, de a lehetôségekhez és
a városlakók jogos igényeihez vi-
szonyított elvárásoknak már csak
részben tudott a város vezetése
megfelelni.

Az elmúlt négy év feladatait elsô-
sorban két nagyobb beruházás – a
szennyvízcsatorna hálózat teljes ki-
építése, valamint az egészségügyi és
szociális ellátórendszer bôvítése, az
idôsek és a veszélyeztetett fiatalok
elhelyezését biztosító átmeneti ott-
honok létrehozása - foglalta magá-
ba.

Örvendetes, hogy a város egyre
nehezedô mûködési problémái elle-
nére is sikerült ezeken a területeken
elôbbre lépni.

Az iskolák és óvodák mûködôké-
pességének biztosítása mellett, na-
gyon fontos volt az intézményháló-
zat felújítása is.

A legégetôbb problémának a vá-
ros igen rossz anyagi helyzetét tar-
tom. A költségvetés hiánya mára
megközelíti a 350.000.000 Ft-ot. 
A helyzet egyre tarthatatlanabb, hi-
szen a hiány fokozatosan növekvô
mértéke a város eladósodását idézi
elô, a mûködési biztonságot veszé-
lyezteti.

Nincs könnyû helyzetben az ön-
kormányzati képviselô, amikor a
körzetének problémáit szeretné
megoldani, de ugyanakkor a város
egészét kell képviselnie.

Annak a körzetnek vagyok a kép-
viselôje ahol – a település fejlettség-
ét alapul véve – még mindig jelentôs
a lemaradás, az út – és járdafelújítás
valamint a közterületek gondozott-
sága terén.

A négy évvel ezelôtti progra-
momban központi helyen szerepelt
az úthálózat fokozatos felújítása, a
járdák rendbe tétele. Alapvetô cé-
lom volt még a körzetben lakók ha-
tékony képviselete, a szociális prob-

lémák megoldásában történô közre-
mûködés.

Ami az elmúlt ciklus során meg-
valósult:

Felújításra kerül a Gábor Á. út , a
Mátyás király út és a Rezeda út, sok-
sok év elteltével végre kiépítésre és
aszfaltozásra került a Vörösmarty út
és a Mátyás király út régi szakasza.
Kiépült a Csermely utca teljes hosz-
szában a járda is. 

A felsoroltak mellett minden év-
ben törekedtem arra, hogy a köz-
hasznú munkások közremûködésé-
vel rendbe legyenek téve a közterü-
letek és a vízelvezetô árkok.

A képviselôi munka másik része a
személyes kapcsolattartás, az egyé-
ni problémák kezelése már sokkal
összetettebb. Sokan szorulnak rend-
szeres, vagy idôszakos szociális tá-
mogatásra, sok az idôs, a folyama-
tos gondoskodást igénylô ember. 

Van tehát mit tenni. Ez az a terü-
let, ahol a képviselônek mindig elér-
hetônek és nyitottnak kell lennie. A
következô évek igen fontos telepü-
lésfejlesztési feladata lesz, hogy a
teljesen jogos lakossági igények
megvalósulhassanak.

Ide tartozik a még mindig jelentôs
számban felújításra váró utak – és
járdák leaszfaltozása ütemezési terv
szerint. Igen fontos a parkok és ját-
szóterek rendbe tétele a folyamatos
gondoskodás a közterületekrôl.

Egy élhetôbb, egy szerethetôbb
egy mindenki számára vonzóbb vá-
rost kell kialakítanunk. Ez biztosít-
hatja az egyre növekvô helyi és von-
záskörzeti igények magasabb szintû
kiszolgálását.

Mint a településfejlesztési bizott-
ság elnöke úgy ítélem meg, hogy a
város – sokak által dicsért – kedve-
zô adottságait, kistérségi centrum
szerepét eddig nem tudta kihasznál-
ni. Éppen ezért az élhetôbb környe-
zet kialakítása, a város vonzerejé-
nek növelése a következô nagy fel-
adat. Ehhez hozzá tartozik a keres-
kedelem és szolgáltatás helyi viszo-
nyainak javítása, a piac mielôbbi
fejlesztése, a parkolási gondok eny-
hítése. 

Korábban és napjainkban is ta-
pasztalható, hogy a város és a feneki
körzet egyik legnagyobb gondja a
megoldatlan csapadékvíz elvezetés.

Évek óta hiába soroljuk – néhány
képviselôtársammal – testületi ülé-
seken és más fórumokon a problé-
mákat, semmi nem történik. Pedig
mára már tapasztalhatjuk, hogy egy-
re több ember értékeit, ingatlanát és
ingóságát veszélyezteti az utóbbi
években és az elmúlt napokban le-
esett nagy mennyiségû csapadék. 

Tûrhetetlen, hogy egyre gyakrab-
ban önt el utcákat, kerteket és pincé-
ket a csapadékvíz többek között a
Baross G., és Szondi utcák környé-

kén valamint a Rózsa , a Toldi, a
Vörösmarty és a Gábor Á. utcákban.
Sok ház pincéjében a magas talaj-
vízszint nemcsak a sok esônek, ha-
nem a kitakarítatlan árkoknak és a
rendezetlen vízfolyásoknak is a kö-
vetkezménye.

A jelzéseinkre a város polgármes-
tere rendre egy majdani átfogó kis-
térségi vízrendezési terv megvalósí-
tását hozza fel. De hogy mi lesz ad-
dig, és miért nem lehet az áteresze-
ket és az árkokat rendszeresen taka-
rítani, arra máig nincs válasz.

Éppen ezért tartom a következô
négy év egyik kiemelt feladatának
az árvízvédelem a személyes érté-
kek megóvása miatt a belvízelveze-
tés átfogó rendezését.

Tisztelt Városlakók!
Bizonyára már Önök is értesültek

róla, hogy az októberi önkormány-
zati választás már egy új rendszer
szerint fog történni.

Megszûnik a 10 egyéni képviselôi
körzet, a város és a városrészek
(Hasznos és Mátrakeresztes) együt-
tesen alkotnak egy választókerüle-
tet. Én most már a negyedik alka-
lommal vágok neki a megmérette-
tésnek. Az Önök bizalmából remé-
lem, hogy továbbra is egyetértés-
ben, együttmûködve alakíthatjuk a
város fejlôdését, befolyásolhatjuk a
környezetünket, teremthetünk egy
lendületesen gyarapodó várost.

Ebben az építô munkában lesz
szüksége összefogásra a következô
képviselô-testületnek, és egyéni fe-
lelôsségvállalásra a képviselôknek
személyenként is.

Csak az a település lehet sikeres,
ahol minden tenni akaró ember
munkájára számítanak.

Ez a város mindenkié!
Reviczki László

önkormányzati képviselô

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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Pásztó mûvészei Athéné alko-
tókört alapítottak Zsiga Lajos
festômûvész és költô kezdemé-
nyezésére, mellyel régi elkép-
zelés vált valóra. 
Mûvészeket összefogó, támo-
gató közösségben többféle mû-
vészeti ág alkotói találtak ott-
honra: a festészet, a szépiroda-
lom, a költészet. 
A kör helyben biztosít bemu-
tatkozási lehetôséget alkotói-
nak. A festômûvész tagok
nagyrészt pedagógusok, rajz-

tanárok, akik nagy segítséget
tudnak nyújtani a kezdô alko-
tóknak. 
A kör 2006 szeptemberében
tervezi megtartani elsô szerzôi
estjét, ahol a nagyközönség
elôtt is be kívánnak mutatkoz-
ni. Addig is várják az alkotók
jelentkezését a mûvelôdési
központban. Támogatók: Vá-
rosi Mûvelôdési Központ,
Csohány Baráti Kör, Pásztó
Kultúrájáért Alapítvány, és
Sisák Imre polgármester. 

Athéné alkotókör

Pásztó jelenlegi vezetôje, Sisák
Imre lesz a Fidesz-Magyar Polgá-
ri Szövetség, a Magyar Demokra-
ta Fórum, a Kereszténydemokrata
Néppárt és a Nemzeti Kör Pásztó-
ért Egyesület közös polgármes-
terjelöltje az önkormányzati vá-
lasztáson.

Dr. Becsó Károly, a Fidesz-
MPSZ pásztói elnöke elmondta:
az elmúlt évek dinamikus fejlôdé-
se hitet és erôt ad ahhoz, hogy a
jobboldali összefogás jegyében
újra Sisák Imrét támogassák pol-
gármesterjelöltként. A Magyar
Demokrata Fórum Nógrád me-
gyei elnöke, Eötvös Mihály sze-
rint a jelölt két cikluson keresztül
már bizonyította, hogy ô az alkal-
mas személy Pásztó vezetésére,
de országgyûlési képviselôként is
megállta a helyét. Sisák Imre az
idei parlamenti választások során
Pásztón meggyôzô fölénnyel, kö-
zel 1300 szavazattal múlta felül
szocialista riválisát. 

– Sisák Imre eddig is nagy ener-
giával dolgozott a városért, szak-
mai tudása és emberi kapcsolatai
garantálják, hogy az elkövetke-
zendô négy évben is sikerre viszi a
település fejlôdéséért tett erôfe-
szítéseit – hangsúlyozta Volek
György, a Nemzeti Kör Pásztóért
Egyesület elnöke. 

A saját bevallása szerint is elkö-
telezett lokálpatrióta, Sisák Imre
46 éves, s immár 26 esztendeje
boldog házasságban él feleségé-
vel, Juhász Évával. Termékeny és
örömteli idôszak volt ez életük-
ben, hiszen öt gyermekük szüle-
tett: Nikoletta, Adrienn, Dóra,
Patrícia és Máté. A politikus 1960
áprilisában született a ciszterek
városában, gyermekéveit Taron
töltötte. A salgótarjáni közgazda-
sági és kereskedelmi szakközépis-
kolában érettségizett, az állam-

igazgatási fôiskolán 1984-ben
végzett igazgatásszervezôként.
Azonban, mint mondja, ennél
sokkal fontosabb az élet iskolája:
több, mint 28 évet dolgozott a
közigazgatásban, végigjárva a
ranglétrát. Szülôvárosa, Pásztó
polgármesterévé 1998 október
18-án választották meg, az azt
megelôzô ciklusban pedig helyi
képviselôként, a pénzügyi bizott-
ság elnökeként tevékenykedett.
Munkáját hármas jelszava – tisz-
tesség, család, szolgálat – tükré-
ben ítéli meg. 

Soha nem felejti el az 1996-os
küzdelmet azért, hogy a kormány-
zat ne zárja be a Margit Kórházat.
Nemcsak az intézmény megmen-
tését, hanem annak címzett támo-
gatással történô fejlesztését is el-
érték: 2,5 milliárd forint ráfordí-
tással 2000-ben átadták az új 125
ágyas kórházat. Négy év elteltével
423 millió forintból a régi Margit
Kórház is megújult. Az egészség-
ügyi ellátórendszer fejlesztésén

továbbra is dolgoznak: mintegy
hatmillió forintból újítják fel a
pásztói tüdôgondozót. 

– Pásztó – s így a Margit Kórház
is – a pásztóiaké! Arra tettem es-
küt, hogy minden körülmények
között a város és lakossága érde-
keit védelmezem. A kórházat nem
azért létesítettük, hogy osztályo-
kat építsünk le – hangsúlyozta Si-
sák Imre. Több mint 402 millió
forintos fejlesztés eredménye a
kistérség mintaértékû szociális el-
látórendszere, melynek keretében
50 férôhelyes idôsek otthona épült
Pásztón. A gyermekvédelmi háló-
zatra is nagy gondot fordítottak
mind a 26 településen, a városban
például gyermekek átmeneti ott-
hona is mûködik. 

Mára nemcsak Pásztó, hanem
Hasznos és Mátrakeresztes is
százszázalékosan csatornázottá
vált, közel 2,5 milliárd forintos
fejlesztéssel. Idén befejezôdött a
Mikszáth Kálmán Gimnázium és
Postaforgalmi Szakközépiskola

Rákóczi úti épületének felújítása,
valamint a Gárdonyi Géza és Dó-
zsa György általános iskolák re-
konstrukciója, de – 30,5 millió fo-
rintos beruházás eredményeként –
a Teleki László Mûvelôdési Köz-
pont is megújul. 

Egy választási ciklusban 45 ut-
ca „épült meg” – ebbôl megköze-
lítôleg tíz korábban teljesen kiépí-
tetlen volt. Új parkoló létesülhet
Mátrakeresztesen (amely mintegy
530 millió forintos ráfordítással
éledt újjá a természeti csapást kö-
vetôen), Hasznoson megújulnak a
Vár és a Vidróczki utcák, Pásztón
pedig az Ifjúság utca, s hamarosan
elindul egy új házasságkötô terem
megépítése is. 

Sisák Imre az elkövetkezendô
négy év feladatai között megemlí-
tette a városközpont egymilliárd
forintos rehabilitációját: megújul-
nak a közutak, valamint új parko-
lók építése és játszóterek teljes
felújítása is megvalósulhat. A vá-
rosi piac és a Kishegyi szabadidô-
park komplett fejlesztése is ennek
keretében történhet meg. Szeret-
nék megvalósítani a még felújítás-
ra váró utak rekonstrukcióját és a
városi strand továbbfejlesztését, a
kistérség településeinek bel- és
külterületi vízrendezését is. 

– Nógrád megyében Pásztó az
egyedüli olyan város, amely vala-
mennyi intézményét önmaga mû-
ködteti. Ennek, s a fenntartáshoz
szükséges állami források folya-
matos csökkenésének dacára
Pásztó a 2006-os ciklus végére is
mûködôképes település maradt.
Ha lokálpatriotizmusomat, az el-
múlt nyolcéves munkámat és
programomat kellô biztosítéknak
tekintik, kérem a lakosságot, hogy
támogassanak engem, s a jobbol-
dal jelöltjeit – zárta szavait Sisák
Imre.

Sisák Imre a jobboldal közös polgármesterjelöltje

“A város és lakossága érdekeit védelmezem”

Sisák Imre polgármester a sajtótájékoztatón, Dr. Becsó Károly, Eötvös
Mihály és Volek György társaságában

Pásztó Város Önkormányzat Kép-
viselô-testülete a 118/2006. /V.25./
számú határozata alapján kinyil-
vánítja azon szándékát, miszerint
Pásztó 600 éves városalapítási év-
fordulóját megfelelôen, méltókép-
pen kívánja megünnepelni.

Ennek érdekében a szervezô és
lebonyolító Városalapítási Emlék-
bizottság felkér minden Pásztón
mûködô szervezetet, intézményt,
vállalkozást és városlakót, hogy a
Városalapítási Emlékév program-
jaira tegyék meg a javaslataikat, és

egyben számítunk mindenki segít-
ségére és erejéhez mérten a fel-
adat-vállalására is.

A programokra (különféle ren-
dezvények, kiállítások, elôadások,
kiadványok, mûalkotások, akciók
stb.) vonatkozó konkrét javaslato-
kat – amelyek a várható költségek-
re is térjenek ki – lehetôleg 2006.
szeptember 15-ig juttassák el a Vá-
rosalapítási Emlékbizottság elnö-
kének, Kriston Péternek a Polgár-
mesteri Hivatalba 3060 Pásztó,
Kölcsey út 35. Fax: 32/460-918, 
e-mail: kriston@paszto.hu

Felhívás
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Tekintse meg színes, több száz
kötôfonalból álló választékunkat!

Kössön, horgoljon kedvére!

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

Várjuk a
Kéttextilházban-ban!

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
Iskola kezdési akció!
Forgószékek, 
íróasztalok
kaphatók!

– Házhozszállítás 24 tonnáig (daruzással is)!
– Törzsvásárlói kedvezmények!!
– Árengedmények (mennyiségtôl függôen)

Minél többet vásárol, 
annál többet megspórol!

– Váci cement 2.260 Ft/q (25 és 50 kg) 
– Fenyô fûrészáru 5 m3 felett –5% kedvezmény
– Fa bejárati- és belsô ajtók, ablakok készletrôl is!!
– Mûanyag nyílászárók minôségi profilból!!

5 db felett –5% kedvezménnyel!!
– Térkövek 1.790 Ft/m2-tôl kaphatók
– Tatai natúr kör- és egyenesvágású cserepek:

87 Ft/db (6 raklaptól gyári szállítással)
– Hôszigetelô rendszer vörös vakolattal, 4 cm-es szigeteléssel:
1.706 Ft/m2 színfelár nélkül!! (50 m2 felett ingyenes házhozszállítás)

ÉPÍTKEZIK, FELÚJÍT? SEGÍT ÖNNEK A BOLTÍV!

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

www.boltivtuzep.hu, boltivtuzep@profinter.hu

Építôanyagok
Alaptól a kéményfedlapig!

Pásztó, Kossuth út 116/2.

Tel.: 32/460-539

Vasanyagok
Csempék és padlóburkolólapok

Pásztó, Fô út 103.

Tel.: 32/463-594
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Pásztó, Nagymezô út 16. Tel.: 06-30/2817-947
Nyitva: H–P: 9–16.30, szombaton 9–11.30-ig!

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!

❖ 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!

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
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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!

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

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
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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

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

Kölcsey 
Könyvesbolt

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

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

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
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Pásztó kulturális életében meg-
határozó szerepet tölt be a városi
könyvtár. Eleven közösségi hely,
alapvetô információs központ, a
tudásalapú társadalom alapintéz-
ménye, melynek mûködése kihat
a városlakók életére. Ez a felelôs-
ség érzôdött a városi önkormány-
zat júniusi ülésére készült elôter-
jesztésben, amelyet „A nyilvános
könyvtári ellátás helyzete és a
fejlôdés feladatai” címen tárgyalt
a képviselôtestület. 

A részletes szakmai kibontás-
ban gazdag anyag sorra vette a
könyvtár „újkori” történetét, az új
kihívások diktálta változásokat és
az elkövetkezô idôszak terveit, a
kollektíva fejlesztô elképzeléseit.

A Teleki László Városi Könyv-
tár a kedvezô épületi elhelyezést
követôen folyamatosan és rugal-
masan alakította új minôségi
szolgáltatásait, szakszerû könyv-
tári gyûjteményét. Olyan könyv-
tárat szeretnénk, amely teljesítô-
képességében meg tud felelni szû-
kebb és tágabb környezetünk tár-
sadalmi , gazdasági, kulturális el-
várásainak, ami kötôdik múltunk-
hoz és jól körvonalazott jövôkép-
pel rendelkezik.

Napjainkban folyamatosan, de
észrevehetôen megváltoztak a
könyvtárhasználati szokások: a
hagyományos könyvtári funkciók
mellett egyre nagyobb hangsúlyt
kapnak a számítógépes szolgálta-
tások, a közhasznú, közérdekû in-
formációk közvetítése, az iroda-
lomkutatás, könyvtárközi köl-
csönzés, Internet elérhetôség,
stb…

Az országos és nemzetközi
könyvtári rendszerben való rész-
vétel kitágítja a könyvtárak hatá-
rait, ez már a virtuális könyvtár
idôszaka, és ehhez könyvtárunk-
nak is alkalmazkodnia kell, ezért
fontos és meghatározó a könyv-
tártechnikai innováció, a tárgyi és
személyi fejlesztés.

A könyvtár vezetése 2006-ban
célul tûzte ki az épületen belüli
szervezeti, és ehhez kapcsolódó,
tartalombôvítést szolgáló átala-
kítást.

Az elsô emelet átalakítása az ol-
vasószolgálati felnôttrészleg mi-
nôségi javítását szolgálta. Köz-
ponti helyre került a kölc-
sönzôpult, a tájékoztatás meg-
könnyítése érdekében a katalógu-
sokat egy helyre rendeztük. A tá-
jékoztató könyvtáros új helyet ka-
pott, ahol a szakterületének meg-
felelô dokumentum, segéd- és ké-
zikönyv azonnal rendelkezésére
áll. 

Gazdag helyismereti gyûjte-
ményünk is új helyre került, - fo-
lyamatos bôvítése és feldolgozása
alapvetô fontosságú, csakúgy
mint a Közhasznú információs
bázis erôsítése és mûködtetése.
Mindezen feladatok szorosan
kapcsolódnak a könyvtári állo-
mány állandó bôvítéséhez, meg-
újításához, hiszen a könyvtári mû-
ködés alapja a korszerû, használói
igényekre épülô gyûjtemény.

A változás itt is megjelenik, - az
új információhordozók felvált-
ják a rég használt dokumentumo-
kat, a gyors információközlés, -
közvetítés igénye már a jelen va-
lósága. 

Ez tükrözôdik az ismét megnyi-
tott földszinti nagyteremben ki-
alakított folyóirat- és számítás-
technikai részleg funkciójában.
Egy helyre került minden számí-
tógépes szolgáltatás: Internet,
scannelés, nyomtatás, színes má-
solás, adatbázisok és CD-ROM
használat. 

A látogatók által használt szá-
mítógépes szolgáltatások teljessé-
gét az integrált könyvtári rend-
szerben való mûködés jelenti.

Az a könyvtár, amely nem csat-
lakozik semmilyen könyvtári
rendszerhez, szükségszerûen le-
marad, hisz az általa nyújtott in-
formációk mennyisége messze el-

marad a hálózati kapcsolatban
mûködô intézményekétôl.
Könyvtárunk ezen a téren szûkö-
sebb tárgyi feltételek és a hiányzó
szaklétszám miatt elmaradással
küzd.

2006-ban önkormányzati tá-
mogatással és pályázattal meg-
gyorsítottuk a fejlesztést. Meg-
rendeltük a Corvina integrált
könyvtári rendszert, mely a
könyvtári munkafolyamatok au-
tomatizálására kifejlesztett szoft-
ver. Integráltan kezeli a könyvtári
funkciók minden feladatát a kata-
logizálástól a kölcsönzésig, a
szerzeményezéstôl a beérkezteté-
sig. Az igazi értéket nem is maga a
számítógépes rendszer képezi, ha-
nem a segítségével létrejött és ke-
zelt adatok, hozzáférhetôségek.
Gyorsabbá és határtalanul tágab-
bá válik a könyvtárhasználók szá-
mára az általunk nyújtott lehetô-
ség.

Könyvtárunk országosan elér-
hetôvé válik az OPAC számítógé-
pes katalóguson keresztül, mi is
csatlakozhatunk más országos
könyvtárakhoz, adatbázisokhoz.

Az elôkészületi munkákat meg-
kezdtük, ütemezzük és fokozato-
san léptetjük be a különbözô mun-
kafázisokat, a felkészített könyv-
tárosi kollektíva és a szakterületre
került új munkatárs közremûkö-
désével. Igen sikeresek számító-
gépes tanfolyamaink, melyet el-
nyert pályázatok segítségével, mi-
nimális térítési díjért indítottuk
2003. ôszétôl immár több alka-
lommal. A képzés célja, hogy ál-
talános ismereteket adjon a számí-
tástechnika alapkövetelményei-
bôl, és segítse a használót speciá-
lisabb alkalmazás elsajátításában.

Eddigi tanfolyamainkon össze-
sen 156 fô tanult, és 2006 ôszétôl
– újabb sikeres pályázat révén – a
kistérségre is kiterjedôen ismét in-
dítjuk tanfolyamainkat, amelye-
ket Sándor Gáborné informatikus
könyvtáros igazgatóhelyettes, és

Bercsényi Gábor informatikus ve-
zet.

A közösségi mûvelôdés színte-
réül szolgáló II. emeleti nagyte-
rem, a falburkolat megújításával
ismét a nagyközönség rendelke-
zésére áll, színvonalas kiállítások,
irodalmi, mûvészeti programok
várják a látogatókat, ôsztôl ismét
tervezett és szervezett formában.
A városfelé nyitás szellemében la-
kóhelyi közösségeknek, civil és
politikai szervezeteknek is egyre
többször adjuk ki ezeket a terme-
ket, melyet – otthonossága, eszté-
tikai megjelenése – vonzóvá tett a
városlakók körében.

Gyermekrészlegünk meghitt
hangulatával lehetôséget nyújt az
elmélyült tevékenységre, a játé-
kos foglalkozásokra, és a hasznos
szabadidô eltöltésére a 14 éven
aluliaknak, színes programkínála-
tával várja a gyerekeket.

A Teleki László Városi Könyv-
tár vezetése és kollektívája meg-
határozónak tartja a „rendelkezés-
re állást”, a könyvtár használóival
való korrekt, szakszerû, készséges
viszonyt, mely könyvtár-filozófi-
ánk alapja.

Szeretnénk, ha „emberarcú”
könyvtár maradna intézményünk
a jövôben is, ahová mindenki szí-
vesen jön, és elégedetten távozik. 

„A könyvtárba bárki beléphet
és a szellem aranyát számolatla-
nul viheti magával.”

Szeretettel hívjuk és várjuk lá-
togatóinkat!

Gerhát Gyuláné

Könyvtár a megújulás útján

Könyvtárunk ismételten elindítja a
már hagyománnyá vált (2003-tól)
számítógép-használói tanfolyamát.
A tanfolyam 2006. szeptember 1-tôl
2007. június 30-ig tart.

Az oktatást pályázat keretén belül
támogatja a Nemzeti Kulturális
Alap és a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma. A pályázatot
Pásztó és kistérsége településeire ír-
ták ki, így várunk minden olyan
pásztói és kistérségben élô lakost

aki szeretne tanulni ECDL Start
alapjaira épülô számítástechnikai
tanfolyamon. A tanfolyam végén le-
hetôség van ECDL moduljaira épü-
lô vizsga letételére.
Tematikája: számítástechnikai
alapismeretek
– Word; – Excel vagy Power Point;
– Információ és kommunikáció (In-
ternet)
Díja: 8.000 Ft; Idôtartama: 20 óra;
Egy csoport 6 fôbôl áll.

A képzés lehetôség ad arra, hogy

hosszabb idôtartamban tanuljanak a
hallgatók egy-egy modult, tehát 10
órában hallgathatnak Word-öt stb.

Az oktatás ECDL tananyagára
épül, (az ECDL nemzetközileg elis-
mert számítógép-használói jogosít-
vány).

A tanfolyam elvégzése után tanú-
sítványt adunk.

A képzéseket  a Teleki László Vá-
rosi Könyvtár számítógépes termé-
ben csütörtöki napokon tartjuk, ill.
lehetôség van más idôpontok beüte-

mezésére is. A jelentkezéseket a
pásztói Város Könyvtárba várjuk a
tanfolyam oktatóinál: Sándor Gá-
bornénál (informatikus könyvtáros)
és Bercsényi Gábornál (informati-
kus).

Elérhetôségünk:
Személyesen: Teleki László Városi
Könyvtár Pásztó Nagymezô út 3.
Tel.: 06-32/463361, 
06-32/460100. 
E.mail: K0155@koznet.hu

Pásztó és kistérsége lakói számára szervezték 

Számítógép-használói tanfolyam a városi könyvtárban
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Önkormányzati választás – 2006. október 1.
A Pásztói Helyi Választási Iroda hirdetményei

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  V Á L A S Z T Á S I  T Á J É K O Z T A T Ó

TISZTELT 
VÁLASZTÓPOLGÁR!

A Magyar Köztársaság Elnökének
döntése alapján 2006. október 1-jén
ismét települési önkormányzati
képviselôk, polgármesterek és me-
gyei közgyûlési tagok választására
kerül sor.

Az önkormányzati képviselôk vá-
lasztására négyévenként egyszer
kerül sor. Vegyen Ön is részt a vá-
lasztáson, adjon felhatalmazást a
közügyek intézésére! Kérjük, men-
jen el szavazni 2006. október 1-jén!
Az alábbi rövid tájékoztató segítsé-
get nyújt Önnek, hogy a jelöltállítás
és a szavazás legfontosabb szabá-
lyai ismeretében éljen választójogá-
val.

A települési önkormányzati kép-
viselôk jelölése és választása

Az önkormányzati képviselôk vá-
lasztásánál jelentôs változás követ-
kezett be.
Pásztó város lakosságának száma
2006. január 1-jei állapot szerint
9.975 fô. Ezért a korábban 10 egyé-
ni választókerületben történô ön-
kormányzati képviselô választás he-
lyébe a kislistás választás lépett,
amelynek esetében Pásztó település
egésze egy választókerületet alkot,
ahol 13 települési önkormányzati
képviselôt lehet megválasztani.

Jelöltet ajánlani a sárga színû aján-
lószelvény kitöltésével és a jelölt-
nek vagy megbízottjának történô át-
adásával lehet. Egy választópolgár
csak egy jelöltet ajánlhat. Képvise-
lôjelölt az lehet, akit a településen
lakóhellyel rendelkezô választópol-
gárok legalább 1 %-a jelöltnek aján-
lott. Pásztó városban a választópol-
gárok száma 8.138, így a települési
képviselôi jelöléshez 82 érvényes
ajánlás szükséges.
A választást akkor lehet megtartani,
ha legalább annyi jelölt van, ameny-
nyi a településen betölthetô képvi-
selôi helyek száma.

A települési önkormányzati képvi-
selôket a település választópolgárai
egy kislistás szavazólapon választ-
ják meg. Ön legfeljebb annyi jelölt-
re szavazhat, amennyi a településen
megválasztható képviselôk száma,
de szavazata akkor is érvényes, ha a
lehetségesnél kevesebb jelöltre sza-
vaz, de abban az esetben, ha a lehet-
ségesnél több jelöltre szavaz, úgy

szavazata érvénytelen. A szavazóla-
pon a jelöltek neve ábécé sorrend-
ben szerepel. A megválasztható
képviselôk száma a szavazólapon
feltüntetésre kerül. Képviselôk azok
a jelöltek lesznek, akik a legtöbb
szavazatot kapták.

A polgármester jelölése és válasz-
tása

A polgármester jelölésére és válasz-
tására vonatkozó szabályok nem
változtak.
A polgármester-jelöltet ajánlani a
rózsaszínû ajánlószelvény kitöltésé-
vel, és a jelöltnek vagy megbízottjá-
nak történô átadásával lehet. Egy
választópolgár csak egy polgármes-
ter-jelöltet ajánlhat. Polgármesterje-
lölt az lehet, akit a településen lakó-
hellyel rendelkezô választópolgár-
ok legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.
Pásztó városban a választópolgárok
száma 8.138, így a polgármesteri je-
löléshez 245 érvényes ajánlás szük-
séges. Pásztó település egy válasz-
tókerületet alkot.

A szavazólapon valamennyi polgár-
mesterjelölt neve ábécé sorrendben
szerepel. Csak egy jelöltre lehet sza-
vazni. Az lesz a település polgár-
mestere, aki a jelöltek közül a leg-
több szavazatot kapta.

A megyei közgyûlés tagjainak je-
lölése és választása

A megyei közgyûlés tagjait listán
választják. Listát pártok, társadalmi
szervezetek állíthatnak. A megye 10
000 vagy annál kevesebb lakosú te-
lepülései egy választókerületet ké-
peznek.

Listát ajánlani a fehér színû ajánló-
szelvény kitöltésével, és a listát állí-
tó jelölô szervezet képviselôjének
vagy megbízottjának történô átadá-
sával lehet. Egy választópolgár csak
egy listát ajánlhat. Az a lista indul-
hat a választáson, melyet a választó-
kerület választópolgárainak leg-
alább 0,3 %-a ajánlott.

A pártok és társadalmi szervezetek
listái kisorsolt sorrendben szerepel-
nek a szavazólapon. A választópol-
gár egy listára szavazhat.
Az egyes listák a kapott szavazatok
arányában jutnak mandátumhoz.
Azok a listák, amelyek az összes ér-
vényes szavazat több mint 4 %-át
nem érik el, nem szerezhetnek man-
dátumot.

A települési kisebbségi önkor-
mányzatok választása
A kisebbségi választás lebonyolítá-
sában lényeges változás történt a
korábbi választáshoz képest.
A kisebbségi választáson azok a vá-
lasztópolgárok vehetnek részt, akik
2006. július 15-ig kérték felvételü-
ket a kisebbségi választói jegyzék-
be. Kisebbségi választásra azon a te-
lepülésen kerül sor, ahol legalább
30 választópolgár szerepelt a vá-
lasztói jegyzékben és a választást a
helyi választási bizottság kitûzte.

Pásztó városban 133 választópolgár
kérelme alapján felvételre került a
cigány kisebbségi névjegyzékbe.
Így Pásztó városban a helyi válasz-
tási bizottság döntése alapján 2006.
október 1-jén cigány kisebbségi vá-
lasztás lesz.

A települési kisebbségi önkormány-
zat képviselôjelöltjeit nem a válasz-
tópolgárok ajánlják, hanem kisebb-
ségi szervezetek állíthatják. A vá-
lasztáson független jelölt nem in-
dulhat. Az lehet jelölt, aki az adott
kisebbség választói jegyzékén sze-
repel.
A települési kisebbségi önkormány-
zat képviselô-testületébe megvá-
lasztható képviselôk száma 5 fô. En-
nél kevesebb jelölt esetén a válasz-
tás elmarad.

A kisebbségi választói jegyzékben
szereplô választópolgárok önálló
szavazókörben adhatják le szavaza-
taikat a jelöltekre. Külön szavazat-
számláló bizottság bonyolítja a sza-
vazást, a Gyermekjóléti Szolgálat
irodahelyiségében Pásztó, Csillag
tér 16 szám alatt. A szavazólapok
kisebbségenként külön-külön ké-
szülnek, és a választópolgár csak
annak a kisebbségnek a szavazólap-
ját kapja kézhez, amely kisebbség
választói jegyzékén szerepel. Ez
Pásztón értelemszerûen a cigány ki-
sebbségi névjegyzékbe felvett vá-
lasztópolgárokat jelenti, akik a ci-
gány kisebbségi képviselôjelöltekre
szavazhatnak. A szavazólapon a je-
löltek a helyi  választási bizottság
által kisorsolt sorrendben szerepel-
nek. Legfeljebb 5 jelöltre lehet sza-
vazni. Az az 5 jelölt lesz képviselô,
aki a legtöbb szavazatot kapta.
A cigány kisebbségi önkormányzati
képviselôválasztásról a névjegyzék-
be vett személyek külön értesítést
kaptak.

A választással kapcsolatban felme-

rülô kérdéseikre a Helyi Választási
Iroda tagjai munkaidôben a 460-
155/121, 122, 123 mellék vagy 460-
481 telefonszámon tájékoztatást ad-
nak.

Helyi Választási Iroda Vezetôje

TOVÁBBI FONTOS  
INFORMÁCIÓK

Jelölés:

A választásra jelöltet, listát aján-
lani 2006. szeptember 8-ig csak a
hivatalos ajánlószelvényen lehet.

Az ajánlószelvényeket a helyi vá-
lasztási iroda küldi meg az értesítô-
vel egy idôben. Ha valamely okból a
kézbesítés elmarad, érdeklôdjön a
polgármesteri hivatalnál, ajánló-
szelvénye pótlása érdekében!

A szavazás

Szavazni 2006. október 1-jén
reggel 6 órától 19 óráig lehet.

Szavazni kizárólag a következô ér-
vényes okmányok felmutatásával
lehet:
Lakcímet tartalmazó érvényes sze-
mélyazonosító igazolvánnyal, vagy
Érvényes lakcímigazolvánnyal 
és:

♦ érvényes személyazonosító
igazolvánnyal, vagy

♦ érvényes útlevéllel, vagy
♦ érvényes kártya formátumú

(2001. január 1. után kiállított)
vezetôi engedéllyel, vagy

♦ érvényes útlevéllel és EGT tar-
tózkodási engedéllyel (EU-s
állampolgár esetén).

Szavazni csak személyesen, a vá-
lasztópolgár lakóhelye szerinti sza-
vazókörben lehet.

Lehetôség van arra is, hogy a vá-
lasztás kitûzését megelôzôen beje-
lentett tartózkodási helyén szavaz-
hasson.
Ha a választópolgár a tartózkodási
helyén kíván szavazni, igazolást
ajánlott levélben 2006. szeptember
26-ig
személyesen vagy meghatalmazott
útján 2006. szeptember 29-én
16.00 óráig kérhet a lakóhelye sze-
rint illetékes jegyzôtôl.

A választásokkal kapcsolatos
részletes tájékoztatásért fordul-
jon a polgármesteri hivatalban a
választási irodához vagy keresse
fel a www.valasztas.hu weboldalt.
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HIRDETMÉNY
az érvényes jelöléshez szük-
séges ajánlásról a kislistás

képviselô jelölt-állításhoz és 
a polgármester jelöléshez 

szükséges ajánlásról

A választási eljárásról szóló
1997. évi C. tv. 38. § /1/ bek. a.,
pontja alapján közzéteszem a
2006. október 1-re kiírt helyi
önkormányzati képviselôk és
polgármesterek választása so-
rán az érvényes jelöléshez
szükséges ajánlások számát. 

Pásztó város területe egy vá-
lasztókerület.

Választópolgárok száma: 8138

Kislistás képviselô jelölt állí-
táshoz szükséges érvényes
ajánlások száma: 82

Polgármester jelöléshez szük-
séges érvényes ajánlások szá-
ma: 245

Pásztó, 2006. július 28.

Dr. Tasi Borbála
címzetes fôjegyzô

HVI Vezetô

HIRDETMÉNY

A Pásztó Városi Helyi 
Választási Bizottság 

(a továbbiakban: HVB)
tagjairól, a Helyi Választási

Iroda (a továbbiakban: HVI) 
Vezetôjérôl és helyettesérôl, 

valamint székhelyérôl, 
címérôl

HVB Elnöke: 
DOMBOS JENÔ
HVB Elnökhelyettese:
SZABÓ ZSOLT
HVB tagja:
GERHÁT GYULÁNÉ
HVI Vezetôje:
DR. TASI BORBÁLA
HVI vezetô jogi helyettese:
OROSZ ZOLTÁNNÉ DR.
HVI vezetô informatikai he-
lyettese: TARI MIHÁLY

Választási Információs Szolgá-
lat: Orosz Zoltánné dr. 
32/460-481
Szabóné Bózsár Éva 
32/563-195«
HVB és HVI székhelye, címe:
3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.
Városháza

Pásztó, 2006. augusztus 3.
HVI Vezetôje

Pásztó hosszú távú turizmusfej-
lesztési programját Kriston Péter
alpolgármester elôterjesztésében
a képviselô-testület elfogadta. 
A határozat szerint a programot
hozzáférhetôvé kell tenni a város
internetes honlapján, illetve kivo-
natos formában a Pásztói Hírlap
hasábjain is jelenjen meg.

1. Jövôkép

„Pásztó jövôképét röviden a város
„piacképesebbé” tételében egy
nyílt, befogadó, egy aktív, kezde-
ményezô, egy kreatív, megújulni
képes és végül egy együttmûködô,
belsô és térségi partnerségre egy-
aránt képes, vagyis sikeres város
imázsának és elsô gyakorlatának a
megteremtésében lehet megragad-
ni.” – írja Pásztó Város Önkor-
mányzata Gazdasági Programjá-
nak összegzô része. 
Ezen elvi jellegû célkitûzés men-
tén kell a kistérség gazdasági, ok-
tatási, egészségügyi, kulturális, ke-
reskedelmi, igazgatási, szociális és
idegenforgalmi központja szerep-
körnek megfelelni.
Legkevésbé talán ez utóbbinak fe-
lel meg a város jelenleg, ezért a tu-
rizmus fejlesztését az egyik kitöré-
si pontként kell meghatározni.

2. Hosszú távú célok

Célként lehet kitûzni egy sokolda-
lú, határozott arculattal rendelke-
zô, országosan széles körben is-
mert, regionálisan meghatározó
súlyú, nemzetközileg megjelení-
tett, korszerû, versenyképes turisz-
tikai kínálat kialakítását. A kialakí-
tás azonban mit sem ér hatékony
értékesítés nélkül, amelynek ered-
ményeképpen komplex társadalmi
– gazdasági hatást tud gyakorolni a
város és kistérség általános fejlô-
désére.
Pásztó térségének a belföldi turiz-
mus ismert és kedvelt célterületévé
kell válnia, melynek a vendégek és
a vendégéjszakák számában, a tar-
tózkodási idô növekedésében kell
kifejezôdnie. A külföldi kereslet
számára sokkal ismertebbé, a régi-
ón belül vonzó alternatívává kell
tenni a térséget. 
Ennek érdekében a régió ma még
versenyképesebb kistérségeihez
kell felzárkózni. Minôség és egye-
diség kell a versenyelônyhöz. Nö-
velni kell a láthatóságot! 
A fejlesztéseknek egyúttal hozzá
kell járulniuk egy jobb minôségû,
élhetôbb környezet kialakításához.
Csak környezetbarát fejlesztések
támogathatók, melyek a természe-
tes környezet és a történelmileg ki-
alakult településarculat megôrzé-
séhez hozzájárulnak.

3. Középtávú célok, fejlesztési
irányok

Az önkormányzat jelenlegi gazda-
sági programja prioritásként hatá-
rozza meg a komplex strandfürdô
fejlesztés megvalósítását. Ez a régi
igényen és széleskörû lakossági tá-
mogatáson alapuló célkitûzés
azonban nem jelenti azt, hogy a vá-
ros turizmusa csak erre a vonzerô-
re koncentrálódik. 
További erôteljes fejlesztések (pl.
részbeni téliesítés, melegvizes
ücsörgô medence, korszerû szociá-
lis létesítmények és vendéglátóhe-
lyek, közeli szálláskapacitás stb.)
nélkül a gyógy- és egészségturiz-
musra legfeljebb hosszútávon le-
het építeni. Helyette a program a
város és térsége más vonzerôit is
számításba véve a többlábon állást
tûzi ki célként.
Nem fontossági sorrendben az
egészségturizmus mellett így a
kulturális turizmus, az aktív turiz-
mus és az ifjúsági turizmus kaphat
kiemelt szerepet.

3.1 Egészségturizmus

Az egészségturizmus olyan turiz-
musforma, ahol a turista utazásá-
nak fô motivációja egészségi álla-
potának javítása vagy megôrzése.
Ennek döntôen a minôsített gyógy-
vizû strandfürdô a kapcsolódó
szolgáltatásokkal lehetne a bázisa,
másrészrôl a légúti megbetegedés-
ben szenvedôk számára kialakítha-
tóak lennének Mátrakeresztesen
vagy a muzslai üdülôterületen
gyógyüdülôk.

3.2 Kulturális turizmus

Fogalomkörébe tartozik minden
olyan utazás, amelynek során az
utazó megismeri mások történel-
mét, örökségét vagy jelenlegi éle-
tét, tágabb értelemben minden uta-
zás, amely kielégíti az ember vál-
tozatosság igényét, emeli kulturá-
lis színvonalát, bôvíti ismereteit.
Ennek kapcsán építeni lehet a mû-
emlékekre, a kulturális hagyomá-
nyokra és a templomokra. Bôvít-
hetô a romkert, látogathatóvá tehe-
tô más épített örökség ezzel össze-
függésben, illetve szükséges lenne
igazán széles körben vonzó nagy-
rendezvények /több napos fesz-
tiválok/ kitalálására és megszerve-
zésére. Csatlakozni kell a „Palóc
Út” tematikus útvonalhoz.

3.3 Aktív turizmus
A turista utazásának motivációja
ebben az esetben valamilyen fizi-
kai aktivitást igénylô szabadidôs
vagy sporttevékenység gyakorlá-
sa.

A város környéke számos lehetô-
séget rejt az aktív sportolásra. Pél-
dául: természetjárás, lovaglás,
sziklamászás, barlangászás, sár-
kányrepülés, siklóernyôzés, terep-
kerékpározás, autóversenyzés.
Ezen a téren a meglévô bázisok
infrastruktúrájának fejlesztése je-
lenti a fô feladatot.

3.4 Ifjúsági turizmus

Jellemzôen a családi, illetve kifeje-
zetten gyermekek részére szerve-
zett üdülések és utazások, iskolai
tanulmányi kirándulások, táboro-
zások tartoznak ebbe a körbe.
A széleskörû vonzerôkre alapozva
elsôsorban a szálláshelyek fejlesz-
tését igényli, így a mátrakeresztesi
erdei iskoláét és a Tittel Pál Kollé-
giumét, vagy színvonalas kempin-
gezô hely kijelölését.

A fejlesztési irányok meghatározá-
sának létezik más logikája is:
Kérdéses, hogy az önkormányzat-
nak „csak” a turizmus fogadási fel-
tételeinek a javítására, az ezzel
összefüggô infrastruktúra fejlesz-
tésre, vagy még esetleg a település-
marketingre kellene koncentrálnia.
Másik lehetôségként inkább konk-
rét turisztikai termékek (pl. egy
fesztivál) létrehozása, illetve az
egyes vonzerôk (pl. a strand)
komplex turisztikai termékké fej-
lesztése a feladat.

Bármelyik logika mentén is hala-
dunk, célszerû figyelemmel lenni
az alábbiakra:

• Jelenleg a kínálat /termék/ fej-
lesztés és a marketing /értékesítés,
kommunikáció/ fejlesztése egy-
aránt szükséges a városban.
• Törekedni kell a külsô feltétel-
rendszer /szabályozás, infrastruk-
túra/ pozitív alakítására.
• Világos megvalósíthatósági stra-
tégia kell és nagyobb fokú együtt-
mûködés az érdekeltek között.
• Illeszkedni kell a regionális prio-
ritásokhoz. Regionális szinten elsô
helyen a bor-, egészség-, kulturá-
lis- és lovas turizmus áll, második
helyen pedig a falusi turizmus, az
üdülô turizmus és a hivatás /üzleti,
konferencia/ turizmus fejlesztése
nyert meghatározást.
• Kapcsolódni kell a megyei fej-
lesztési elképzelésekhez /pl. Nóg-
rádi Turisztikai Témapark, „Palóc
Út” tematikus út/.

Természetesen a nem említett tu-
rizmusformáknak /bor- és gasztro-
nómiai turizmus, falusi turizmus,
ökoturizmus, sportturizmus, üzleti

Turizmusfejlesztési program

folytatás a következô oldalon



Hagyományainkhoz hûen az idén is
díjazott a Szülôi Munkaközösség. A
Dózsa Iskola tantestülete és Szülôi
Munkaközössége a 2002/2003-as
tanévben Szülôi Emlékplakettet
alapított a hosszú éveken át kiváló
munkát végzô szülôk számára.

A plaketten iskolánk emblémája
látható, a plakettet tûzzománcból
Volek Krisztina készítette. Az idén a
Szülôk Emlékplakettjét nagy szere-
tettel adtuk át Gócza Istvánné Erzsi-

kének. Az ô iskolát támogató, csak-
nem két évtizedes tevékenysége
példaértékû. Önzetlen, szerény, se-
gítôkész, áldozatos munkája, isko-
laszeretete jó közösséget teremtett.
Bízunk abban, hogy az aktív, segítô
szülôk közössége bôvülni fog. Hi-
szen az iskola csak akkor lehet ered-
ményes, ha összefogunk a jövô
nemzedékéért és egységes érték-
rendre alapozva segítjük ôket”.

Szivák Ilona
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turizmus és az üdülés/ is van bázi-
sa, kapcsolódó vonzereje a város-
ban és térségében, de ezek fejlesz-
tési lehetôségei sokkal korlátozot-
tabbak az önkormányzat számára.

—
6. A programhoz érkezett konk-
rét fejlesztési javaslatok

A 2004-ben lefolytatott kérdôíves
felmérés keretében az alábbi helyi
fejlesztési elképzelések fogalma-
zódtak meg, vagy nyertek megerô-
sítést:
– A falusi turizmus szálláshelyei
komfortfokozatának a fejlesztése,
– Lovastanya építése Hasznoson,
– Sétautak kiépítése a Kövicses pa-
tak mentén,
– Szabadidô és sportcentrum
Hasznoson,
– Térségi összefogás erôsítése, a
programok összehangolása,
– Nagyobb pásztói rendezvények,
több rendezvény,
– Erôsebb marketingmunka, tájé-
koztató táblák, térképek, prospek-
tusok,
– Strandfejlesztés, gyógyászati
szolgáltatások,
– „Ôslénypark" a kolostorépület
hátsó udvarában,
– A Zsigmond Szálloda férôhely
bôvítése,
– Tisztább környezet biztosítása,
– Orgonahangversenyek szervezé-
se a Szent Lôrinc templomban,
– További régészeti kutatások
folytatása több helyszínen /tem-
plomok, monostormalom/,
– Erdei utak fejlesztése, turistautak
karbantartása,
– Hegyisportok fejlesztése,
– Fedett lovarda építése, lovaspá-
lya fejlesztése Pásztón,
– Túraútvonalak kijelölése a Cser-
hát irányába,
– Ifjúsági szálláshely, kulcsosház
létrehozása,
– Kemping létesítése a strand mel-
lett,
– Kishegyi Szabadidôpark fejlesz-
tése,

– Kerékpáros turizmus feltételei-
nek a javítása, kerékpárút a Víztá-
rozóig,
– Muzslai üdülôterülethez vezetô
út felújítása,
– Teniszpálya és korcsolya pálya
létesítés.

Ismert, a felméréstôl független
fejlesztési elképzelések, javasla-
tok:
– Muzslai üdülôfalu kialakítása
/Zombory Letícia területe/,
– Malomrét Szabadidôközpont ki-
alakítása Hasznoson,
– Állandó roma folklórprogram ki-
alakítása,
– Büfé lehetôség a Hasznosi víztá-
rozónál,
– A Rajeczky-féle házból Rajecz-
ky emlékhely kialakítása,
– Pincesor fejlesztés a muzslai út
mentén, sárkányos leszállóhely ki-
alakítás, terepkerékpár és sífutó
nyomvonal kijelölés,
– Tréningközpont kialakítása
/Muzsla vagy Zsiló/.

7.  Intézkedési program
7.1. Turisztikai termékek fejleszté-
se >> 7.1.1. Egészségturizmus al-
program:

– A strandfürdô további fejlesztése
/ücsörgô medence, új szociális
blokk, játékok, színpad/.
– A strandfürdôhöz kapcsolódó
szállás- és vendéglátóhely kialakí-
tása, bôvítése.
– Wellness szolgáltatások /szauna,
szolárium, jakuzzi stb./ kialakítá-
sa.
– A medencék téliesítése, csúszda-
építés.
– Új /melegebb vízû/ kút fúratása.
– Muzslai vagy mátrakeresztesi
szanatórium megvalósíthatósági
vizsgálata.

Érintett szereplôk: Önkormányzat,
vállalkozók.

7.1.2. Kulturális turizmus alprog-
ram:

– Romkert, mûemléki övezet fej-
lesztése /a kôfal felújítás befejezé-
se, „Ôslénypark" kialakítása, sétá-
lóút a Zúgónál, monostormalom
feltárás befejezése, Rajeczky em-
lékház kialakítása, tájékoztató táb-
lák kihelyezése stb./.
– Új városi nagyrendezvények
koncepcióinak kialakítása.
– A hagyományôrzô csoportok
mûködési feltételeinek a javítása.

Érintett szereplôk: Önkormányzat,
Mûvelôdési Ház, Pásztói Múze-
um, Plébániahivatal, civil szerve-
zetek, Zirci Apátság.

7.1.3. Aktív turizmus alprogram:

– A mátrai és a cserháti turistajel-
zések, útvonalak erdei létesítmé-
nyek karbantartása, újak létesítése.
– Hasznosi kerékpárútszakasz
folytatása a Mátra irányába.
– Pihenôpadok, esôbeállók, nyár-
saló helyek kialakítása a Víztározó
körül, Zsilóban, Kishegyen, a
Nyikom alatt.
– Leszállóhely kialakítása.
– Extrémsport rendezvények tá-
mogatása.
– Lovas szolgáltatások és rendez-
vények fejlesztése.
Érintett szereplôk: Önkormányzat,
erdészetek, MACSETT (Mátra és
Cserhát Turizmusáért Társaság),
Horgászegyesület, Közútkezelô
Kht., vállalkozók.

7.1.4. Ifjúsági turizmus alprog-
ram:

– Komplex programjavaslatok, út-
vonaltervek kialakítása és kiaján-
lása.
– Ifjúsági szálláshelyek fejlesztése
/erdei iskola és a Tittel Pál Kollégi-
um fejlesztése/.

Érintett szereplôk: Önkormányzat,
MACSETT, civil szervezetek, Dó-
zsa György Általános Iskola, Kol-
légium.

7.2 Turisztikai marketing fejlesz-
tése

– Egységes arculat kialakítása.
– Új kiadványok készítése.
– Szakmai kiállításokon, vásáro-
kon való részvétel.
– Tourinform Iroda vagy más tu-
risztikai célú menedzsment szer-
vezet mûködési feltételeinek a ki-
alakítása.
–  Média megjelenés erôsítése, in-
ternetes lehetôségek fejlesztése.
– Study Tourok szervezése a tér-
ségbe.

Érintett szereplôk: Önkormányzat,
vállalkozók, civil szervezetek,
Kistérségi Társulás.

7.3 A turizmus általános feltétel-
rendszerének alakítása

– Parkok, közterületek tisztántartá-
sa, több hulladékgyûjtô-edény, il-
legális szemétlerakók felszámolá-
sa, rekultiváció.
– Mûemléki és helyi védettségû
épületek felújítása, felújításának
támogatása, tájékoztató táblák ki-
helyezése.
– Muzslai üdülôterülethez vezetô
út felújítása.

Érintett szereplôk: Önkormányzat,
Városgazdálkodási Kft., az érintett
ingatlantulajdonosok.

7.4 Egyéb feladatok

A megvalósításhoz szükséges for-
rások, pályázati lehetôségek figye-
lemmel kísérése.
A további bevonható partnerek fel-
térképezése.
Folyamatosan széleskörû szak-
mai-társadalmi egyeztetés a part-
nerség szellemében a program
végrehajtásáról
Értékelési folyamat tervezése, in-
dikátorok kiválasztása.

Érintett szereplôk: elsôsorban az
önkormányzat, illetve a kialakítan-
dó munkaszervezet /vagy Tour-
inform iroda/ fenntartója.

Turizmusfejlesztési program

Emlékplakett kiváló munkáért

folytatás az elôzô oldalról
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A „Hét Város”
Egy helyi mondás szerint Piaui Ál-
lamban még a keselyû is más-
képp repül: úgy, hogy legyezze
magát a forróságban. Ez a vidék
még brazil mércével mérve is
igen meleg. Az éves középhômér-
séklet 26 °C (nálunk 10 °C) és a
napi maximumok 40 °C körül jár-
nak. Az állam fôvárosa, Teresina a
legmelegebb brazil város meg-
tisztelô címével dicsekedhet,
ahol a rövid nadrág még a höl-
gyek körében is igen népszerû vi-
selet. 

Piaui északi részén, Piripiri vá-
roska mellett a BR 343 sz. mûút
közelében található a Cete Cida-
des (Szecsi Szidadzsiz), azaz „Hét
Város” n. Nemzeti Park. Elneve-
zése azokra az idôkre utal, amikor
az itt található sziklaalakzatokról
még azt tartották, hogy azok em-
berkéz mûvei. Elsô leírójuk 1928-
ban az osztrák Ludwig Schwen-
hagen volt, aki föníciai város rom-
jait vélte látni bennük. Késôbb
mások a vikingek nyomait próbál-
ták itt felfedezni. Végül az UFO
–hívôk kedvence, a közismert
világszélhámos Erich von Däni-
ken (tôle nem meglepô módon)
földönkívüli civilizációk hatásá-
nak „kétségtelen bizonyítékaira”
lelt itt. Ma már nyilvánvaló, hogy
a ténylegesen bizarr formák tel-
jességgel természetesek. Az üle-
dék Devon korú (360 -400 millió
év) folyóvízi deltában lerakódott
homok. A sziklafalakon látható

formák egy része az üledékképzô-
déssel egyidejû: normál vízszin-
tes, vagy vályús keresztrétegzô-
dés. A gerinceken találjuk azokat
a poligonális formákat, melyek
legszebben az ún. „Teknôs” fel-
színén fejlôdtek ki. Ezek kialaku-
lása az üledék vízvesztésére és
összehúzódására vezethetô visz-
sza. A folyamat némiképp hason-
ló volt a mi béri andezitoszlopaink
és a somosi bazaltorgona képzô-
déséhez.

Sziklarajzok itt is találhatók, de
jóval gyengébb minôségûek, mint
a Kapivara-hegységben. Az elsô
utazók ezeket tévesen a viking
írásjelekkel hozták kapcsolatba.

A természetes növényzet a
Cerrado (Szehadu). Olyan trópusi
erdô, amely a száraz évszakban
elhullatja a lombját. A terület né-
hány jellegzetes fafaja:

Faveira: nagyméretû haragos-
zöld levelei szárnyasan összetet-
tek.

Gamilera: sziklahasadékokban
felnövô nagyméretû fa. Gyümöl-
csét denevérek fogyasztják.

Barbutimço (Barbucsimaun):
hüvelyes termése erôsen mérge-
zô, ha vízbe esik, akkor a halak is
elpusztulnak tôle. A kérge seb-
gyógyító hatású.

Sambaiba: levele különösen
kemény, érdes smirgliszerû fo-
nákkal.

A parkot 1961-ben kezdték ki-
alakítani. 1978-ban költöztették
ki az itt lakó családokat, akiket

kártalanítottak és munkát is kap-
tak. Közülük kerültek ki a park al-
kalmazottai. Utoljára egy orvos-
ságos ember – Jose Ferreira do
Egito (Zsozé Feheira do Egitu) –
hagyta el otthonát, aki egy kismé-
retû barlangban élt nyomorék fiá-
val. Az idôs ember még az indiá-
noktól tanulta mesterségét és a

legtöbb nyavalyát sikeresen tudta
kezelni az általa gyûjtött növé-
nyekkel. Barlangjuk elôtt minden
este megjelent egy jaguár és né-
hány pillanaton belül tovább is
állt. A csendes magányban élô két
embert sohasem bántotta.

Dr. Hír János

Augusztus 5-én a Pásztó Plaza
rendezvényeinek keretében a
múzeumban Csikai Márta Mun-
kácsy-díjas szobrászmûvész kiál-
lítása nyílt meg.

Sisák Imre polgármester kö-
szöntô beszédében elmondta,
hogy a ciszter kolostorépület
rendkívüli hátteret ad Csikai Már-
ta szakrális szobrainak, melyek
bibliai és mitológiai témákat dol-
goznak fel. 

Néhány héttel ezelôtt Sulyok
Gabriella Munkácsy-díjas grafi-
kusmûvész kiállítását nyitotta
meg Földi Péter festômûvész,
most ezzel egyidejûleg a szom-
szédos teremben Csikai Márta
szobrait mutatjuk be a nagykö-
zönségnek. Mindkét mûvésznô
ugyanahhoz a Magyar Mûvészeti
Mûhelyhez tartozik, mely kap-
csán ez év tavaszán a Budapesten
Olof Palme házban közös tárlattal
szerepeltek. 

Ahogy Bakonyvári M. Ágnes
mûvészettörténész, a Magyar Mû-
vészeti Mûhely vezetôje a szom-
bati kiállítás-megnyitójában el-
mondta, a két alkotó azonos em-
beri értékeken és rokon mûvészi
gondolkodáson nyugvó barátsá-
guk régóta tervezi, hogy máshol is
egymással párbeszédben mutat-
kozzanak be rajzaikkal és plaszti-
kájukkal. A mûvészettörténész ki-
tért arra, hogy bár Sulyok Gabriel-
la grafikáit régóta ismeri a Pásztói
Múzeum közege eddig ismeret-
len, különös ízt adott ennek a rej-
telmekben gazdag, mégis bizton-
ságos fogódzókat adó rajzi világ-
nak. Az itteni táj földtörténeti em-
lékeinek kiállított darabjaival, de
különösképp a jelenkori városnak
és eme földtörténeti múlt által át-
itatott szellemiségével. A sumer
agyagtáblákhoz készített alkotá-
sok a  grafikákban és a múzeum-
ban kiállított földtörténeti emlé-
kekben  együtt szunnyad a  transz-

cendens és anyagi valóság egysé-
gét adó teremtô ôserô. Ez érvé-
nyesül Csikai Márta plasztikáiban
is. Csikai Márta kôszobraiban a
földközelség, a teremtôerôvel va-
ló,  szinte látható fizikai kapcsolat
van jelen. A mûvészettörténeti ha-
gyományokban megszokott gyer-
mekét ülve az ölében tartó anya
helyett Csikai Márta olyan plasz-
tikai szituációt faragott, amelyben

az anya földön fekvô teste körbe-
fogja csecsemôjét.

Bronzszobrainak többsége a
Biblia világához kötôdik. Soro-
zatban dolgozta fel a Jónás törté-
netét (Jónás a halban és Jónás a
pusztában), mitológiai témában
pedig az Ikarosz történetét.

Mindkét idôszaki kiállítás szep-
tember 15-ig tekinthetô meg. 

Shah Gabriella

Kiállítás a múzeumban

Természetes sziklaív a „Hét Városban”

A „Teknôs” felszíne
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Augusztus 5–13. között az Opera-
tion Friendship Hungary Egyesü-
let multilaterális ifjúsági cserét
bonyolított le Szentpéterváron, a
következô résztvevô országokkal:
Oroszország, Fehéroroszország,
Spanyolország és Magyarország.
A csere az Ifjúság 2000-2006 Prog-
ram támogatásával valósult meg.
Az Európai Bizottság Ifjúság prog-
ramjában nem csak az EU tagor-
szágai és a csatlakozásra váró or-
szágok vehetnek részt, hanem az
úgynevezett partner országok is.
Ezek közé tartozik Oroszország és
Fehéroroszország is. 

Támogatási kérelmet viszont
csak EU tag nyújthat be, így lett a
projekt gazdája az Operation
Friendship Hungary Egyesület,
amely 1999 óta szervez nemzet-
közi ifjúsági cseréket a Nógrád
megyei fiataloknak. A partner-
szervezeteket korábbi különbözô
cserék és szemináriumok alkal-
mával ismerte meg az egyesület.
A csere ötletétôl a megvalósításig
két év telt el. A négyoldalú elôké-
szítô munka, a körülmények meg-
ismerése, a lehetôségek felkutatá-
sa nem volt könnyû egy olyan pro-
jekt esetében, amelynél a megva-
lósítás helyszíne Szentpétervár,
az elôkészületek pedig jobbára
Pásztón és Santiago de Composte-
lában történtek. Kovács Aranka, a

Mikszáth Kálmán Gimnázium 11.
évfolyamos tanulója így számolt
be élményeirôl: 

A 8 napos program során a négy
ország fiataljai ismerkedtek egy-
más kultúrájával, szokásaival,
nyelvével. A hét során akadtak
nyelvi nehézségek mivel nem
mindenki beszélte a közös nyelve-
ket amik: az angol és a spanyol
voltak, de ezeket az akadályokat
sikeresen leküzdöttük. A spanyol
és az orosz fiatalok közül többen
beszéltek franciául.

A csere nemcsak szórakozásból
állt, hanem munkából is. Az uta-
zás elôtt ismerkedtünk az orosz
ABC-vel, a cirill betûkkel és a ne-
vezetességekkel, melyeket a hét
során élôben is megnéztünk. 
A workshopok alkalmával identi-
tással kapcsolatos teszteket töltöt-
tünk ki, hírlevelet és 4-nyelvû ba-
rátságszótárt készítettünk, a hét
végén pedig személyes beszámo-
lót írtunk a pályázathoz.

A Smolnijban fogadott bennün-
ket a szentpétervári kormányzó-
ság külügyi munkatársa, akinek
átnyújtottuk Pásztó város ajándé-
kát és a polgármester úr üdvözle-
tét. Megtudtuk, hogy a városnak
alig van élô kapcsolata Magyaror-
szággal és, hogy nyitottak minden
új kezdeményezés felé. A hét so-
rán bejártuk Szentpétervár leg-
szebb helyeit. Megnéztük az Izsák

székesegyházat, a Krisztus vére
templomot, az Ermitázst, kirán-
dultunk a cárok nyári palotáihoz
Peterhofba és Cárszkoje Selóba.
Hajókáztunk a Néván, fakultatív
programként pedig megnéztünk
egy orosz néptáncestet is. Megis-
merkedtünk egy új orosz ifjúsági
szervezettel is: a Young EUROP-
pal.

A csere alatt betekintést nyer-
tünk az orosz kultúra és nyelv

szépségeibe, és sok barátot sze-
reztünk a résztvevô országok kö-
zül is. Szeretnénk a cserét Spa-
nyolországban, Magyarországon
és Fehéroroszországban folytatni.
Egyúttal szeretnénk megköszönni
a támogatást az Európai Bizott-
ságnak és a MOBILITÁS-nak, a
négy ifjúsági szervezet csoportve-
zetôinek, a Fabogár Kft-nek és
természetesen szüleinknek.

Fiatalok identitása a társadalomban

A tavalyi sikeren felbuzdulva újra
megszerveztük az erdei iskolánk-
ban a környezetvédelmi és kéz-
mûves tábort.

Már az elsô nap kitûnô prog-
rammal kezdôdött. Meglátogatott
minket Szalai István vadász, akit a
gyerekek nagy érdeklôdéssel fo-
gadtak. Elôadásában sok erdei ál-
lattal és a vadászok által használt
fegyverekkel ismerkedtünk meg.

Másnap korán reggel erdei túrá-
ra indultunk Szabó Lajos erdô-
mérnök vezetésével. Nagy élve-
zettel tanulmányoztuk az erdô nö-
vény- és állatvilágát. A tikkasztó
hôség ellenére csodálatos élmé-
nyekkel gazdagodtunk.

Egy kis pihenés után délután
kézmûves foglalkozást szervez-
tünk a táborlakóknak. Ajándéko-
kat készítettünk a családtagoknak
pl.: drótból fácskát, fonalból kar-
kötôt, gyöngybôl méhecskét és
színes papírból képet. Gyönyörû

munkák születtek. Este a tábortûz
mellett Tolnay Béla bácsi gitárkí-
séretével énekeltünk.

Szerda a buszos kirándulás nap-
ja volt. Sástón többféle szabad-
program közül lehetett választani:
zsebpecázás, csónakázás, kilátó
megmászása, shoppingolás. A jól
sikerült nap végén kisvasúttal tet-
tük meg az utat Gyöngyösig.

A legjobb élményeink közé tar-
tozott az éjszakai elemlámpás
vadles. Szenzációsak voltak a
szentjánosbogarak táncai és az éj-
jeli erdô hangjai.

A következô nap újra kézmûves
foglalkozással kezdôdött. Krepp
papírból virágot és karton doboz-
ból ékszertartót készítettünk.

A finom ebéd után a lányok leg-
kedveltebb programja a néptánc
következett Kósa Gyuri vezetésé-
vel, az új színpadon.

A tábori élet megkoronázása-
ként búcsú partit rendeztünk. A
harapnivalóról Hugyecz Lívia né-

ni gondoskodott a szülôk és nagy-
szülôk közremûködésével. Óriási
pizza csodákkal kedveskedtek a
hálás kis táborlakóknak.

Az utolsó napon a gyerekek ve-
télkedôn mérték össze a héten ta-
nultakat. Jutalmaztuk a legtisz-
tább szobát és a legügyesebb csa-
patot.

Feladatuk volt egy fogalmazás
írása is, a legjobbakból idézünk
pár sort:

„A természetben nagyon tet-
szett a madárcsicsergés, a szentjá-
nosbogarak fénye és a körülöttünk

lévô bogarak. Remélem máskor is
eljövünk erre a csodálatos hely-
re.”

„Ez volt a legfantasztikusabb
tábor, ami mindenkinek nagyon
tetszett. Reméljük, hogy jövôre is
részt vehetünk egy ilyen kirándu-
láson.”

Szeretettel várunk jövôre is
minden természetbarát gyermeket
az erdei iskolánkban megrende-
zésre kerülô táborainkba.

A tábor szervezôi
és a tábor lakói

Mesél az erdô
Környezetvédelmi és kézmûves tábor

2006. június 26-30.



19UTAZÁS2006. augusztus

„Nagyobbszerû, festôibben összeillesz-
tett sziklabércek nincsenek ennél széles

e világon; ily valójában gyöngy tájról
eddig még képzelettel sem bírtam…”

(Orbán Balázs)

A Gárdonyi Géza Általános Iskola
évek óta szervez olyan táborokat,
ahol hazánk és a történelmi Magyar-
ország különbözô tájaival ismerked-
hetnek meg a tanulók. Ezen a nyáron
Székelyföld volt az úti cél. 

Hosszú utazás után elsô megállónk
Nagyváradon volt, ahol megnéztük a
püspöki székesegyházat, a Kanonok
palotasort, a Sas-palotát, valamint az
ortodox Holdas-templomot. 

Csucsa, ez a helyvidéki kis telepü-
lés ismertségét Ady Endrének kö-
szönheti. A csucsai kastélyban nôtt
fel Boncza Berta, Ady felesége, mely
irodalmi zarándokhellyé vált az utób-
bi években. Megnéztük a gyönyörûen
berendezett kastélyt, melyben Ady
Endrének egy kis emlékszoba állít
emléket, a többi berendezés Octavian
Goga román költô ízlését tükrözi, aki
megvásárolta a birtokot.

Kolozsvárra a Király-hágón ke-
resztül érkeztünk, ahol idegenvezetô
várt minket, aki megismertetett a vá-
ros néhány nevezetességével. Elô-
ször a Farkas utcai református temp-
lomban régi nemesi családok címere-
it néztük meg, majd a templom elôtt a
Sárkányölô Szent György-szobrot.
Ezután a Fô tér felé vettük utunkat és
megcsodáltuk Fadrusz János Mátyás
király lovas szobrát, amely az 1896-
os párizsi világkiállításon nagydíjat
nyert. Ezután következett a Szent Mi-
hály templom, emelkedett gótikus
stílusával Erdély második legna-
gyobb gótikus temploma. Megnéztük
Mátyás király szülôházát. Ebben a
gótikus épületben szállt meg Szilágyi
Erzsébet és itt szülte meg fiát 1443.
február 23-án. Sétát tettünk a
Házsongárdi temetôben, ahol híres
emberek nyugvóhelyeit néztük meg.
Az idegenvezetô érdekes történeteket
mesélt ezekrôl a hírességekrôl és ma-
gáról a temetôrôl is. 

Az éjszakát Kolozsváron töltöttük,
majd másnap Erdély egyik leglátvá-
nyosabb természeti látnivalójához, a
Tordai-hasadékhoz túráztunk, mely a
legenda szerint úgy jött létre, hogy a
kunok elôl menekülô Szent László ki-
rály mögött a hegy kettéhasadt. A kö-
vetkezô megálló Segesváron volt,
ahol felgyalogoltunk a 172 fokból ál-
ló Diák-lépcsôn a vár legmagasabb
pontján álló vártemplomhoz, mely
stílusában a kolozsvári Szent Mihály
templomhoz hasonlít. Megnéztük a
híres Óratornyot, amelyben különféle
kiállítások vannak. Nem messze, Fe-
héregyházán, Petôfi és a magyar sza-
badságharc egyik legfontosabb em-
lékhelyén megtekintettük a Petôfi
emlékmúzeumot és emlékeztünk az
akkori eseményekre. 

Szállásunk Gelencén, Felsô-Há-
romszék legnagyobb településén
volt. A falu hétszázötven éves mûem-
lék temploma a világörökség része. 
A templom északi falán Szent László
legendáját bemutató freskó található. 

A következô napon a Szászföld
központjába, Brassóba látogattunk,
ahol a különösen szép és impozáns
Fekete templomot néztük meg. Nevét
akkor kapta, amikor 1689-ben a
Habsburgok felgyújtották a várost és
a templom falait feketére festette a
korom és a füst. 

Törcsvárt Drakula kastélyaként
emlegetik, bár nem sok köze van
Drakula grófnak a helyhez, állítólag
egyszer megszállt a kastélyban. A vár
nem túl nagy, de kiváló állapotban
van, csipkézett tornyai már zszirôl
festôi látványt nyújtanak. A zegzugos
várkastélyt a román királyi család
szerezte meg és újabb romantikus
elemekkel egészítette ki. A míves bú-
torok gyönyörû szász falusi cserép-
kályhák, a berendezett lakószobák ki-
váló ízlésrôl tanúskodnak. 

Prázsmár a legkülönlegesebb szász
templomerôd, szintén a világörökség
részét képezi. A hatalmas kettôs vár-
falba építve négy emeleten tároló- és
lakóhelyiségekbôl álló cella állt a falu
lakóinak rendelkezésére, hogy a tá-
madás idején ott húzódjanak meg. A
templombelsô lóhere formájú, abla-
kai a korai középkort idézik. 

Következô állomásunk
Alsócsernáton volt, ahol a Haszmann
Pál Néprajzi Múzeumot néztük meg,
melynek gyûjteményei a háromszéki
emberek múltjával és mindennapi
életével ismertetik meg a látogatót.
Ifjabb Haszmann Pál érzelemdús is-
mertetôt tartott nekünk a székely nép
életérôl és ezzel kapcsolatosan a mú-
zeum épületében található gyûjte-
ményrôl. Lelkes elôadását a székely
Himnusz eléneklésével köszöntük
meg, melynek második versszaka a
világ magyarságának a himnusza is
lehetne:

„Ameddig élünk, magyar ajkú népek,
Megtörni lelkünk nem lehet soha;

Szülessünk bárhol, földünk bármely
pontján

Legyen a  sorunk jó, vagy mostoha.”

Az itt átélt élményünket szavakkal
kifejezni nem lehet.

Másnap Sepsiszentgyörgyön meg-
néztük a Székely Nemzeti Múzeumot,
melynek épülete Kós Károly egyik
leglátványosabb alkotása. A termé-
szettudományi és néprajzi részleg
mellett a kiállításnak gazdag 1848-as
anyaga is van. 

Zágon Mikes Kelemennek a szülô-
faluja, ahová törökországi számûzeté-
sébôl is mindig visszavágyott: „Úgy
szeretem már Rodostót, hogy el nem
feledhetem Zágont.” A Mikes-kúria
szép barokk épület, melyben Mikes
Kelemen emlékkiállításán kívül Kiss
Manyi magyar színésznô emlékszobá-
ját is megtekintettük. 

1904-ben vette fel leghíresebb szü-
löttének a nevét Csomakôrös, hiszen
innen indult el gyalog, hogy megke-
resse a magyarok ôseit Tibetben
Kôrösi Csoma Sándor. Az emlékkiál-
lításon ázsiai utazását is nyomon kö-
vethettük és láthattunk egy fényképet
a sírjáról is. 

Kovászna székely gyógyüdülôhely.
Megnéztük a város fôterén a híres

„Pokolsár” nevû iszapvulkánt, amely-
ben még a negyvenes években is
iszapfürdôztek a beteg emberek, vala-
mint kipróbáltunk a mofettát, amely
tulajdonképpen vulkáni utómûködés-
ként jelentkezô gázkiömlés. A gázösz-
szetevôk a bôrön át a test véráramába
jutva gyógyító hatást fejtenek ki. 

Kézdivásárhely belvárosa egyedül-
álló. A fôtéren lévô épületeket a kapu-
aljakból nyíló keskeny sikátorok, úgy-
nevezett udvarterek választják el egy-
mástól. A város az elmúlt évszázadok-
ban fejlett kézmûvesiparáról vált hí-
ressé. Az itt található Céhtörténeti
Múzeumban nagyon érdekes kiállítást
láthattunk a hagyományos kézmûves
mesterségekrôl és a céhes életrôl. A
város nagy alakja Gábor Áron volt, aki
az 1848/49-es szabadságharc idején az
ágyúöntés megszervezésével nemzeti
hôssé vált. 

A városnézés után a Szent Anna-tó
felé vezetô utunkon páratlan termé-
szeti látványban volt részünk: magas
hegyek, várak, borvízforrások, gyógy-
fürdôk, mofetták. A Szent Anna-tó
950 méter magasságban a tenger szint-
je felett Délkelet-Európa egyetlen vul-
káni krátertava, majdnem teljesen sza-
bályos kör alakú, melyet hegyek gyû-
rûje vesz körül. A gyönyörû napsütés-
ben többen a tó vizében hûsítették ma-
gukat. A Szent Anna-kápolna a tó mel-
letti domboldalon áll, itt tartják az An-
na napi búcsút. Szintén itt néztük meg
a Mohos-tôzeglápot. A 800 méter át-
mérôjû tôzegláp területén számos csil-
logó tószem és különleges, jégkorszak
korabeli növényfajták találhatók. Az
idegenvezetô egy keskeny fahídon ve-
zetett bennünket az ingoványos talaj
fölé, amelyen a láp egy része bejárha-
tó. 

Csíksomlyó Erdély leghíresebb bú-
csújáróhelye. A ma látható ferences
kegytemplom fôoltárán fából készült
Mária-szobor egy 16. században ké-
szített reneszánsz remekmû. Mária a
fején hármas koronát visel, fölötte ti-
zenkét csillagból álló koszorú, jobb
kezében királynôi jogart, bal kezében
a kisded Jézust tartja. A szoborhoz
számos csoda fûzôdik. Jó volt a temp-
lom félhomályában elcsendesedni és
megnyugodni.

Útközben Zetelaka felé, ahol a szál-
lásunk volt, Homoródfürdôn megkós-
toltuk a sokak által kedvelt borvizet. 

Székelyudvarhely a „legmagya-
rabb” erdélyi nagyváros. A fôtéren
körbesétálva megnéztük az egykori
Vármegyeházát, a barokk stílusú re-
formátus templomot, a Benedek Elek
Tanítóképzôt, a híres erdélyi emberek-
nek emléket állító szoborparkot.
Szejkefürdô felé vettük utunkat, ahol a
„legnagyobb székely”, Orbán Balázs
síremléke áll. A bárói családból szár-
mazó Orbán Balázs készítette el a Szé-
kelyföld leírása címû mûvet. A sírjá-
hoz különbözô stílusú 12 faragott
székelykapu vezet. 

Farkaslaka híres szülötte Tamási
Áron író. Ábel trilógiájának híres
mondatát szinte mindenki ismeri:
„Azért vagyunk a világon, hogy vala-
hol otthon legyünk benne.” A Tamási
emlékmûvet Szervátiusz Jenô és Tibor
készítette, mögötte áll az író sírja. 

Korondon, a Székelyföld legjelen-

tôsebb fazekas központjában szinte
kötelezô program volt a bevásárlás.
Az egész falu egy végtelennek tûnô ki-
rakodóvásár, ahol a korondi kerámián
kívül Székelyföld többi részérôl szár-
mazó népmûvészeti tárgyakat is vásá-
rolhattunk. 

Szováta a Sóvidék területén találha-
tó legnépszerûbb nyári üdülôhely. A
sósvizû tavak körül elegáns üdülôte-
lep épült ki. Ezen a vidéken sok millió
évvel ezelôtt tenger volt, amely ké-
sôbb visszahúzódott és a helyén leüle-
pedett a só. A kialakult sóréteg alatt a
víz barlangokat vájt ki. Egy ilyen bar-
lang felszínének beomlása következ-
tében alakult ki a legnagyobb tó, a
Medve-tó. A neve arra utal, hogy alak-
ja egy kiterített medvebôrre hasonlít.
A víz hômérséklete a tó feneke felé fo-
kozatosan emelkedik. Körbejártuk a
tavat és elcsodálkoztunk azon, hogy a
fürdôzôk szinte lebegtek a víz felszí-
nén.

Késôn érkeztünk meg Marosvásár-
helyre, a székelyek legnagyobb váro-
sába, ahol az egykori Városházán kí-
vül a Kultúrpalotát tudtuk megnézni,
melynek legszebb és legkülönlege-
sebb része a Tükörterem. 12 festett
gyönyörû üvegablaka mindannyiun-
kat lenyûgözött. 

Az éjszakát a közeli Gernyeszegen
és Körtvélyfáján töltötte csoportunk.
Gernyeszeg arról híres, hogy a Teleki
család ôsi fészke itt található, itt van
eltemetve Teleki Mihály, I. Apafi Mi-
hály erdélyi fejedelem kancellárja. 

Sajnos gyorsan eltelt a hét, hazafelé
vettük utunkat. Útközben megálltunk
Bánffyhunyadon, Kalotaszeg köz-
pontjában, melynek református temp-
loma a 13. században épült román stí-
lusban. Körösfô elôtt megálltunk a Se-
bes-Körös forrásánál és jót ittunk a
kristálytiszta vízbôl. A faluban meg-
csodáltuk a kalotaszegi varrottasokat,
népviseleteket és a református temp-
lom virágmotívumokkal díszített ka-
zettás mennyezetét. Utolsó pénzünket
ajándékokra költöttük és irány Ma-
gyarország. 

Az egyhetes barangolásunkon a he-
lyi idegenvezetôk köszönetüket fejez-
ték ki a csoportunknak azért, hogy már
a kisdiákoknak is lehetôséget nyúj-
tunk a történelmi Magyarország egyik
legnagyobb elszakított területének,
Erdélynek a felfedezésére. Mi pedig
azzal adóztunk a neves ôsöknek, hogy
mindenütt elhelyeztük az emlékezés
nemzeti színû szalagját, és az utunkon
szerzett ismereteket pedig beépítjük,
felelevenítjük majd a tanítási óráin-
kon. 

Igyekszünk olyan ôszintén hirdetni
Erdély dicsô múltját, küzdelmes jele-
nét, mint amilyen ôszinte szeretettel
fogadtak minket bármerre, ahol jár-
tunk. 

Bízunk abban, hogy a jövôben még
lesz alkalmunk tovább folytatni Er-
dély megismerését, hiszen számos
csodát rejt még magában. Ezáltal is
szeretnénk diákjainkban a magyarság
összetartozásának, összefogásának
fontosságát elmélyíteni. Sokszor
eszünkbe jut, amit egy korábbi utun-
kon hallottunk:
„Bejárhatod a nagyvilágot, ha nem
jártál még Erdélyben, nem jártál se-
hol.”

A Gárdonyi Géza Általános Iskola
táborozói

Otthon, Székelyföldön
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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

Szvita: Menni kell...

Menni kell,
haladni az úton elôre
akkor is,
ha fájva lépsz egy éles kôre.

Akkor is,
ha szemedbe port kavar a szél
tudni kell,
érezni kell, merre van a cél.

Menni kell,
ha utadba áll a förgeteg,
lépni kell,
ha szembe jön is egy
szörnyeteg.

Haladni
kell feltartóztathatatlanul
akkor is,
ha a jégesô nyakadba hull.

Meg ne állj!
Célodat el csak így érheted,
s meglátod,
visszavonul a förgeteg.

Elcsitul,
majd elül lassan az út pora.
Célba érsz!
Légy kitartó, de hûtlen soha!

Internet, csocsó, 
újságböngészde, Teaház, 

társasjátékok
(Activity, Jenga, sakk, kártya)

kedd: 15.00 – 20.00
szerda: 15.00 – 20.00

csütörtök: 15.00 – 20.00
péntek: 15.00 – 21.00

szombat: 16.00 – 22.00
kedden és csütörtökön 

13.00– 15.00 óra között 
a 14 éven aluliakat várjuk

Kedd
IKU BT (Ifjúsági Kulturális

Baráti Társaság) összejövetele
(16.00-18.00)

Szerda
Filmklub 

(18.00 – 20.00)
Szeptember 6.: XXX

Szeptember 13.: Pofa be!
Szeptember 20.: Sziki szökevény

Szeptember 27.: Minden6ó

Csütörtök
Duma Party 

(18.00 – 20.00)
(közös beszélgetések 
az alábbi témákról)

Szeptember 7.:
Babonák – Szokások

Szeptember 14.: Rajongás
Szeptember 21.: 

Online kommunikáció
Szeptember 28.: Elôitéletek

Rocktörténeti Klub
Szeptember 2. és 4. hetén

csütörtökön
Emlékezetes rock-koncertek
bemutatása, a 30-40 évvel 

korábban mûködött együttesek 
és a mai zenekarok 
összehasonlítása.

A rock-költészet bemutatása
„Epitaph” – Requiem egy 
széttört álomért címmel. 

A 60-as és 90-es évek eleje
között született legjelentôsebb

rockalbumok szövegének 
és zenei anyagának elemzése.

PIK szeptemberi
programok Szeptemberben a PIK keretén be-

lül Jeltolmács Tanfolyamot indí-
tunk. A tanfolyam célja: Minden
érdeklôdô vagy érintett számára
biztosítani a jelnyelv elsajátítá-
sának lehetôségét. A hallássérült
és a halló társadalom közti kom-
munikációs gát csökkentése. 

A tanfolyam során a hallgatók
képet kapnak a hallássérültek
kommunikációjának sajátos as-
pektusairól, a lehetséges kommu-
nikációs eszközökrôl és módsze-
rekrôl, valamint elsajátítják a jel-
nyelv alapjait, kb. 800-1000 szó-

ból álló jelszókincsre tesznek
szert. A jelentkezés feltétele: álta-
lános iskolai végzettség

A tanfolyam elvégzése után
vizsgát tehetnek, melyrôl okleve-
let kapnak.

Jelentkezés és további informá-
ció: személyesen a Pásztói Ifjúsá-
gi Klubban nyitvatartási idôben,
illetve telefonon a 0620/4612953,
vagy a 0630/6776-582-es telefon-
számon. Jelentkezési határidô: 

szeptember 15. A jelentkezôk-
nek szeptember 18-án (hétfôn) 17
órai kezdettel tanfolyammal kap-
csolatos megbeszélést tartunk!

Jeltolmács tanfolyam

Mátrakeresztesen a békástói
sportpályán rendezték meg a he-
lyi sportbarátok Nagy Dezsô
sportvezetô irányításával a Nagy
András és Gubola Károly emléké-
re kiírt immár hagyományos nyári
öregfiú labdarúgó tornát.

Idén a házigazdák vegyes korú
csapata mellett Csécse, Mátraszô-
lôs és a Pásztói Öregfiúk együtte-
se küzdött az új díszes vándorser-
leg elnyeréséért.

Döntô: Mátrakeresztes-Pásztó
Öregfiúk 1-0 (0-0) vez. Juhász G.
gl. Szénási

A torna végeredménye 1. Mát-
rakeresztes 2. Pásztó 3. Mátraszô-
lôs 4. Csécse

A torna gólkirálya: Tömpe Atti-
la Mátraszôlôs legjobb mezônyjá-
tékosa Tari Sándor Pásztó, leg-
jobb kapusa pedig Nagy Richárd
Mátrakeresztes lett. Eredmény-
hirdetéskor a hagyományos díja-
kat Sisák Imre polgármester, Zen-
tai József sporttanácsnok, Molnár
István önkormányzati képviselôk
adták át. Ezúttal a helyi vállalkozó
Holtner Gyôzô által felajánlott
különdíjat a hazai csapat játékosa
Bognár Attila vehette át. A har-
madik – vacsorával egybekötött –
félidôre már a felújított mûvelô-
dési házban került sor, ahol a játé-
kosok feleleveníthették a torna
mérkôzéseinek legszebb pillana-
tait.

Kupagyôztes keresztes


