
Az önkormányzat képviselô-tes-
tülete szeptember 7-én rendezett
ülésén elsôként a lejárt határide-
jû határozatok végrehajtásáról,
valamint az interpellációkról és
közérdekû bejelentésekrôl adott
tájékoztatót Sisák Imre polgár-
mester. 

Ezt követôen a városfejlesztés –
szépítés érdekében a városi terüle-
tek rehabilitációjára készült meg-
valósíthatósági tanulmány akció-
tervérôl – elsôfordulós tárgyalás-
ban – hallgatták meg a tervezôk
koncepcióját, elképzeléseit.  Majd
ezután Erdei Gyula kuratóriumi
elnök ismertette a Mátrakeresztes
Katasztrófa Sújtotta Károsultjai
Közalapítvány számlamaradvá-
nyáról adott tájékoztatást. Dr.
Éles János a Margit Kórház igaz-

gatója elôterjesztésében kapott tá-
jékoztatást a képviselô-testület az
egészségügyi szolgáltatás biztosí-
tása érdekében megtett intézkedé-
sekrôl, s annak végrehajtásáról. 

Az önkormányzatnál 2002-
2006 közötti idôszakban végzett
Állami Számvevôszéki ellenôrzé-
sek megállapításainak, javaslatai-
nak megismerésére az intézkedési
terv elfogadására Sisák Imre pol-
gármester adott részletes tájékoz-
tatást. Ezt követôen a polgármes-
teri hivatal négyéves munkájáról
dr. Tasi Borbála címzetes fôjegy-
zô beszámolóját fogadta el a testü-
let. A Bursa Hungarica Felsôokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíj pá-
lyázat 2007. évi fordulójához tör-
ténô csatlakozásra való bejelen-
tést Bartus László intézményirá-
nyítási osztályvezetô ismertette. 
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Képviselô testületi ülés

Városi területek rehabilitációja
Hogyan válasszunk?

A város szellemiségét tükrözi a he-
lyi képzômûvészek, irodalmárok,
elôadók összefogása az Athéné Al-
kotó Kör megalakulásával. Céljuk
egymást támogató közösség bemu-
tatkozásának biztosítása. 

Erre elsô alkalommal szeptember
15-én került sor a városi könyvtár-
ban. A közönséget Zsiga Lajos az al-
kotókör elnöke köszöntötte meleg
szavakkal, bízva abban, hogy a kör
elôadó-alkotó estjei rendszeressé
válnak. Az alkotó kör képzômûvé-
szeinek kiállítását Simon Imre, helyi
tanárfestô ajánlotta megtekintésre.

A városi zeneiskola hangulatos elô-
adásai színesítették az estet, közben
a helyi irodalmárok Pataki Katalin,
Makuch Mihály, Szabó Zoltán, Zsi-
ga Lajos, Zsitvai József, Zsitvainé
Boros Irén, Balázs Ágnes, Szabicsné
Dr. Borbély Éva adták elô mûveiket. 

Bemutatkozott az Athéne Alkotó Kör

Tisztelt Választópolgár! A Magyar
Köztársaság Elnökének döntése
alapján 2006. október 1-jén ismét te-
lepülési önkormányzati képviselôk,
polgármesterek és megyei közgyû-
lési 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 szavazás
legfontosabb szabályai ismeretében
éljen választójogával.

A települési önkormányzati
képviselôk választása
Az önkormányzati képviselôk vá-

lasztásánál jelentôs változás követ-
kezett be.

A korábban 10 egyéni választóke-
rületben történô önkormányzati
képviselô választás helyébe a kislis-
tás választás lépett, és Pásztó telepü-
lés egésze egy választókerületet al-
kot, ahol 13 települési önkormány-
zati képviselôt lehet megválasztani.

A települési önkormányzati kép-
viselôket a település választópolgá-
rai egy kislistás szavazólapon vá-
lasztják meg. Ön legfeljebb annyi
jelöltre szavazhat, amennyi a tele-
pülésen megválasztható képviselôk
száma, tehát legfeljebb 13 jelöltre
szavazhat. Azonban szavazata ak-
kor is érvényes, ha a lehetségesnél
kevesebb jelöltre szavaz. Abban az
esetben, ha a lehetségesnél (13) több
jelöltre szavaz, úgy minden szava-
zata érvénytelen. A szavazólapon a
jelöltek neve ábécé sorrendben sze-
repel. A megválasztható képviselôk
száma a szavazólapon feltüntetésre
kerül. Képviselô az a 13 jelölt lesz,
akik a legtöbb szavazatot kapták.

A polgármester választása
A polgármester választására vo-

natkozó szabályok nem változtak.
A szavazólapon polgármesterjelöl-
tek neve ábécé sorrendben szerepel.
Csak egy jelöltre lehet szavazni. Az
lesz a település polgármestere, aki a
jelöltek közül a legtöbb szavazatot
kapta.

A megyei közgyûlés tagjainak 
választása
A megyei közgyûlés tagjait listán

választják. Listát pártok, társadalmi
szervezetek állíthatnak. A megye 10
ezer vagy annál kevesebb lakosú te-
lepülései egy választókerületet ké-
peznek.

Az egyes listák a kapott szavaza-
tok arányában jutnak mandátum-
hoz. Azok a listák, amelyek az
összes érvényes szavazat több mint
4 %-át nem érik el, nem szerezhet-
nek mandátumot.

A települési kisebbségi 
önkormányzatok választása
A kisebbségi választás lebonyolí-

tásában lényeges változás történt a
korábbi választáshoz képest.

A kisebbségi választáson azok a
választópolgárok vehetnek részt,
akik 2006. július 15-ig kérték felvé-
telüket a kisebbségi választói jegy-
zékbe. 

Pásztó városban 133 választópol-
gár 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 önkor-
mányzat képviselô-testületébe meg-
választható képviselôk száma 5 fô. 

A kisebbségi választói jegyzék-
ben szereplô választópolgárok önál-
ló szavazókörben adhatják le szava-
zataikat a jelöltekre. Külön szava-
zatszámláló bizottság bonyolítja a
szavazást, a Gyermekjóléti Szolgá-
lat irodahelyiségében Pásztó, Csil-
lag tér 16 szám alatt. Pásztón a ci-
gány kisebbségi névjegyzékbe fel-
vettek szavazhatnak a cigány ki-
sebbségi képviselôjelöltekre. A sza-
vazólapon a jelöltek a helyi válasz-
tási bizottság által kisorsolt sorrend-
ben szerepelnek. Legfeljebb 5 je-
löltre lehet szavazni. Az az 5 jelölt
lesz képviselô, aki a legtöbb szava-
zatot kapta.

A cigány kisebbségi önkormány-
zati képviselôválasztásról a név-
jegyzékbe vett személyek külön ér-
tesítést kaptak.

A választással kapcsolatban fel-
merülô kérdéseikre a Helyi Válasz-
tási Iroda tagjai munkaidôben a
460-155/121, 122, 123 mellék vagy
460-481 telefonszámon tájékozta-
tást adnak.

Helyi Választási Iroda vezetôje
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A Pásztói Környezetvédô Csoport
felmérést végzett az idei parlagfû
szennyezésrôl. Az északi terület
bejárása során több mint 100 hek-
tárnyi parlagfûvel, erôsen, szeny-
nyezett területet rögzítettünk GPS
berendezés segítségével. Az ered-
ményekbôl megállapítható, hogy
az elôzô évhez képest az idén kö-
zel a duplájára emelkedett a par-
lagfûvel szennyezett területek
száma. A felmérés eredményét ter-
mészetesen a polgármesteri hiva-
talnak részére is átnyújtjuk. 

A következô hetekben Pásztó
nyugati, keleti és déli határában
végzünk hasonló felmérést, ami-
hez várjuk önkéntesek jelentkezé-
sét. Az egyesület 5 db GPS készü-
lékkel rendelkezik, de nagyobb
igény esetén, még ugyanennyi ké-
szüléket tudunk kölcsönözni.

Szeptember végén a Pásztói

Környezetvédô Csoport megbe-
szélést tart a PIK-ben a parlagfû ár-
talmairól és a védekezés lehetsé-
ges formáiról, valamint a GPS ké-
szülékek használatáról.

Pontos idôpont a találkozóról a

www.nyikom.atw.hu oldalon ta-
lálható. A vitaindító prezentáció
anyagát Sándor Anita, a Gödöllôi
Egyetem természetvédelmi szakos
tanulója, állította össze. 

Szeretettel vár minden érdeklô-

dôt, a Pásztói Környezetvédô Cso-
port, a Pásztói Ifjúsági Klubban
(PIK)!
Cím: Mûvelôdési Ház emeleti ter-
me – 3060 Pásztó, Deák Ferenc út

Sándor István

100 hektárnyi parlagfû Pásztó határában

A 2006. évben ismét eredményt
hirdettünk a „Szép ház gondos
otthon „cím elnyerésében.  Váro-
sunk, városkörzetünk esztétikus
környezetéért, a lakás- és környe-
zetkultúra igényes alakításáért
került a cím immár második alka-
lommal átadásra.

Szorgalmas munkától és a gon-
dos kezektôl nagyon sok családi
ház és  környezete válik látványo-
san rendezetté, az évszakokra jel-
lemzôen virágossá. Az elmúlt év-
hez hasonlóan elsôdleges szem-
pontként vettük figyelembe a fo-
lyamatosan, dúsan nyíló virágo-
kat a virágládákban, az udvaron a
virágágyásban, a bokrok és a fák
alján, az egynyári és az évelô virá-
gok örökzöldek közötti színhar-
móniáját. Körzetünkben a legtöbb
jelölést elnyerô családi házak kö-
zül került ki a három díjazott, akik
vállalták a nyilvánosságot. 

A nyertesek, akiknek a nyilvá-
nosság elôtt is szeretnék gratulálni
szeptember végéig megkapják a
kitûzött nyereményt, az örökzöld
évelôket. A zsûritagokat pedig az
aktív közremûködésért szintén
megilleti az évelô növény.

A nyertesek nagy érdeme, hogy
az elôzô évben is a jelöltek között
szerepeltek.

Nyerteseink:
Tóth László és családja
Pásztó, Nárcisz út 6.
Franka Gábor és családja
Pásztó, Derkovits út 17.

Alapi István és családja
Pásztó, Mátraszôlôsi út 9.

Az értékelésben segítettek: Ko-
vács Pálné, Perczéné Gortva Már-
ta, Sándor Judit, Sárik Krisztina,
akiknek szeretnék ezúton is kö-
szönetet mondani.

Sárik Jánosné
képviselô asszony

Pásztó 8. számú körzet lakói figyelem!

Szép ház, gondos otthon
A Belügyminisztérium önkor-
mányzati helyettes államtitkára
megkereste a Nógrád Megyei
Közigazgatási Hivatalt, aki a
jegyzôk útján kér intézkedést az
alábbi ügyben.

Hiva tkozva
arra, hogy bebi-
z o n y o s o d o t t ,
több személy,
illetve szervezet
jogosulatlanul
használja a vö-
röskereszt emb-
lémát, így pél-
dául egészség-
ügyi szolgálta-
tást nyújtó kór-
házak, klinikák,
h á z i o r v o s o k ,
magánpraxis t
folytatók. Meg-
található a jelzés
továbbá gyógy-
szerkészítmé-
nyeken, oktatási kiadványokon,
elsôsegélynyújtó felszerelést
tartalmazó dobozokon, illetve
az elsôsegély helyet jelzô
KRESZ táblán is.

A Magyar Vöröskeresztrôl
szóló 1993. évi XL. Törvény 5.
§-a alapján csak az abban meg-
határozottak szerint használható
az embléma a Vöröskereszt
szervein kívül csak a nemzetkö-
zi egyezményekben meghatáro-
zott egészségügyi alakulatok és
intézmények, valamint az utób-
biak személyzetének és felsze-
relésének védelmére vagy meg-

jelölésére használható. A Vö-
röskereszt béke idején kivétele-
sen – nemzetközi egyezmé-
nyekben meghatározott célokra
engedélyezheti a jelvények
használatát az arra általános sza-

bályok szerint
nem jogosultak
részére. Ennek
m e g f e l e l ô e n
Magyarorszá-
gon kizárólag a
H o n v é d e l m i
Minisztérium és
szervei vonatko-
zásában engedé-
lyezett.
A hazai köztu-
datban a Vörös-
keresztet alap-
vetôen az egész-
ségügyi ellátás-
sal, az elsôse-
gélynyújtással
azonosítják, így

az állampolgárokban vélhetôen
fel sem merül a magatartás jog-
ellenes volta.

Az egyes szabálysértésekrôl
szóló 218/1999. (XII.28.) Kor-
mány rendelet 14.§(1) bekezdé-
se a leírt cselekményt jogosulat-
lan címhasználatnak minôsíti,
és pénzbírsággal szankcionálja.

Tájékoztatómat a fentiek okán
hozom nyilvánosságra, s kérem
annak tudomásulvételét, továb-
bá az érintettektôl a szükséges
intézkedések megtételét.

Dr. Tasi Borbála
címzetes fôjegyzô

Tájékoztató
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A pásztói Városvédô Egyesület a
városi jogok megszerzésének
600. évfordulója  tiszteletére a vá-
rosalapítási emlékév keretében
helytörténeti-helyismereti pályá-
zatot hirdet.

A pályázatnak gyermek (14
éves korig), ifjúsági (20 éves ko-
rig) és felnôtt kategóriája van. Pá-
lyázni lehet bármely önálló gyûj-
tésen, kutatáson vagy személyes
visszaemlékezéseken nyugvó
Pásztó város és városrészei törté-
nelmét érintô tanulmány beküldé-
sével. 

Egy pályázó több dolgozatot is
benyújthat. Korábbi pályázatokra,
vagy publikálás céljából készített
mûvek is beadhatók, de ezt kérjük
feltüntetni. Az eddig még nem
publikált személyes visszaemlé-
kezéseket, fotókat és korabeli do-
kumentum-másolatokat tartalma-
zó pályamunkák a zsûrizés során
elônyben részesülnek. 

A mellékletek nélkül legalább
6-8 oldal terjedelmû tanulmányo-
kat két példányban, gépelve kér-
jük beküldeni. (Ajánlott formá-

tum: másfeles sortávval gépelt
A/4-es lapok.) A forrásokat, hi-
vatkozásokat kérjük minél részle-
tesebben megnevezni akár láb-
jegyzet, akár irodalomjegyzék
formájában. 

A pályamunkát kísérô levélben
fel kell tüntetni a következô ada-
tokat: pályázó neve, születési éve,
lakcíme, foglalkozása, valamint
az esetleges szakmai segítséget
adók (pl. felkészítô tanárok) neve.

A pályamunkák beküldési ha-
tárideje: 2007. március 31. Cím:
Városvédô Egyesület, 3061
Pásztó, Pf. 68.

A díjak odaítélésérôl bíráló bi-
zottság dönt. A pályázat során a
pályamunkákat kategóriánként
külön-külön értékelve az elsô há-
rom helyezett pénz-, tárgy- vagy
könyvjutalomban részesül. Gyer-
mek és ifjúsági kategóriában a
legjobb pályázók felkészítô taná-
rai különdíjban részesülnek. Min-
den pályázó emléklapot kap. 

Az eredményhirdetésre és a dí-
jak átadására 2007. április végén
kerül sor. 

Zsûrizés után a pályamunkák

egyik példánya az Egyesület ar-
chívumában, másod példánya a
városi könyvtárban kerül elhelye-
zésre, valamint a legjobb tanul-
mányok publikálását is tervezzük. 

Ajánlott témakörök:
Hasznos és Mátrakeresztes tör-

ténelme;
A II. világháború Pásztón;
Front élmények, hadifogság-

ban;
1945-1949, a koalíciós idôk,

földosztás, államosítások;
1949-1956, kuláklistázás, egy-

házüldözés, koncepciós perek, az
ÁVH helyi mûködése;

1956-1957, a forradalom és a
megtorlás idôszaka és máig tartó
hatása;

A téeszesítés igaz története;
Városfejlesztés vagy városrom-

bolás? (Hogyan változott Pásztó
arculata 1950-tôl 1989-ig.);   

Az országgyûlési és a helyi vá-
lasztások története a XIX. század-
tól 1990-ig;

A pártállami politikai és tömeg-
szervezetek (MSZMP, KISZ,
Népfront, Munkásôrség, MHSZ)
helyi története a megszûnésükig;

A rendszerváltás évei, a pártál-
lam lebontása, a pártok helyi meg-
szervezôdése;

A privatizáció és a kárpótlás
vadhajtásai (pl. az ÁFÉSZ, a
MÁG és a TSZ vagyon „öröksé-
ge”);

Nemzeti és állami ünnepeink
megünneplése egykor és most; 

Egy helyi intézmény, cég vagy
civil szervezet története;

Egyházak és felekezetek mûkö-
dése Pásztón;

Temetôink története;
Családtörténetek, családfák;
Érdekes, híres, jeles vagy éppen

hírhedt pásztóiak élete;
A helyi családi ragadványnevek

feldolgozása;
A Pásztó környéki területi-föld-

rajzi elnevezések (településré-
szek, dûlôk stb.) feldolgozása;

Az egykori népviselet és a helyi
népszokások bemutatása. 

További információ kérhetô
Kriston Pétertôl, az egyesület el-
nökétôl személyesen, a 06-20-
499-9473-as telefonszámon, vagy
a kriston@varosvedo.ngo.hu e-
mail címen. 

Helytörténeti pályázat

Pásztói Polgárôrség 20
Kelet-Nógrádi Ifjúsági 

és Kulturális  Egyesület (KIKE) 20
Gárdonyi Géza Általános Iskola DÖK 10
Bütykölde  Klub 20
Mátrakeresztesi Idôsek Klubja 40
Magyar Vöröskereszt 

Pásztói Szervezete 20
Mikszáthos Öregdiákok Köre 10
Manók Színjátszócsoprt 15
Muzsla Néptánc és 

Hagyományôrzô Egyesület 40
Nagycsaládosok Pásztói Egyesülete 20
Nemzeti Kör Pásztóért 10
Országos Fogyasztóvéd.

Egyesület Pásztó V. Szerv. 10
Sikeres Pásztóért Társaság 15
Pásztói Környezetvédelmi Csoport 20
Rákóczi Szövetség 10
Hasznosi Szabadidô Egyesület 40
Magyarok Világszövetsége 10
MACSET 15
Tini Klub 10
Városvédô Egyesület 15
Harry Potter Fun Klub 10
Ifjúsági Kulturális Baráti Társaság 10
Pásztói Ifjusági Klub 30
Ágasvár Néptánc Együtesért 

Alapítvány 25
Gyermekekért Alapítvány 10
Hasznosi Óvodásokért Alapítvány 15
Ma a Holnapért Alapítvány 10
Tehetséges Pásztói 

Gyermekekért Alapítvány 20

ÖSSZESEN 500

Civil szervezetek
támogatása

Felhívás
A pásztói Városvédô Egyesület
egy jövôre – a városalapítási em-
lékév keretében – tervezett hely-
történeti tárgyú kiadvány illetve
kiállítás összeállítása céljából 40
évnél régebbi pásztói, hasznosi
és mátrakeresztesi fotókat, ké-
peslapokat, érdekesebb iratokat
keres. Megvásárlás, kölcsönké-
rés vagy másolat készítése egy-
aránt szóba jöhet. Érdeklôdni le-
het Kriston Péter egyesületi el-
nöknél személyesen, a 06-20-
499-94-73-as telefonszámon,
vagy a paszto@varosvedo.ngo.hu
e-mail címen.

Ünnepi ülés
A Magyarok Világszövetsége
Pásztó és Körzete Csoport ok-
tóber 6-án tölti be mûködésé-
nek 10. évét. Ebbôl az alkalom-
ból nyilvános ünnepi ülés tart
megalakulása színhelyén, a
Mikszáth Kálmán Gimnázium,
Postaforgalmi Szakközépiskola
és Kollégium Magyar-Francia
Kéttannyelvû tagozatának épü-
letében. Az ünnepi ülés elôadó-
ja Tari Lujza népzenekutató.
Bottyán Zoltán,  a csoport veze-
tôje ezt követôen bemutatja A
magyarok himnuszai címû szö-
veggyûjteményének kéziratát.

Névcsere

A Pásztói Hírlap 2006 augusztusi
számában a második oldalon, a
díszpolgári cím ünnepélyes átadá-
sának képaláírása helyesen: Dr.
Varga Lajos apát, váci segédpüs-
pök. Az érintettektôl szíves elné-
zést kérünk. (szerk.)

Lovas nemzetbôl lassan autós
nemzetté válunk, így természete-
sen nagyon fontos a város útháló-
zatának minôsége. Ezen a téren is
– különös tekintettel a korábbi
idôszakokhoz képest – jelentôs
fejlôdés következett be. Az ifjú-
ság utca lakói nem tudtunk mara-
déktalanul örülni, mert itt az útvi-
szonyok elszomorítóak voltak. 

Polgármester úrhoz írt levelünk
segítô megértésre talált, most már
örömmel és nem kis büszkeséggel
mondhatjuk, hogy sár, kátyúk he-
lyett aszfalttal borított úton közle-
kedhetünk. Köszönjük Sisák Imre

polgármester úrnak és a képvise-
lô-testület tagjainak az utca építé-
séhez való támogatásukat.

Szabó László 
és az Ifjúság utca lakói

Kis utca,
nagy öröm

Elôtte… …utána
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Önkormányzati választási hirdetmények

Alapi Annamária Független jelölt
Dr. Bakó Miklós MSZP
Balog Ernô MSZP
Balogh Tibor Független jelölt
Dr. Becsó Károly Csaba FIDESZ-KDNP
Bíró Márk FIDESZ-KDNP
Bognár Károly SZDSZ
Brundáné Dr. Németh Erika Zsuzsanna MSZP
Édes Attila FIDESZ-KDNP
Éles Istvánné FIDESZ-KDNP
Dr. Gajdics Gábor FIDESZ-KDNP
Gömbicz Nándor FIDESZ-KDNP
Dr. Halász István FIDESZ-KDNP
Huczekné Rétvári Mónika MSZP
Illés Rudolf István MDF-NEMZETI KÖR PÁSZTÓÉRT
Juhász Gábor MUNKÁSPÁRT
Jusztin Istvánné Független jelölt
Kádárkuti Zsolt MDF-NEMZETI KÖR PÁSZTÓÉRT
Kanyóné Banos Gizella MSZP
Káposzta Csaba FIDESZ-KDNP-MDF-NEMZETI KÖR
PÁSZTÓÉRT
Dr. Káposztás Józsefné Független jelölt
Klacskó József Mihályné FIDESZ-KDNP
Kósa György MDF-NEMZETI KÖR PÁSZTÓÉRT
Kôszegi Pál FIDESZ-KDNP
Krämer László MSZP
Kriston Péter FIDESZ-KDNP
Kürti István MIÉP-JOBBIK-FKGP
László József Imre MUNKÁSPÁRT
Lôrik Csaba MDF-NEMZETI KÖR PÁSZTÓÉRT

Molnár István FIDESZ-KDNP-MDF-NEMZETI KÖR PÁSZTÓÉRT
Nagyné Sôregi Dorottya MSZP
Dr. Nyíri Ferenc Béla Független jelölt
Oláh Ferenc MUNKÁSPÁRT
Oláhné Csákvári Gabriella FIDESZ-KDNP
Palaticzky János Sándor MSZP
Plecskó Péter Független jelölt
Reviczki László MSZP
Robotkáné Nagy Ildikó MSZP
Sánta Kálmánné MDF – NEMZETI KÖR PÁSZTÓÉRT
Sárik Jánosné MDF – NEMZETI KÖR PÁSZTÓÉRT
Sisák Imre János MDF – NEMZETI KÖR PÁSZTÓÉRT
Szappan Zsuzsanna MSZP
Szlávikné Zagyi Mária Független jelölt
Tari Ottó János MSZP
Tóth Lászlóné MDF – NEMZETI KÖR PÁSZTÓÉRT
Volek György MDF- NEMZETI KÖR PÁSZTÓÉRT
Zentai József MDF-NEMZETI KÖR PÁSZTÓÉRT
Zöldi György MSZP
Zsiga Lajos MDF-NEMZETI KÖR PÁSZTÓÉRT

A jelöltek a szavazólapon nevük fentiek szerinti ABC sorrendjében
fognak
szerepelni.

ÉRVÉNYESEN SZAVAZNI LEGFELJEBB 13 JELÖLTRE
LEHET!

Pásztó, 2006. szeptember 8.
Helyi Választási Iroda

Pásztó Városi Helyi Választási Iroda az alábbiak szerint közzéteszi Pásztó Városban a polgármester jelöltek nevét, a jelölôszervezetek nevét:

Dömsödi Gábor – MSZP
Sisák Imre János – Fidesz-MPSZ-KDNP-MDF-Nemzeti Kör Pásztóért

A jelöltek a szavazólapon nevük fentiek szerinti ABC sorrendjében fognak szerepelni. Érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet!

Pásztó, 2006. szeptember 8. Helyi Választási Iroda

FONTOS INFORMÁCIÓK

Szavazni 2006. október 1-jén reggel 6 órától 19 óráig lehet.
Szavazni kizárólag a következô érvényes okmányok felmutatásával lehet:

Lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy ér-
vényes lakcímigazolvánnyal ÉS:
– érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy
– érvényes útlevéllel, vagy
– érvényes kártya formátumú (2001. január 1. után kiállított) 

vezetôi engedéllyel, vagy
– érvényes útlevéllel és EGT tartózkodási engedéllyel 

(EU-s állampolgár esetén).

Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelye szerinti szavazó-
körben lehet. Lehetôség van arra is, hogy a választás kitûzését megelôzô-
en bejelentett tartózkodási helyén szavazhasson. Ha a választópolgár a
tartózkodási helyén kíván szavazni, igazolást ajánlott levélben 2006.
szeptember 26-ig személyesen, vagy meghatalmazott útján 2006. szep-
tember 29-én 16.00 óráig kérhet a lakóhelye szerint illetékes jegyzôtôl.
A választásokkal kapcsolatos részletes tájékoztatásért forduljon a pol-
gármesteri hivatalban a választási irodához vagy keresse fel a
www.valasztas.hu weboldalt.

Pásztó Városi Helyi Választási Iroda az alábbiak szerint közzéteszi
Pásztó Városban A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELÔJELÖLTEK NEVÉT, A JELÖLÔSZERVEZETEK
NEVÉT:

Csiki Erzsébet MCF FÓRUM
Csikné Rafael Angelika RO-MA
Jusztin Istvánné LUNGO DROM
Jusztin Melinda LUNGO DROM
Kikiny Kálmánné RO-MA
Kolompár Zsuzsanna RO-MA
Lakatos Gézáné RO-MA
Nagy Dalma RO-MA
Oláh Ferenc LUNGO DROM
Oláh Ferencné LUNGO DROM
Oláh József MCF FÓRUM
Oláh Józsefné MCF FÓRUM
Oláh Julianna MCF FÓRUM
Oláh László MCF FÓRUM
Sárközi Kálmánné LUNGO DROM

A szavazólapra a jelöltek a Helyi Választási Bizottság által késôbb
megtartott sorsolás szerinti sorrendben kerülnek, amit közzéteszünk.
ÉRVÉNYESEN SZAVAZNI LEGFELJEBB 5 JELÖLTRE LEHET!

Pásztó, 2006. szeptember 8. Helyi Választási Iroda

Pásztó Városi Helyi Választási Iroda az alábbiak szerint közzéteszi Pásztó Városban A KISLISTÁS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELô
JELÖLTEK NEVÉT, A JELÖLôSZERVEZETEK NEVÉT, ILLETVE A FÜGGETLEN JELÖLÉS TÉNYÉT:
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Az elmúlt hetek, hónapok a
2006. október 1-jén esedékes
helyhatósági választások csatáro-
zásaitól voltak hangosak, de ma
már alig több mint egy hét van
hátra a választások napjáig. Mi
újság van Pásztón? – kérdeztük a
várost immár nyolc éve polgár-
mesterként vezetô Sisák Imrétôl. 

A választási törvény alapján dr.
Sólyom László köztársasági elnök
úr 2006. október 1-jére kiírta a vá-
lasztásokat, amelyre természete-
sen, mint minden polgármesterje-
lölt izgalommal és egyben egész-
séges önbizalommal készülök jó-
magam is.

A nyolc, illetve négy évvel ez-
elôtti programomban is reális cé-
lokat tûztem ki, amelyeket követ-
kezetesen jó csapatmunkával, ha
kellett erôn felüli teljesítménnyel
valósítottunk meg. Ez a garanciá-
ja annak, hogy a jelenlegi progra-
mom is a realitás talaján áll, elér-
hetô és mindenekelôtt a köz javát
szolgáló célokat fogalmaz meg.

– 2002-ben a polgári jobboldal
teljes támogatásáról biztosította
Önt, most mi a helyzet?

– Úgy gondolom, hogy a hely-
zet számomra e szempontból most
is kedvezô, hiszen az MDF, a
FIDESZ-MPSZ, a KDNP és
Nemzeti Kör Pásztóért Egyesület
is kiáll mellettem, és együttesen
jelölnek a polgármesteri címért
folyó harcban.

Ma azonban úgy gondolom, az a
legfontosabb, hogy mit gondol az
a több mint nyolc ezer pásztói vá-
lasztópolgár, akik a szavazófülke
magányában 2006. október 1-jén
megválasszák polgármesterüket.
Sajnos sok ember fordult el és for-

dít még hátat a politikának és a po-
litikusoknak, hiszen a magyar tár-
sadalmat az elmúlt hetekben, hó-
napokban komoly csalódások ér-
ték. Hamis ígéretekkel, látszat in-
tézkedésekkel vezették félre a jó
szándékú emberek tömegeit. Hi-
szem és bízom benne, hogy nem
veszett még el végleg az ôszinte
szóba és tisztességes emberi ma-
gatartásba vetett hit. Én az elmúlt
nyolc évben tízezer pásztói, hasz-
nosi és mátrakeresztesi embertár-
samat próbáltam munkámmal
szolgálni, s ha ehhez a továbbiak-
ban is felhatalmazást kapok min-
den erômmel városunk építésén
fogok dolgozni. 

– A közbeszédben a bizalom, s
az igazmondás felelôssége a poli-
tikusokat köti, akik nem mindig
veszik komolyan ezeket az erköl-
csi, etikai normákat. Mi a vélemé-
nye errôl Önnek?

– Én olyan programot fogal-
maztam meg, amely nem ígére-
tekre épül, hanem biztosítja a
megvalósítást. Ez az a program,
amely lakossági összefogással tel-
jesíthetô. Nem akarom újra ismé-
telni azt a több milliárd forint
nagyságrendû egészségügyi, szo-
ciális, oktatási, kulturális, közbiz-
tonságot és környezet- védelmet
szolgáló beruházást, amely meg-
valósult az elmúlt nyolc évben, de
ez az alapja annak, hogy nemcsak
ígérni, de teljesíteni is lehet és
kell. Természetesen minden fel-
adatot nem biztos, hogy végig tu-
dunk vinni, de törekedni kell arra,
hogy a vállalások döntô többsége
megvalósuljon. A Margit kórház
épületei, az Idôsek Átmeneti Ott-
hona, a gimnázium és a Gárdonyi
Géza Általános Iskola felújítása, a

város 100 %-os csatornázottsága,
46 utca, illetve tér megépítése, a
strand fejlesztése, vagy éppen a
95 millió forint értékû új tûzoltó
gépjármû fecskendô a bizonyítéka
az ígéreteim teljesítésének. 

– Sok szó esik mostanában az
Európai Unió 2007-2013 között
Magyarországra érkezô forrásai-
ról. Pásztó hogyan készül ezek fo-
gadására, vannak-e pályázati elô-
készületek?

– Ki korán kel, aranyat lel – tart-
ja a régi mondás. Ennek megfele-
lôen mi idôben kezdtünk hozzá az
Uniós pályázati pénzforrások el-
nyerését biztosító nagy, illetve ki-
sebb értékû projektek tervezésé-
hez. 2005. december 31-ig elké-
szült a pásztói kistérség 26 telepü-
lésének vízrendezési projektje,
amely az összes település bel- és
külterületi vízrendezését szolgál-
ja. Ez a nagyprojekt a Nemzeti
Fejlesztési Terv jövôbeni céljai
között is megfogalmazást nyert.
Eddig minden szûrôn keresztül
ment. Az elôzetes megvalósítha-
tósági tanulmány elkészült és je-
lenleg folyamatban van a vízren-
dezési program elvi engedélyezé-
se a Vízügyi Felügyelôségnél. 

Ez a fejlesztés 14 milliárd forint
nagyságrendû összegre rúg, és
magában foglalja többek között
Pásztó, Hasznos és Mátrakeresz-
tes összes vízelvezetô árkának a
kiépítését és a természetes vízfo-
lyások - a Csörgô, a Kövicses, és a
Ravasz patak – szabályozását. Is-
mereteim szerint ez Nógrád me-
gye legjelentôsebb összegû nagy-
projektje a három közül. Kapcso-
lódik még ide Pásztó külterületi
részeinek és a Dél-Nógrádi kistér-
ségnek a teljes szennyvízcsatorna

hálózat kiépítése is. 
Ugyancsak kiemelt feladat az a

mintegy másfél milliárd forint
összegû beruházás, amely a Pász-
tó városi területek rehabilitációja
programban teljesedik ki. Ez a vá-
ros, mintegy 5000 fô által lakott
akcióterületén a zöldfelületek,
parkok, utak, az ivóvízellátó rend-
szer, közvilágítási hálózat, a köz-
intézmények – magyar-francia
kéttannyelvû gimnázium, zeneis-
kola, Polgármesteri Hivatal,
könyvtár, mûvelôdési ház – illet-
ve sportlétesítmények, és a városi
piac teljes felújítását eredményez-
heti. Ezen kívül a pályázati elôké-
szítô alap keretében szintén dol-
gozunk a Margit Kórház idôskori
megbetegedések megelôzését
szolgáló, úgynevezett geriátriai
részlegének fejlesztésén, amely
több százmilliós program lehet.
Nyilván sok-sok elképzelés van
még, amely a szennyvízcsatorna
hálózat építése után az utak hely-
reállítását öleli fel, vagy éppen a
turisztikai célok megvalósítása ér-
dekében a strandfürdô továbbfej-
lesztését érinti. 

Törekszünk továbbá a kistérsé-
gi együttmûködésre a települések
össz érdekeinek figyelembe véte-
lével. Ennek egy szép példája kö-
vetkezik, hiszen a Pásztói Több-
célú Kistérségi Társulás Bokor,
Cserhátszentiván és Kutasó tele-
pülések részére most vásárolt egy
28 személyes Isuzu buszt 23 mil-
lió forintért a gyermekek iskolába
történô szállítása érdekében. 

Fontos szerep jut a kultúrának
és az azt szolgáló intézmények
felújításának. Pásztó 2007. április
26-án ünnepli várossá nyilvánítá-
sának 600 éves évfordulóját. A
rendezvények kulturált megtartá-
sa és persze a színvonalas közmû-
velôdési tér biztosítása érdekében
még az idén elkezdôdik a Teleki
László Mûvelôdési Központ 30,5
millió forintos felújítása és jövôre
a Városalapítási Emlékbizottság
és a Képviselô-testület döntése
alapján várhatóan új köztéri alko-
tás is átadásra kerülhet. 

Remélem, hogy az összefogás
és összetartozás szép eseménye
lesz a 600 éves évforduló megün-
neplése. 

Hosszasan lehetne a fejlesztési
elképzeléseket sorolni, de úgy
gondolom rendkívül fontos ki-
emelni azt, hogy a pásztói intéz-
ményhálózat mûködtetése a la-
kosság részére az alkotmányos
alapelvekben rögzített közszol-
gáltatások biztosítása legalább
ilyen fontos kérdés.

Kérem Pásztó, Hasznos és Mát-
rakeresztes polgárait, támogassa-
nak elképzeléseim megvalósításá-
ban 2006. október 1-én, hogy tisz-
tességgel szolgálhassam továbbra
is városunk családjait – zárta sza-
vait Sisák Imre polgármester.

Tovább! Együtt! Pásztóért!

Az MDF jelöltjei az önkormányzati választásokra: Illés Rudolf, Kádárkuti Zsolt, Kósa György, Lôrik Csaba,
Sánta Kálmánné, Sárik jánosné, Sisák Imre János, Tóth Lászlóné, Volek Gyorgy, Zentai József, Zsiga Lajos
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A képviselô, aki a szó igazi értelmé-
ben képviseli a választók érdekeit
az önkormányzati ciklus végén
mérleget készít. Felméri, hogy a je-
lölésekor kitûzött célokból, melyek
azok a feladatok, amelyek teljesül-
tek, és melyek azok amelynek mag-
valósításáért továbbra is harcolni
kell.

Tisztelt Hasznosi Lakosok! A 9-
es választókörzetben a rendszervál-
tást követôen négy ciklusban sza-
vaztak bizalmat számomra. Minden
igyekezetemmel arra törekedtem,
megfeleljek a feladatnak, hogy
Hasznos városrész fejlôdését szol-
gáljam. A teljesség igénye nélkül
idézzük fel Hasznos városrész fejlô-
dését. Az önkormányzat tulajdoná-
ban lévô intézmények mindegyiké-
ben történt felújítás:

Az általános iskola épületében
sorrendben a központi fûtés és a vi-
zesblokk kiépítése, tetôszerkezet
cseréje, csapadékvíz elvezetése, ud-
vari játékok kihelyezése, ez évben a
külsô homlokzat felújítása. Meg-
újult az óvoda. A gyermekek és al-
kalmazottak részére otthonosabb
környezetet biztosítottunk, 100 ada-
gosra bôvült a konyha. Az orvosi
rendelô külsô felújítása mellett a
családorvosok részére finanszíroz-
tuk a számítógépparkot.

A mûvelôdési házban fûtéskor-
szerûsítésre, tetôszerkezet cserére,
az épület belsô festésére, nyílászá-
rók mázolására került sor. 
A ravatalozóban külsô-belsô felújí-
tást, halott hûtô vásárlást függö-
nyök, drapériák készítését végez-
tük.

A második önkormányzati ciklus
végén elmondhattuk, hogy minden
utunk kiépített. A most záruló ciklus
végére pedig megvalósult minden
közmû beruházás. Sorrendben az
ivóvíz, a vezetékes gáz, a telefonhá-
lózat, a kábel tv, ez évben pedig át-
adásra került a szennyvíz hálózat is.

Új beruházásként megépült a 30
férôhelyes Idôsek Clubja. A szociá-
lis program keretében vásárolunk
egy Toyota kisbuszt, amely az idôs
emberek otthonba történô szállítását
és a szociális étkezôk ételhordását

segíti.
Elôrelépést történt a csapadékvíz

elvezetô árkok kiépítésében is, a
Dobó úton, valamint az Alkotmány
és Vidróczki út közötti szakaszon.

Járdafelújítást végeztünk a Vár
úton, az Alkotmány út 1-175 szám
között, továbbá  Vár presszóval
szemben az Alkotmány út és a Vár
út között, amely az óvodához vezet.

A Vár úton kialakított és az utca
lakói által gondozott játszótérre
Uniós szabványnak megfelelô ját-
szótéri eszközök, padok kerültek ki-
helyezésre.

Az önkormányzati képviselô
munkája összetett feladat. A kisebb-
ségben lévô városrész képviselôjé-
nek még nehezebb is. Ékes bizonyí-
téka ennek, hogy a Vidróczki és a
Vár út felújítását csak lakossági pe-
tícióval, kihelyezett testületi ülésen
lehetett elfogadtatni a többségi
pásztói képviselôkkel.

Önkritikával kell szólnom arról,
hogy nem sikerült az Alkotmány
úton ki nem épített két járdaszakaszt
megvalósítani – annak ellenére,
hogy a ciklus minden évi költségve-
tésében napirenden volt. A képvise-
lô testület intézkedési tervében
megvalósítandó feladatként szere-
pelt, csak éppen anyagi fedezet nél-
kül tovább halogatódik.

A felsorolt feladatokon túl az
utolsó két évben sikerült elérnem,
hogy közterületeink, csapadékvíz
elvezetô árkait közmunkás foglal-
koztatásával tartsuk rendben.

Tisztelt Pásztói, Hasznosi, Mátra-

keresztesi Lakosok! Bizonyára töb-
ben tudják, hogy 16 éves képviselôi
mûködésem alatt a képviselô testü-
let döntéseit elôkészítô Pénzügyi
Bizottság tagja voltam, 3 ciklusban
pedig ezen bizottság elnöke.

Ezen tisztségemben legfôbb cél-
kitûzésem az volt, hogy a város gya-
rapodjon, az intézményhálózat mû-
ködtetése zavartalan legyen, fizetô-
képességünket megôrizzük.

A Pénzügyi Bizottság munkáját
törvényesen – a szakbizottságok vé-
leményét figyelembe véve – minden
esetben az önkormányzat elôremu-
tató érdekeinek függvényében hozta
meg.

Pásztó, Nógrád megye egyetlen
városa, aki mûködteti a kötelezô fel-
adatokon túl vállalt intézményeit: a
Margit Kórházat, a Mikszáth Kál-
mán Gimnáziumot és a Rajeczki
Benjamin Zeneiskolát úgy, hogy az
elmúlt négy év során növekvô nagy-
ságú hiánnyal küszködtünk.

Legkiemelkedôbb fejlesztést az
egészségügy területén ért el az ön-
kormányzat. A 125 ágyas új kórház
után, a régi épület felújításával reha-
bilitációs, ápolási, krónikus osztály
és a reumatológia került átadásra
2004-ben.

Új beruházásként országosan
egyedülálló az 50 férôhelyes idôsek
elhelyezését szolgáló otthon, Hasz-
nos városrészben 30 férôhelyes Idô-
sek Klubja.

Kialakítottuk a 12 férôhelyes
gyermekek átmeneti otthonát, és
felújítottuk Pásztón, a Csillag téren
mûködô Idôsek Otthonát.

Fejlesztési pénzeszközeinket ki-
egészítve felújítottunk minden okta-
tási intézményünket: a Dózsa
György Általános Iskola tornater-
mét és térburkolatát, a Gárdonyi Gé-
za Ált. Iskolát, a Mikszáth Kálmán
Gimnázium Rákóczi úti épületét, il-
letve Hasznos városrész tagiskolá-
ját.

Pásztó város és a két városrész
Hasznos és Mátrakeresztes 100%-
ban csatornázottá vált 2006. június
30-ra úgy, hogy az állami támogatás
92%-ról 72%-ra, majd a III. ütem-
ben 66%-ra csökkent.

Az egyre csökkenô állami támo-

gatást az önkormányzat a részvé-
nyeinek az értékesítésébôl, hitelbôl
és a lakosság 150.000 Ft-os önrészé-
bôl fedezte.

A Mátrakeresztest ért természeti
katasztrófa által okozott károk hely-
reállítása, embert próbáló munkát
igényelt az önkormányzattól. Mára
az önkormányzati ingatlanokban
infrastruktúrában és nem utolsó sor-
ban a lakosságot ért ingatlan károk-
ban a helyreállítás megtörtént. 
A gyors folyású erdei patakok mel-
lett élô állampolgárok ingatlanai
megújultak, és életük sokkal bizton-
ságosabbá vált.

A rendszerváltástól eltelt 16 évre
elmondhatjuk pártállástól függetle-
nül, hogy Pásztó város és városré-
szei valóban többet érnek olyan ér-
telemben, hogy a fejlesztések, beru-
házások eredményeként vagyon-
gyarapodása példaértékû. Egész-
ségügyi, oktatási, közmûvelôdési és
közigazgatási intézményei jó szín-
vonalon szolgálják a lakosságot.

Tisztelt Választópolgárok! 
A Pásztói Helyi Választási Iroda

hirdetményben tette közzé, hogy az
október 1-ei választás során meg-
szûnik a 10 egyéni választókerület,
helyébe a kislistás választás lép.
Pásztó település egésze egy válasz-
tókerületet alkot.

A nyilvántartásba vett 49 jelölt
személybôl az a 13 fô alkotja a kép-
viselôtestületet, akik az Önök bizal-
mából a legtöbb szavazatot kapják.

Ezúton szeretnék köszönetet
mondani a több, mint 500 fô haszno-
si, mátrakeresztesi, pásztói válasz-
tópolgároknak, akik ajánlószelvé-
nyükkel támogatták a jelölésemet.

Egyben tisztelettel kérem az in-
tézményekben dolgozókat, és azt a
lakossági réteget, akik ismerik eddi-
gi munkámat, elkötelezettségemet a
városért érzett felelôsségemet, hogy
október 1-én, szavazataikkal támo-
gassanak.

A jövôben ugyanolyan kitartással
kívánom szolgálni mindhárom tele-
pülés fejlôdését, a szociálisan rászo-
ruló lakosságot, mint ahogyan ezt
eddig tettem.

Sánta Kálmánné önkormányzati
képviselô asszony

Négy év mérlege

A Pásztói Hírlap augusztusi szá-
mában közöltük a polgármesteri
hivatalhoz érkezett bejelenté-
sek alapján, hogy a kishegyi fa-
hídon többtonnás jármûvek köz-
lekednek, a 3,5 tonna súlykorlá-
tozás ellenére. – Ám, a figyel-

meztetô tábla hiába „kiabál”:
jaj, nem bírja ez a kis fahíd – néz-
zék, már a közepén hajlik… Saj-
nos, a nagyobb súlyú jármûvek
mégis csak áthaladnak rajta…
Meddig…? Felújítására honnan
lesz pénz?

Jaj, kishegyi fahíd…!
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Négy évvel ezelôtt kapcsolódtam
az önkormányzati munkába az ál-
tal, hogy az MSZP kompenzációs
listájáról mandátumot kaptam. 
A képviselôi munkához az a pénz-
ügyi ismeret és gyakorlat adott in-
díttatást, amit 36 éven keresztül
nyugdíjazásomig megszereztem.
Úgy gondoltam, hogy ezen isme-
reteimet lakótársaim életkörül-
ményeinek javítása, Pásztó város
fejlôdése érdekében tudom ka-
matoztatni, eredményesen telje-
síteni azt a szolgálatot, amit a
képviselôi munka megkövetel. 

A képviselô ugyanis szolgálni köte-

les azt a közösséget, amely arra a hely-

re juttatta, ahol a város életével, fejlô-

désével, pénzügyi helyzetével kapcso-

latos döntéseket hozzák.

Négy évvel ezelôtti terveim között

szerepelt a város egész területén kiépí-

tendô szennyvízhálózat megépítésé-

nek támogatása. Szavazatommal e fej-

lesztés megvalósítását segítettem elô,

ami egyben a higiénikusabb, egészsé-

gesebb környezet megteremtéséhez is

hozzájárult. 

A Kövicses patak árvízmentesítésé-

ben az alvég és kastély kerti területek

csapadékvíz elvezetésében sajnos

nem sikerült átütô sikert elérni. 

Számos interpellációmra, illetve

közérdekû bejelentésemre azt a vá-

laszt kaptam, hogy a város vezetése

nem tehet arról, hogy a lakosság oda

épített, ahol magas a talajvíz.

Szakemberek véleménye szerint is

ott magas a talajvíz, ahol nem megfe-

lelô a csapadékvíz elvezetése.

Sok esetben egy áteresz megépítése

a vízelvezetô árkok rendszeres tisztí-

tása (már ahol van) is megoldást je-

lenthet, csak hozzáállás kérdése. 

A csapadékvíz elvezetése, a min-

denki számára élhetôbb környezet ki-

alakítása, az épületek állagának meg-

óvása érdekében az egész várost érin-

tôen is sürgôs, megoldásra váró fel-

adat, annál is inkább, mert ez az ön-

kormányzatnak törvényben foglalt kö-

telezettsége. 

Az elmúlt négy év alatt egyre nehe-

zedô pénzügyi gondok mellett számos

út és járda került felújításra, megépí-

tésre. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy

sokkal több azon utak és járdák száma,

melyek rendbetétele jövôbeni feladat. 

A város pénzügyi pozíciója az el-

múlt négy év alatt feszítettebbé vált.

Munkahelyek szûntek meg, ami a vá-

ros saját bevételének csökkenését

vonta maga után. Következménye,

hogy a város fenntartására korlátozott

mértékû anyagi lehetôségek álltak

rendelkezésre. 

Arra törekedtem, hogy valósuljanak

meg az ésszerû, legfontosabb fejlesz-

tések, felújítások, ugyanakkor szava-

zatommal járuljak hozzá, hogy bizto-

sítható legyen a város és intézményei-

nek mûködôképessége, ne növekedjen

a város adósságállománya, hogy meg-

tartsa fizetôképességét. A város eladó-

sodását – több képviselôtársammal

együtt – nem tudtuk megakadályozni,

csupán mérsékelhettük annak intenzi-

tását. 

A jövôben prioritást követelô fel-

adat munkahelyek létesítése, a várost

eltartó és megtartó képességének nö-

velése. 

Ez biztosítja a város lakosságának

megélhetôségét, egyben bevételt je-

lent az önkormányzatnak. 

A fogyasztóvédelmi törvényben

foglaltak alapján az Országos Fo-

gyasztóvédelmi Egyesület Pásztói

Szervezetének megbízásából minden

évben véleményeztem a háztartási szi-

lárd hulladék szállítás és ártalmatlaní-

tás lakosság által fizetendô díjának ki-

alakítását. Javaslatom ellenére a testü-

let megvonta a korábban adott önkor-

mányzati támogatást, ami a lakosság

által fizetendô díjak infláción felüli

emelkedését vonta maga után.

Mint fogyasztóvédô és mint képvi-

selô igyekeztem érvényt szerezni a

hozzám eljuttatott lakossági igények-

nek, a víz és csatornadíj hatósági árá-

nak kialakítása és véleményezése kap-

csán. A lakossági terhek csökkentése

érdekében ugyanis indokolt lenne az

ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának

mérséklése, a szakmai körökben is

magasnak tartott, mintegy 40%-os

vízveszteség csökkentése révén. 

Több éves megoldatlan probléma a

város piacának rendbetétele, fejleszté-

se. Voltak vélemények, amelyek a pi-

ac értékesítését szorgalmazták. Hatá-

rozott álláspontom volt, hogy a piacot,

mint önkormányzati tulajdont eladni

nem szabad, hiszen a város mobilizál-

ható vagyona, szinte már a nullára

csökkent. 

A képviselôtestület végül is a piac

megtartása mellett döntött. Remélhe-

tôleg a városi területek rehabilitációjá-

val kapcsolatos pályázat keretében jö-

vôbeni feladatként egy korszerû, tiszta

piac megteremtésére, valamint a város

parkolási gondjainak megoldására

nyílik lehetôség. 

Egy képviselô munkáját sikerek és

kudarcok egyaránt jellemzik.

Rendkívül nehéz összehangolni,

megvalósítani a lakosság jogos és

megalapozott igényeit, a város mobili-

zálható vagyonának csökkenésével,

egyre növekvô adósságával. 

A jövôben sem lehet más cél, mint-

hogy szoros összefogással, közös aka-

rattal fejleszteni a várost, munkahelyet

létesíteni, élhetôbbé, vonzóbbá tenni

környezetünket, biztosítani az intéz-

mények mûködését. 

Ennek alapvetô útja, ha összhangot

teremtünk céljaink és annak megvaló-

sítását elôsegítô pénzügyi lehetôségek

között, a város érdekében együttmû-

ködünk az országos hatáskörû és regi-

onális szervezetekkel. 

A képviselôi munka bonyolult, ösz-

szetett feladat, amely akkor lehet sike-

res, ha a döntéseket a lakosság véle-

ménye, javaslata támasztja alá. 

Október 1-jén helyhatósági válasz-

tások lesznek, ahol a város lakossága

megválasztja képviselôit. 

Kérem, hogy az említett közös cé-

lok elérése érdekében szavazataikkal

támogassanak. 

Tisztelettel: 

Palaticzky János képviselô 

Tisztelt Pásztóiak! Tisztelt ne-
gyedik számú választókörzet la-
kói! 

Sokak számára köztudott, hogy
immáron 16 éve vagyok a képvise-
lô-testület tagja. A mostani ciklus-
ban választókörzetem érdekei mel-
lett a mûvelôdési, közoktatási va-
lamint a településfejlesztési bizott-
ság tagjaként tevékenykedtem.
Mindezek mellett a képviselô-tes-
tület 2003 elején sporttanácsnok-
nak választott. 

2002-ben a Lakótelepi Hírekben
leírt vállalásaimat túlnyomórészt
teljesítettem. Ezek közül megemlí-
teném, hogy elkészült a Hôsök és
Hunyadi utcák szennyvízcsatorna
építése a Hôsök-Nagymezô utca
elágazásánál kiépítésre került a
sok évig problémát okozott csapa-
dékvíz-elvezetô útszakasz alatti
összekötése. Új nyomvonalon ke-
rült megépítésre a Fô út 110-112
közötti járdaszakasz. Sikerült elér-
ni, hogy a Cserhát lakónegyedben
a Munkaügyi Központnál új sze-

mélygépkocsi parkoló is kiépítésre
kerüljön.

A Cserhát lakónegyedben új asz-
falt fedôréteget kapott az óvoda
kerítés mögötti járdaszakasz és a
Hôsök utcától a Tanpostáig vezetô
járdaszakasz.

A lakók kérésének megfelelôen
új pihenôpadokat készítettem, me-

lyek a barna ház elôtti játszótérre
lettek kihelyezve. Az "S" épületek
elôtt lévô gépjármûparkolókba ap-
rókövet szállítattam, melyet az ott-
lakók terítettek szét. A korábban
általam saját kezûleg és barátaim-
mal készített pihenôpadokat lefes-
tettem, lemeszeltem, felújítottam.
Több fém játszótéri elemet festés-
sel újravarázsoltam. 2005-ben
minden a körzetben lévô játszótéri
homokozóban homokot cseréltem.
Kijavítottam az általam és baráta-
immal korábban legyártott fém
hulladékgyûjtôket. Parkot rendez-
tem, útszegélyt meszeltem, növé-
nyeket, fákat ültettem, hogy szebb
legyen a választókörzetünk. A kö-
zelmúltban a helyi tûzoltók segít-
ségével megtisztítottuk a felesle-
ges növényzettôl, a Cserhát lkn. 2-
8. háztömb elôtti területet és a két
szélsô S épület körüli környéket. A
szennyvízcsatorna építést követô-
en sikerül elérni, hogy a különösen
feltúrt Hôsök utca a beruházást kö-
vetôen ne szakaszos fedôréteget,
hanem teljes szélességben jó mi-
nôségû aszfalt burkolatot kapjon.
És ami még várat magára, de folya-

matban van az a Hunyadi út 4/A-
6/A új lakótömb elôtti térvilágítás
kiépítése az általános iskolák elôtti
átkelôhelyek felfestése, és a Dózsa
iskolával szembeni Nagymezô ut-
cai járdaszakasz kiépítése. 

Tisztelt választópolgárok! 
Én, úgy érzem, hogy 16 éve ed-

dig a IV. számú városkörzetben
megfeleltem a képviselôi munká-
nak ezért is mertem az új feladatra
ismét jelentkezni. Sportolói álló-
képességem biztosíték arra, hogy
az október elsejétôl jelentôsen
megnövekedô Pásztó-Hasznos
Mátrakeresztes állampolgárait
érintô képviselôi munkával az
Önök bizalmát, szavazatát ismét
elnyerve majdan közmegelégedés-
sel tudjam végezni a rám bízott fel-
adatokat. 

Köszönöm az eddigi bizalmukat,
és újfent köszönöm a hozzám meg-
felelô számban eljuttatott ajánló-
szelvényeiket, melyek lehetôvé
tették számomra az ismételt képvi-
selôi jelöltséget. 

Zentai József 
önkormányzati képviselô

Pásztó, Fô u. 82.

Közös célok érdekében

Köszönöm bizalmukat

Zentai József
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TÁJÉKOZTATÁS
A Pásztói Kistérség Fejlesztéséért Közalapítvány
ezúton értesíti az alapítókat, a kistérség lakóit és az
alapítvány minden kedves partnerét, hogy a Nóg-
rád Megyei Bíróság 2006.07.07-i hatállyal a szer-
vezetet megszüntette, utódszervezete Pásztó Kistér-
ség Többcélú Társulása, valamint tájékoztatás cél-
jából nyilvánosságra hozza 2005. évi, 2006. évi át-
adás elôtti és utáni beszámolójának mérlegét és
eredmény-kimutatását. A hivatalos okmányokat
Gyôriné Új Mária okleveles könyvvizsgáló ellen-
ôrizte le és azt vagyoni, pénzügyi és jövedelmi hely-
zetrôl valós képet adó dokumentumnak nyilvánítot-
ta.

Pásztó Kistérség Többcélú Társulása
3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.
Tel.: 32/460-155 (177 mellék)
Fax: 32/460-918
e-mail: forum@paszto.hu
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Új olasz étterem: Pásztó, Fô út 60. (gimnázium mellett)

RAPINATORE RISTORANTE – Pizzeria Italiana

♦ AL RABLO ♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Mediterrán környezetben PIZZÁK, TÉSZTÁK, GRILLEK, HALÉTELEK,
SALÁTÁK, DESSZERTEK 

széles választékával várjuk kedves vendégeinket!

Az étlapon található ételeinket kiszállítjuk!
Házhozszállítás: 06-30/911-8344

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

• Nyitva: 9–17.30, Sz: 8–12.00-ig •

AZ ÖN TAKARÉKSZÖVETKEZETE

PÁSZTÓ, FÔ ÚT 64.
563-140, 563-142

HASZNOS, 
ALKOTMÁNY ÚT 183.

462-350



ÔSZI AKCIÓS 
AJÁNLATAINK

• 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!

Modern, gazdaságos, tetszetôs kivitel
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Pásztó, Nagymezô út 16. Tel.: 06-30/2817-947
Nyitva: H–P: 9–16.30, szombaton 9–11.30-ig!

❖ 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!

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
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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!

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

pohárkészletek 5.500 Ft-tól

LEPJE MEG SZERETTEIT TÔLÜNK!

Nyitva: H–P: 9–17 óráig, Sz.: 9–12 óráig
Pásztó, Fô út 35. Tel./fax: 32/460-614. 
Salgótarján, Alba Üzletház I. em. H–P: 9–18 óráig, Sz.: 9–13-ig

Sok szeretettel várunk 
minden kedves vásárlót!

Ékszer&Óraüzlet

Nagyobb alapterületen, szélesebb áruválasztékkal!

Elektromos szerszámgépek
Kézi szerszámok

Csavar, zár, vasalás
Háztartási gépek, tartozékok

Híradástechnika
Elektromos mosógépek
Sporthorgászat, játék

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

EZER
CIKK

EZER
KÍNÁLAT!

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

• Allianz Hungaria Biztosító szerzôdött partnere
• Karambolos autók szakszerû javítása gyári technológia szerint
• Hôkamrás fényezés, számítógépes színkeverés
• Meghatalmazás esetén teljeskörû biztosítás ügyintézés
• Szélvédôk cseréje, illeve javítása

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

Szerszámokra, gépekre lenne szüksége,

de komoly beruházás és kockázat nélkül?

A megoldást a Pont Market Iparcikk

Szaküzlet nyújtja Gépkölcsönzés szolgál-

tatásával. 

Építôipari gépek: döngölô (béka) lapvibrá-

tor, tûvibrátor, kôroppantó, gyepszellôz-

tetô és talajlazító, bozótvágó

Takarítógépek, fúró-vésô kalapácsok,

ütvefúrók, betonkeverôk, sarokcsi-

szológépek választékával várjuk Önt

Pásztó, Nagymezô út 5. szám alatt talál-

ható üzletünkben, illetve várjuk érdek-

lôdését a 06-32/460-217-es telefonszámon.

www.pontmarket.hu
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– Házhozszállítás 24 tonnáig (daruzással is)!
– Törzsvásárlói kedvezmények!!
– Árengedmények (mennyiségtôl függôen)

Minél többet vásárol, 
annál többet megspórol!

Tatai natúr kör- és egyenesvágású cserepek:
93 Ft/db 1.581 Ft/m2 (6 raklaptól /2400 db/ gyári szállítással) 
– Békéscsabai natúr Tangó 121 Ft/db 1.694 Ft/m2

– Bramac cserép már 1.540 Ft/m2-tôl
– Mediterrán cserép már 1.580 Ft/m2-tôl
– Gerard pillekönnyû tetôfedô 3.765 Ft/m2 50 év garancia
– Ruuki cserepeslemez már 2.672 Ft/m2-tôl 

+ csavarok ajándékba!!

BAUMIT AKCIÓ FOLYTATÓDIK!!

Még most szigeteljen, hogy télen ne dideregjen!

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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Tekintse meg színes, több száz kötôfonalból
álló választékunkat! 

Kössön, horgoljon kedvére!
Október 16-tól 21-ig születésnapi Két Tex

Napok Kedvezményes vásár meglepetésekkel!

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

19 éves 
a Két Textilház Kft!
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Október elsejével lejár a 2002-ben
megválasztott önkormányzati kép-
viselôk mandátuma. Újból választ
a város. Ilyenkor a leköszönô kép-
viselôk részérôl szokás egyfelôl
értékelni a maguk mögött hagyott
éveket, másrészrôl akik újra indul-
nak a választók bizalmáért, azok
igyekeznek minél jobban megis-
mertetni a jövôre vonatkozó elkép-
zeléseiket.

Követve képviselôtársaim pél-
dáját, melyet a Pásztói Hírlap el-
múlt számaiban már olvashattak,
magam is megpróbálom mérlegre
tenni a város négy évét és össze-
foglalni az elôttünk álló idôszak
feladatait.

Pásztó városa egy nehéz, de
eredményes, számos elôre nem ter-
vezhetô problémával és kihívással
súlyosbított négy évet tudhat maga
mögött. Elég csak az árvizekre és
az azt követô kártalanítás, helyre-
állítás nehézségeire utalnom,
amely nyugodtan kijelenthetjük
hosszú és értékes hónapokat vett el

a normál városépítéstôl. Rengeteg
energiát kötött le, és sajnálatos mó-
don sokat ártott közösségünk belsô
békéjének is.

Úgyszintén nem számított józan
ésszel arra senki, hogy egy látszó-
lag prosperáló, jelentôs foglalkoz-
tatást megvalósító, a város adóbe-
vételei szempontjából is meghatá-
rozó cég, mint a SOLE, egyszerû-
en csak kivonul Pásztóról.               

Kellemetlenül érintett egyes pá-
lyázataink elbírálása során (pl. a
szennyvíz beruházás állami támo-
gatása), az idônként tapasztalható
politikai ízû kormányzati diszkri-
mináció.     

Ugyanakkor a város fejlôdése
nem tört meg. Roppant szemellen-
zôsnek, és még egy kiélezett vá-
lasztási kampány hevében sem el-
fogadhatónak tartom azokat az el-
sôsorban baloldalról érkezô kije-
lentéseket, melyeket fôleg interne-
tes fórumokon ezzel merôben el-
lentétesen terjesztenek. Ezek sze-
rint ugyanis Pásztó nyolc, sôt
egyenesen tizenhat éve megállt a
fejlôdésben, egy unalmas, koszos,
perspektíva nélküli város, ahonnan
szinte menekülnek már az embe-
rek.

Ezzel szemben, ha hullámvöl-
gyek mentén is, de a városunk fej-
lôdik, anyagiakban és szellemiek-
ben is gazdagodik. Kiépült a teljes
körû szennyvízcsatorna hálózat.
Teljesen megújult a kórház és a
szociális intézményrendszer. Szá-
mos utca megépült. Megôriztük
városi fenntartásban, sôt fejleszte-
ni tudtuk az úgynevezett nem köte-
lezô feladatokat ellátó intézmé-
nyeinket.

De nem szabad kizárólag az ön-
kormányzati feladatokra leszûkít-
ve beszélnünk a város helyzetérôl.

A civil szervezetek és sportszerve-
zetek száma évrôl-évre nô, száz fe-
lett van, ami egy nagyobb város-
nak is becsületére válna. A helyi
kulturális-mûvészeti élet is többré-
tegû, változatos. Színvonalas új
üzletek és vendéglátó egységek
nyíltak. Szívesen jönnek ide szóra-
kozni a megye más részérôl is.

Ez is Pásztó. Akik a napi politi-
kai haszonszerzés érdekében
mindezt eltagadják, azok  nem
csak a mindenkori városvezetéssel
szemben méltánytalanok, de
egyúttal lenézik az itt élô közel tíz-
ezer ember munkáját és közös erô-
feszítéséit. Ez az agresszív és ha-
zug kampánystílus pedig megen-
gedhetetlen.

„Hogyan tovább Pásztó?” – kér-
dezik vérmérséklet szerinti hang-
nemben a választók a jelöltektôl,
így tôlem, tôlünk is.

A mi válaszunk, a Fidesz és a
KDNP tizenhárom közös képvise-
lô-jelöltjének a válasza erre részle-
tesen is benne van a napokban ter-
jesztésre kerülô választási progra-
munkban. E helyütt csak néhány
sarokpontot emelnék ki:

A képviselô-testület munkáját
megújítjuk, a döntéshozatali eljá-
rásokat felgyorsítjuk. Jobban elô-
térbe helyezzük  a helyi vállalko-
zások, a beruházások támogatását
és a munkahelyteremtést. Jó érte-
lemben véve el kell tudni adnunk a
várost a külvilág felé.

A város-rehabilitáció keretében
– számítva az uniós pályázati lehe-
tôségekre – új arculatot teremtünk
a belvárosnak és rendezzük a piac-
cal összefüggô problémákat. Ki-
emelt kérdés lesz a város teljes kül-
és belterületi vízrendezése, amely
szorosan összefügg a lakosság biz-
tonságérzetével, vagyonvédelmé-

vel és a környezetvédelemmel is.
A városi intézményhálózatot

meg kell ôriznünk és a színvonalát
is folyamatosan fejlesztenünk kell,
hogy  a kistérségi központi szerepe
Pásztónak tovább erôsödjön. A
kórházra pedig különösen igaz,
hogy el a kezekkel tôle, az bizony
„nem eladó”.

Mindent meg kell tennünk a la-
kossági terhek mérséklése érdeké-
ben, ide tartozik a vízdíj kérdése is.

Ha módunkban áll – bár az or-
szág tragikus gazdasági helyzeté-
ben tudjuk ez lesz a legnehezebb -
akkor a szocialisták kormányzati
megszorító intézkedései ellenében
kell tudnunk segítô kezet nyújtani
a városlakók szociális problémái-
ra.

Végül ki szeretném emelni, hogy
növelni fogjuk a városrészek önál-
lóságát. Hasznoson és Mátrake-
resztesen is településrészi önkor-
mányzatokat hozunk létre. Erre ga-
rancia, hogy a legfôbb politikai ri-
válisunkkal, a szocialistákkal el-
lentétben mi a lehetséges tizenhá-
rom képviselôi helyre három kép-
viselôjelöltet is ezen városrészek-
bôl állítottunk.

Igen, mondhatják erre, de mind-
ezt mibôl, hogyan?

Nos, biztosan nem úgy, hogy azt
hirdetjük majd mint a másik oldal,
hogy a mi – mára  igencsak kétes
hitelûvé vált – kormányzati kap-
csolataink révén csak úgy dôl majd
ide a pénz, a sok uniós milliárd.  

Tisztában vagyunk vele, hogy
sok a gond. De összefogással,
nyíltsággal, kompromisszumkész-
séggel mindig lehet találni megol-
dást. Csak keresni kell. Dolgozni.

Együtt Pásztóért! – ez a mi jel-
mondatunk.       

Kriston Péter
alpolgármester,

a Fidesz és a KDNP 
közös képviselôje

Pásztó jövôje is a tét

Ezek a feladatok, melyek szá-
momra és a felnövekvô nemze-
dék számára is igen fontosak:

– a kórház gyermek osztályá-
nak visszaállítása, vagy legalább

egy sürgôsségi feladatokra irá-
nyuló nappali ellátás a gyerme-
kek részére,

– a városperem és külterületek
csapadékvíz elvezetésének 

megoldása,
– lehetôség szerint az elmara-

dott utak, járdák rendbe tétele,
– folyamatos parlagfû-mente-

sítés,

– új munkahely létrehozásának
támogatása.

Ezeket érzem a legfontosabb
feladatoknak, természetesen még
sok mást is sorolhatnék (pl. okta-
tás, mûvelôdés, parkosítás), de
ezek alapjában véve mindenna-
pos és természetes feladatok. 

Én a lakókkal való ôszinte kap-
csolattartás mellett, a problémák
közös megoldásában látom a jö-
vôt. 

Még egyszer szeretném meg-
köszönni bizalmukat, ami nélkül
nem indulhatnék az idei választá-
son és bízom további támogatá-
sukban.

Alapi Annamária 
független képviselô 

Tervek a jövôre
Tisztelt Választó Polgárok! Biztosan tájékozódtak és már tudják,
hogy a híresztelésekkel ellentétben, független képviselôjelöltként
indulok a 2006. évi ôszi választáson. Nagy hangsúlyt fektetek arra,
hogy minden párttól és szervezettôl függetlenül kívánok részt venni
a választáson. Mivel a tapasztalataim jók az eltelt négy évbôl, így
folytatni szeretném az emberekért és a köz érdekében ezt a felada-
tot. Sok feleslegeset ígérni nem fogok, mert a mostani politikai és
gazdasági helyzet ezt nem teszi lehetôvé. Azt azonban tudom, hogy
mely feladatok azok, melyek mellett a végsôkig kiállok.
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Levél a választókhoz

Pásztó többet ér!

Elérkezett az ideje, hogy Pásztó a
vesztesek oldaláról a nyertesek
közé kerüljön. A város a rendszer-
váltás óta nem igazán tudta meg-
tapasztalni, milyen is az, amikor a
polgármestert a kormány vállt-
vállnak vetve együtt dolgozik.
Amikor a Fidesz volt hatalmon ak-
kor a város vezetôje baloldalinak
számított, amikor meg változott a
kurzus, akkorra ô már jobboldali
lett, ráadásul állandó vitában állt
a mindenkori vezetéssel.

Most itt a lehetôség, hogy Pász-
tó egy olyan polgármestert válasz-
szon, Dömsödi Gábor személyé-
ben, akinek ismertsége, a közélet-
ben újságíróként eltöltött 20 éve
lehetôvé teszi, hogy a város fej-

lesztési elképzeléseihez támoga-
tást szerezzen. Jelöltünk ráadásul
közgazdász végzettségû, nyelve-
ket beszélô, világot látott szakem-
ber, aki az elkövetkezô évek soha
vissza nem térô fejlesztési eszkö-
zeinek megszerzéséhez nem csak
kapcsolatokkal, hanem fejlesztési
ötletekkel is rendelkezik. Tudja,
mik a szokások a világban, tudja
milyenné kell tenni környezetün-
ket, hogy Pásztót valóban a Mátra
nyugati kapujává, kihagyhatatlan
turista látványossággá tegyük. A
következô négy évben 8 ezer mil-
liárd forint európai fejlesztési
pénzt hívhat le hazánk. Ha ez az
összeg egyenletesen oszlik el, ak-
kor ebbôl Pásztóra négy év alatt 8
milliárd forint jut. Ha ügyes a pol-

gármester, akkor több, ha rosszul
teljesít, akkor kevesebb.

8 milliárd forintból létre lehet
hozni az ipari parkot, fel lehet épí-
teni az uszodát, a sportcsarnokot,
a mûjégpályát, meg lehet építeni
az elkerülô utat, az új piacot, fel
lehet újítani a fôutcát, lehet laká-
sokat, sportpályákat, játszótereket
építeni, és akkor még marad pénz
az utak járdák felújítására, a vízel-
vezetô árkok rendbetételére is. 

A város a régi polgármester ki-
adványa szerint az elmúlt 4 évben
3,1 milliárd forintnyit gyarapo-
dott, de ebben benne van az ado-
mányból épült templom, a magán-
pénzbôl épült lakótelep és a jövô-
ben megérkezô tûzoltóautó is.

Ennek a fejlôdésnek a többszö-

röse köszönthet Pásztóra ha Önök
jól választanak. Akkor aztán újra
nôhet a lélekszám, értékesebbé
válhatnak a lakások, ingatlanok,
földek, vállalkozások.

Mindeközben egy fejlett, pezs-
gô kultúrájú kisvárosban élhe-
tünk, amit nem csupán páratlan
természeti adottságairól, hanem
rendezvényeirôl, hagyományairól
is ismernek majd az országban.

Akkor már mindenki tudni fog-
ja, hogy mire olyan büszkék a
pásztóiak.

Itt az ideje, hogy Pásztó ellen-
zékbôl fejlôdésbe menjen át. Eh-
hez kérjük szavazataikat az MSZP
polgármester- és képviselôjelölt-
jeire 2006. október 1-én.

Az MSZP Pásztói Szervezete

Képviselôjelöltek az elsô sor bal oldaláról kezdve

Kanyóné Banos Gizella (Szül: 1943.)
Cím: Pásztó Fürdô út 10.
Isk. végzettség: Óvónôképzô fôiskola
nyugalmazott óvoda vezetô

Palaticzky János (Szül: 1938.)
Cím: Pásztó Akácfa út 3.
Isk. végzettség: Pénzügyi és
Számviteli Fôiskola
nyugalmazott MHB Igazgatóságának
vezetôje

Dr. Bakó Miklós (Szül: 1935.)
Cím: Pásztó Kölcsey út 16. II/4.
Isk. végzettség: Állam és
Jogtudományi Egyetem
nyugalmazott jogtanácsos

Reviczki László (Szül: 1951.)
Cím: Pásztó Ágasvár út 7.
Isk. végzettség: PTE 
Humánszervezô szak
Munkahely: Területpolitikai
Kormányzati Hivatal
Foglalkozás: kistérségi megbízott

Nagyné Sôregi Dorottya
Szül: 1967.
Cím: Pásztó Szondi út 18.
Isk. végzettség: Tanárképzô fôiskola
Munkahely: Rajeczky Benjamin
Mûvészeti Iskola
Foglalkozás: tanár

Huczekné Rétvári Mónika
Szül: 1958.
Cím: Pásztó Régivásártér út 26.
Isk. végzettség: Tanárképzô fôiskola
vállalkozó

Robotkáné Nagy Ildikó
Szül: 1966.
Cím: Pásztó Deák Ferenc út 11.
Isk végzettség: Érettségi
Munkahely: SIGNAL Biztosító Rt. 
Foglalkozás: bizt. képviselô

Brundáné Dr. Németh Erika
Szül: 1958.
Cím: Pásztó Liget út 12.
Isk. végzettség: 

Orvostudományi Egyetem
Foglalkozás: fogorvos

Balogh Ernô (Szül: 1954.)
Cím: Pásztó Kishegy út 26.
Isk. végzettség: Vendéglátó Ip.
Szakközép Isk., Munkavédelmi és
Tûzvédelmi Szk.
vállalkozó

Szappan Zsuzsanna (Szül: 1962.)
Cím: Pásztó Május 1. út 20.
Isk. végzettség: Gyógypedagógiai
tanárképzô
Munkahely: Megyei
Gyermekvédelmi Központ
Salgótarján
Foglalkozás: pszichopedagógus,
család- és utógondozó

Krämer László (Szül: 1968.)
Cím: Pásztó Bartók B. út. 3.
Isk. végzettség: Felsôfokú szakmai
végzettség
vállalkozó

Dömsödi Gábor (Szül: 1957.)
Cím: Pásztó, Hunyadi János u. 4/a.
Isk. végzettség:
Közgazdaságtudományi Egyetem,
Újságíró Fôiskola
Foglalkozás: Vállalkozó, 
polgármester

Zöldi György (Szül: 1979.)
Cím: Pásztó Cserhát lakónegyed 5.
Isk végzettség: Tanárképzô fôiskola
(utolsó éves)
Munkahely: Gárdonyi Géza Ált. Isk. 
Foglalkozás: tanár

Tari Ottó (Szül: 1954.)
Cím: Pásztó Esze Tamás út 6.
Isk végzettség: SZIE 
EU szakértô szak
Munkahely: Társadalmi Egyesülések
Szövetsége Nm-i Szervezete 
Foglalkozás: TESZ megyei elnöke
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A Pásztói Múzeum immár huszon-
harmadik alkalommal rendezte
meg kéthetes nyári ôslénytani ku-
tatótáborát július 20. és augusztus
3. között középiskolás és egyete-
mista fiatalok részvételével. A tá-
bort Felsôtárkány község határá-
ban telepítettük le, a Barát-réten,
ahol hetedik éve rendszeres ven-
dégek vagyunk.

A tábor szakmai programja
most is a felsôtárkányi Güdör-kert
lelôhelyeinek vizsgálata volt és
összesen kb. két és fél tonna ôs-
maradvány tartalmú üledéket ter-
meltünk ki, melybôl kb. egy ton-
nát a helyszínen iszapoltunk is.
Ugyancsak itt mostunk ki egy jú-
niusban, a litkei Krétás-gödörben
gyûjtött mintaanyagot.

Az ásatások célja olyan kisge-
rinces (elsôsorban kihalt rágcsá-
lóktól származó csontanyag) be-
gyûjtése volt, amelybôl a Kárpát-
medence 16–11 millió évek kö-
zött lezajlott éghajlati és környe-
zeti változásaira lehet következ-
tetni. A leletanyag a Pásztói Mú-
zeum gyûjteményét gyarapítja.

A komoly tudományos munka
mellett táborunkban helye volt a

kikapcsolódásnak, a túrázásnak,
és annak a hagyományos játékos
vetélkedônek, amelyben „kis jel-
vényt” kaptak azok, akik részt
vettek az utóbbi három év táborai-
ban, míg a „nagy jelvény” kiér-
demlôi az utóbbi öt év táboraiban
kellett, hogy jeleskedjenek.

A tábor résztvevôi voltak:
Zagyvai Ágnes, Holló Nikoletta,
Takács Dorottya, Markó Nikolet-
ta, Tóth Réka, Dósa Katalin, 
Darázs Klaudia, Molnár Anita, 

Antallik Szandra, Kis Edit, Hor-
váth László, Tóth Balázs, Buron
Krisztián, Imre Lajos, Virág Atti-
la, Nagy-György Sándor, Sípos
Péter, Tóth Róber, Dobos Zsolt,
Klarianka Csaba, Holló Dániel,
Fodor Szabolcs, Hír István, Bab-
ják Péter, Hegedûs Péter és nem
utolsó sorban a két felnôtt vezetô:
Hírné Fodor Erika és Hír János.

A tábor lebonyolítása csak pályá-
zati támogatások révén volt lehet-
séges. Ezúttal is köszönjük az
alábbi intézmények hathatós se-
gítségét:

– Országos Tudományos Kuta-
tási Alapprogramok (OTKA)

– Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet

– Pro Renovanda Cultura
Hungariae Alapítvány

– Sisák Imre, Pásztó Város 
Polgármestere

– Mobilitás Ifjúsági Szolgálat
– Nógrádi Mecénás Alapítvány
– Nógrád Ifjúságáért 

Alapítvány

A tábort 2007 nyarán is szeret-
nénk megrendezni.

Dr. Hír János

Ôslénytani kutatótábor

Egy bányászlányka a lelôhelyen

Iszapoló brigád a felsôtárkányi Barát-réten

A nyár sem telt el eseménytelenül
a Gárdonyi iskolában. A tanév be-
fejezôdését követôen két nyolca-
dikos tanulónk: Bárdos Noémi (8.
a) és Tóth Renáta (8. a) államilag
elismert, sikeres alapfokú szóbeli
nyelvvizsgát tett angol nyelvbôl a
Budapesti Mûszaki Egyetemen. 

A nyári szünet elsô napjainak
egyikén tantestületünk kirándulást
tett Pannonhalmára és Gyôrbe.
Pannonhalmán idegenvezetô se-
gítségével tekintettük meg az apát-
ságot, mely mindannyiunkat le-
nyûgözött. Gyôrben városnézô sé-
ta során ismerkedtünk meg a neve-
zetességekkel. 

Tóth Tibor testnevelô vezetésé-
vel kézilabdás tábor zajlott az isko-
lában július 3-7-ig. Az edzések ki-
lenc órakor kezdôdtek, az ebédet
követôen pedig a strandon folyta-
tódott a nap. A kézilabdán kívül fu-
tás, úszás, vízilabda is szerepelt a
programban. 

A tanév befejezôdése után köz-
vetlenül sporttábor is kezdôdött is-
kolánkban. A fiúk táborát a Fradi
edzôje: Balogh Ákos vezette Deák
Benedek segítségével. A délelôtti
és a délutáni edzés fáradalmait kö-
zös ebéd és csendes pihenô enyhí-
tette. Köszönjük az edzôk munká-

ját, a szülôk támogatását, valamint
köszönet illeti Halasi Sándort, aki
lehetôvé tette a nagypálya haszná-
latát. A focitáborral párhuzamosan
zajlott a lányok tornatábora 1-4.
osztályig. Erre már a 3. alkalom-
mal kerül sor iskolánkban. Az elsô
héten az edzés a Gárdonyi torna-
termében zajlott, a 2. héttôl a jó
idônek köszönhetôen már a délutá-
ni strandolás is szerepelt a prog-
ramban. Köszönjük Király Mária
tanár néninek a tábor megszerve-
zését!

Ebben az évben harmadik alka-
lommal nyaraltak alsó tagozatos
gyerekek egy vidám, hangulatos
faluban, Balatonszabadiban. Most
is volt hôség, hûsítô víz, gazdag
programok. A mindennapi fürdô-
zés mellett tábori életünket színe-
sítette a sport, a versengés, a zene,
a tánc. Gyönyörû napot töltöttünk
Tihanyban, ahol a hajóút után az
apátság templomát és kiállításait
néztük meg, majd a régi korokat
idézô falusi utcákon sétálgattunk.
Meglepetés ajándékként a Coca-
Cola Beach Houson hallgattunk
bele egy koncertbe.

A táborért köszönetet mondunk
Balatonszabadi Önkormányzatá-
nak, Ágoston László ottani Mûve-
lôdési Ház igazgatónak, a Gárdo-

nyi Géza Általános Iskola Gyer-
mekekért Alapítványának vala-
mint a Bûnmegelôzési Alapítvány-
nak, akik munkájukkal, anyagi se-
gítségükkel járultak hozzá, hogy
jól érezzük magunkat. Külön kö-
szönjük Nagy Tibornak az utazás
lebonyolítását és önzetlen segítsé-
gét.

Reméljük, hogy a jövô nyári tá-
borból is ilyen szép emlékekkel té-
rünk haza.

Gárdonyi G. Ált. Isk.
tantestülete

Gárdonyi hírek Szvita:

A magyar nyelvrôl

Te gyönggyel ékes,

százszor áldott és százszor 

átkozott.

Szánknak oly édes,

beszélni véled mindig mámoros.

Ha kell, gyöngéd, lágy,

szerelmeseknek selymes, suttogó.

Kétséget nem hágy!

Szónok ajkán erôtôl duzzadó.

Ezer színû, mint

a rét virága tavasz idején,

gyönyrû mégis,

mint virágcsokor szoba közepén.

Bármerre is élsz

e kerek Földnek eldugott ztugán,

s magyarul beszélsz,

a szíved sajog, dobog szaporán.

Beszélj, beszélj, mert

magyarok szájából gyönyörû

a szó;

a fülembe cseng, 

lelkemig ér bársonyos, símogató.

Hogyha bánat ér,

vagy bûszkeség szorítja torkom el,

vígasztal, felemel

az édes-ékes anyanyelv.
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A nyár kezdetén nyilvánvalóvá vált
a PULC Odler Tibor által irányított
együttesétôl négy játékos is a váci
foci suliba folytatja pályafutását.
Kelemen Marcell, Kovács Patrik,
Mucsina Zsolt, és Tóth Roland azóta
Olaszországot, egy Szicíliában
megrendezett labdarúgó tornát kö-
vetôen erôsíti az országos U 17-es
bajnokság NB II. középcsoportjá-
ban szereplô Duna-parti együttest.
Ôket szeretnénk most röviden be-
mutatni a Pásztói Hírlap olvasóinak

Vallus Ferenc invitálását követô-
en Kelemen Marcell három éve
Ecsegrôl került a PULC csapatához.
Elôször a Vasasnál jelentkezett pró-
bajátékra, de itt úgy érzete egyedül
van , így gyorsan kapóra jött három
másik játékostársának a Vácra való
igyekezete. Ô is velük tartott. Sike-
rült a leigazolás, így most már belsô
középpályásként szerepel az új

együttesében. Kovács Patrik hát-
védnek nehéz volt itthon hagyni ko-
rábbi foci társait többek között Sán-
dor Bálintot, Brunda Martint, és
Marton Ibrahimt, de annak különös
örül, hogy Vácott négyen régi „pul-
cosok” együtt tanulhatnak és spor-
tolhatnak tovább. Érdeklôdésünkre
elmondta, nyáron a váci focisuli jó-
voltából egy olaszországi tornán
vettek részt, melyrôl élményekben
gazdagon tértek haza. Jövôképében
az érettségi a szakma megszerzése
mellett a hazai labdarúgó élvonal-
ban való játékot emelte ki. 

Tóth Roland a középpályásból lett
csatár a 2004/2005-ös megyei ser-
dülô A bajnokságban 27 találattal
gólkirály lett, de annak is nagyon
örül, hogy az Endrész Attilával el-
kezdett alapozást követôen Odler
Tibor irányítása mellett a bajnokság
végén eredményhirdetéskor elsôsé-
gükért aranyérmet vehettek át. Mint

elmondta a kora reggeli felkelést
követôen tanítás elôtt és után napi
két edzésen vesznek részt. Neki, is
mint jelenlegi sportiskolai társainak
van már nemzetközi focipéldaképe,
miközben Roland Vácott szeretne
NB I-es szintû labdarúgó játékossá
nevelkedni. 

Mucsina Zsolt védôként kezdett a
PULC-ban, majd kialakult játékstí-
lusa után edzôi úgy érezték a közép-
pályás poszt jobban megfelel szá-
mára. Neki több mérkôzést követô-
en már van feledhetetlen élménye is,
ugyanis a Pest megyei Kókán közel-
múltban lejátszott négycsapatos tor-
nán, kupagyôztesek lettek. Zsolt,
hátvéd létére, még egy góllal is hoz-
zájárult a sikerhez. Ô fogja össze
társait és az ô édesapja, szállítja ôket
hétvégeken otthonukba. Mint
mondja csak egy szabadnapjuk van
itthon, mert vasárnap már bajnoki
találkozóra kell utazniuk. Ezúttal a
négy pásztói fiú Fóton lép pályára.
Zsolt, él hal a fociért ezért neki is vá-
gya, hogy egyszer NB I-es csapatba
szerepeljen.

A négy pásztói nevelésû játékos
1991-es korosztályú labdarúgóként
a váci focisuli U 17-es együttesében
az NB II. középcsoportjában játszik.
Eddig nem vallottak szégyent, két
gyôzelem egy döntetlen, két veréség
mellett a bajnokság hatodik helyén
állnak. A fiúk ezúton szeretnék
megköszönni Juhász Istvánnak,
Vallus Ferencnek és edzôiknek Tóth
Tibornak, Endrész Attilának, Ba-
logh Jánosnak, Bagyinszki Ferenc-
nek és Odler Tibornak a segítségü-
ket.

Zentai József

Bemutatjuk a jövô foci tehetségeit

Pásztóról a váci focisuliba

A pásztói focitehetségek: Kelemen Marcell, Kovács Patrik, Mucsina
Zsolt, Tóth Patrik

Szvita:

Többet adtál

Többet adtál nekem,
mint amennyit kértem.
Jóval többet kaptam, 
mint azt reméltem.

Mosolyt kértem csak, és
jókedvet adtál,
ismerôst reméltem,
s barát maradtál.

Okos jótanácsod 
segített a bajban.
Fáradt fejem gyakran
a válladra hajtom.

Hogyha bánt az Élet,
hozzád menekülök
erôt meríteni,
s csendesen leülök.

Néha a szó sem kell,
elég, hogy velem  vagy,
némán is értesz már,
a lelked oly nagy.

Köszönöm jóságod,
a kedves törôdést.
Tisztán, becsben tartom
ezt a hû kötôdést.

Szívem szép mezején
ezer virág nyílik,
és a barátságod 
elkísér a sírig.

Tisztelt Választópolgárok! Enged-
jék meg, hogy bemutatkozzam.
Gömbicz Nándor vagyok, a Fideli-
tas (a Fidesz ifjúsági társszerve-
zete) pásztói csoportjának elnö-
ke. A Fidelitas támogatásával Fi-
desz-KDNP színekben indulok
Pásztón, az október 1-i önkor-
mányzati képviselô választáson.

Pásztón születtem. Két éves ko-
rom óta élek városunkban szüle-
immel és testvéremmel. A Gárdo-
nyi Géza Általános Iskola elvég-
zése után tanulmányaimat a Mik-
száth Kálmán Gimnázium- és
Postaforgalmi Szakközépiskola
intenzív angol tagozatán folytat-
tam, ahol sikeres érettségi vizsgát
tettem. Középiskolás éveim alatt
angol nyelvbôl középfokú nyelv-
vizsgát szereztem. Jelenleg a Sze-
gedi Tudományegyetem harmad-
éves joghallgatója vagyok. Az
egyetem mellett, pedig a Fidelitas
Közéleti Ifjúsági Akadémia, ve-
zetôképzô tanfolyamát végzem.

Napjainkban, ha készítenénk
egy közvélemény-kutatást, elis-
mertségi témakörben, vélhetôen a
politikusok lennének a sereghaj-
tók, mert az emberek már meg-
annyiszor csalódtak bennük. A
legtöbb ember többségüket nem
tartja korrektnek és tisztességes-

nek. Ebben a nehéz helyzetben I.
Leó pápa szavai jutnak eszembe:
„hatalmasabb a példa a szónál”.
Ami annyit tesz: „Kevesebb be-
széd, több tett”. Én I. Leó pápa
szavait tûzöm a zászlómra! Cé-
lom, hogy – amennyiben megvá-
lasztanak – visszahozzam vala-
melyest a politika becsületét, és
tisztességesen ellássam feladatom
a hivatalban.

Véleményem szerint, csak reá-
lis- és megvalósítható célkitûzé-
sekkel szabad a Tisztelt Választó-
polgárok elé állni. Ilyen célok ke-
retében többek között megfelelô
jövôképet kell teremtenünk a fia-
talok számára, hogy Pásztón is
megtalálhassák boldogulásukat.
Fontos továbbá a kulturális- és
egyéb szórakozási lehetôségek
biztosítása, a Pásztói Ifjúsági
Klub (PIK) lehetôségeinek bôví-
tése, a pásztói sport támogatása és
fejlesztése, a Pásztó adottságaira
épülô idegenforgalom fellendíté-
se, az óvodák és az oktatási intéz-

mények fejlesztése, valamint a
történelmi egyházak munkájának
segítése. Kiemelt figyelmet kell
fordítanunk a munkahelyteremté-
sekre, a helyi vállalkozások segí-
tésére és helyzetbe hozására, az
egészségügyi ellátás javítására, a
vízdíj csökkentésére, a széles kö-
rû szelektív hulladékgyûjtés meg-
valósítására, a városközpont re-
konstrukciójára, a közlekedési- és
parkolási problémák orvosolásá-
ra, az út- és járdaépítésekre, illet-
ve felújításokra, a csatornarend-
szer fejlesztésére, a közbiztonság
javítására, továbbá a belvíz- és ár-
vízvédelemre. A lényeg, hogy
Pásztó egy olyan város legyen,
ahol mindenki megtalálhatja szá-
mításait!

Hiszem azt, hogy a társadalmi
szerepvállalás minden korosztály-
nak feladata és kötelessége. En-
nek szellemében kérem az Önök
támogatását!
Elérhetôségeim: 06-20-362-2917
gombicz.nandor@paszto.fideli-
tas.hu
http://paszto.fidelitas.hu

Gömbicz Nándor
képviselôjelölt

Kevesebb beszéd, több tett!
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Idegen nyelvi tábor 
Balatonszemes

A már hagyománnyá vált tábo-
rozást, idén augusztus 7-12-ig
rendezte meg a Dózsa György Ál-
talános Iskola nyelvi munkakö-
zössége. Negyven fôvel vágtunk
neki a négyórás útnak. Sajnos már
ekkor sem volt „tökéletes” az idô-
járás, vagyis esett. Ennek ellenére
a gyerekek jó hangulatban töltöt-
ték az idôt a buszon.

A felhôk végig követték az
utunkat, így érkezésünkkor is
esett az esô. Ez a típusú idôjárás
rányomta a bélyegét az egész ba-
latonszemesi tartózkodásunkra,
de ez nem gátolt minket a jobbnál
jobb programok megtartásában.

Délelôtt nyelvi órák, daltanulás,
délután vetélkedôk, kirándulások,
este diszkó, szalonnasütés, szín-
házlátogatás színesítették a prog-
ramot.

Egész napos kiránduláson Ti-
hanyban voltunk. Hajóval utaz-
tunk, meglátogattuk az Apátságot.
Majd megcsodáltuk a közeli Mar-
cipán múzeumot is, ahol sok aján-
dékot vásároltunk családtagjaink-
nak. A balatonszemesi városnézés

alkalmával megnéztük a felújított
Postamúzeumot, a csodálatosan
szép Reich Károly Általános Isko-
lát, s jártunk Latinovits Zoltán sír-
jánál is.

Mivel az idôjárás idén nem vett
a kegyeibe minket, kétszer tud-
tunk strandolni. Egyszer a helyi
élményfürdôben, másodszor pe-
dig a Balatonban. Mindezek elle-
nére jókedvûen énekeltük a tábor-
záró esten, hogy jövôre ugyanitt,
ismét találkozunk.

Ezúton szeretném megköszönni
a Tehetséges Pásztói Gyermeke-
kért Alapítványnak, a tábor meg-
rendezésének lehetôségét.

Valamint köszönetet mondok a
szülôknek a támogatásért, a gye-
rekeket pedig megdicsérjük az
igazi tábor megtartásáért, s nem
utolsó sorban kollégáimnak (Sán-
ta Adrienn, Szivák Ilona, Tóth
Gáborné) az áldozatkész munká-
ért.

Szabóné Ádám Marianna

Futott a Dózsa!

2006. szeptember 17-én vasár-
nap délelôtt ismét megrendeztük a
„Fut a Dózsa” utcai futóversenyt.
A sportesemény elôtti éjszaka
ránk ijesztett a morcos, erôs idôjá-
rás. Ennek ellenére vasárnap reg-
gel több száz tanuló és az ôket kí-
sérô apuka, anyuka és testvér vár-
ta a rajtot.

A vidám gyülekezô után közös
zenés bemelegítésen vett részt
minden résztvevô. Majd elkövet-
kezett a várva várt verseny. Elô-
ször a legkisebbek mérték össze
futótudományukat, majd követték
ôket az egyre nagyobbak. A célba
beérkezôket biztató és elismerô
szavak várták, valamint a fáradsá-
got mérséklô frissítô gyümölcslé.
A futóverseny csúcspontja min-
den esetben az eredményhirdetés.
Itt a nagyközösség elôtt vehették
át érmeiket a helyezettek. De nem
búslakodhattak azok sem, akik-
nek a futás nem erôsségük, hiszen
a résztvevôk között számos sport-
eszközt sorsoltunk ki. 

A hangulatos verseny sikeres
lebonyolításáért megköszönjük a
verseny résztvevôinek fegyelme-
zett, lelkes részvételét, a Dózsa Is-
kola pedagógusainak pontos szer-
vezômunkáját. Külön köszöne-
tünket fejezzük ki a városi rendôr-
kapitányságnak immáron már
több éves segítô munkájáért, isko-
lánk szülôi munkaközösségének,
valamint Sisák Imre polgármester
úr támogatásáért.

A „Fut a Dózsa” verseny
eredményei:

Óvodás fiúk: 1. Németh Bence, 2.

Bódi Dániel, 3 Szabó Ákos. Leány: 1.

Kövesi Viktória, 2. Szabó Rebeka, 3.

Babcsány Noémi

98-99 korcsoport fiú: 1. Tóth Gergô

2.a, 2. Andó Arián 2.a, 3. Borbély Gá-

bor 2.a. Leány: 1. György Erika 3.a, 2.

Badacsonyi Csenge 2.a, 3. Virág Ni-

koletta 2.a

96-97 korcsoport fiú: 1. Bódi Ádám

4.a, 2. Zagyi Ádám 5.b, 3. Szabó Lajos

3.b és Badacsonyi András 4.a. Leány:

Róka Alexandra 5.a, 2. Antal Fanni

5.c, 3. Endrész Dorina 3.b

94-95 korcsoport fiú: 1. Varga Kriszti-

án 6.b, 2. Hermesz Ákos 7.a, 3. Buk-

rán Valér 6.a. Lány: 1. Bódi Bettina

5.b, 2. Mihályi Edina 6.a, 3. Nagy Vi-

vien 5.a

92-93 korcsoport fiú: 1. Jávor Balázs

8.a, 2. Tóth Krisztián 8.c, 3. Opolcsik

Ákos 7.b. Lány: 1. Fösvény Nikoletta

7.a, 2. Balogh Adél 8.c, 3. Csépe Vivi-

en 7.a. Felnôtt férfi: 1. Bognár Attila,

2. Varga Norbert, 3. Sipos Péter

nô: 1. Bognár Beáta, 2. Szentes

Sándorné, 3. Herczeg Hajnalka

Herkules Diáksport Egyesület

Dózsa hírek

A Dózsa György Általános Isko-
la tanévnyitó ünnepélyén az idén
a Pedagógus Emlékérmet a tan-
testület egyhangú javaslatára
Szabó Judit tanárnô kapta.

A Pedagógus Emlékérmet az is-
kola 2002-ben alapította a hosszú
éveken át kiváló szakmai munkát
végzô kollégák elismerésére. A dí-
jat Simon Imre címzetes igazgató
úr tervezte.

A Pedagógus Emlékérmet Judit
néni Sisák Imre polgármester úr-
tól, Dr. Jávor Péter Iskolaszék el-
nökétôl és Szivák Ilona igazgató-
nôtôl vehette át.

Szabó Judit tanárnô Pásztó szü-
lötte. Iskoláit Budapesten végezte.
1947-ben a budapesti Polgári Ta-
nítóképzô Fôiskolán végzett ma-
gyar-történelem szakos tanárként.
Elôször Salgótarjánban dolgozott,
majd 1954-61 között a pásztói I.
sz. Általános Iskolában (Gárdonyi
Géza Általános Iskola), azt köve-
tôen 1962-tôl 1980-ig a pásztói II.
sz. Általános Iskolában, a mi isko-
lánkban látta el a számára legszebb

hivatást, a pedagógus pályát.
Kedves költôje, Arany János so-

rai végig biztatták munkája során.
„Drága kincs a hit, mert tûrni és
remélni megtanít.”

Mennyire aktuális ez ma is eb-
ben az egyre embertelenebbé váló
világban.

Ki is Judit néni a számunkra?
Olyan volt munkatárs, aki hisz a

kimondott szó erejében. Igényes,
alapos, lelkiismeretes munkára tö-
rekedett. Aki mindig a gyerekek
között volt, s mindig a lelkükön ke-
resztül próbált hatni rájuk. Akinek
minden gyermek elôrehaladása
szívügye volt. Ô az, akinek az élete
a tanítás, az iskola volt.

Példa a számunkra a lelkiismere-
tes munkája, kitartó hivatásszere-
tete és rendszeretete, kiváló szak-
mai felkészültsége.

Judit néni több évtizedet dolgo-
zott a pedagógus pályán. A tantes-
tületünk díja szerény erkölcsi elis-
merés a csodálatos munkájáért. 

Közöttünk élnek pedagógusként
volt tanítványai, akik soha nem fe-
lejtik az elvarázsolni tudó pedagó-

gus munkáját, gyermekszeretetét.
Munkája során meggyökereztet-

te a tanítványaiban az alapvetô em-
beri értékek fontosságát, az ôszin-
teséget, a tiszteletet, az egymás
iránti szeretetet.

A díj átvétele utáni kötetlen be-
szélgetésen öröm volt hallgatni
szavait. Egyszerûsége, szellemi
frissessége, naprakészsége, infor-
máltsága, alázata a pálya iránt „fel-
töltô” volt a számunkra.

Mindannyiunkat további helyt-

állásra, a tudás élménydús átadásá-
ra, a korrekt kapcsolattartásra, a
lelki erôsség megôrzésére biztatott
Gárdonyi Géza csodálatos sorai-
val: 

„A vár ereje nem a kôfalakban,
hanem a védôk lelkében van.”

Iskolánk valamennyi dolgozója,
diákjai s volt diákjai nevében kívá-
nok Judit néninek további szép
nyugdíjas éveket, erôben, egész-
ségben.

Szivák Ilona igazgató

„Drága kincs a hit”



19MÛVELÔDÉS2006. szeptember

A festés mágia. Húzok egy vonalat és megelevenedik. Húzok kettôt, szinté-
zist alkotnak a papíron. Fekete, vagy fehér, sárga, vagy piros, él a vásznon, nem-
csak a gondolat, de a hozzáfûzött remények is. Vajon meglátom magam az alko-
tásban? Segít rávilágítani a problémás pontokra? Esztétikai élmény vagy sem,
az enyém, én alkottam, belôlem fakad, legtitkosabb érzéseimrôl árulkodik.
Ahogy halad az ecset, a toll, a cerka, úgy formálódom én magam is. Egy kép
nem csak tükröt tart, tökéletesít is. Téged. A belsô világod nyer teret egy alko-
tásban. Tudod, a piros szenvedély, a zöld méreg, a barna melegség. Nem kell tu-
datosnak lenned sem a színválasztásban, sem a forma terén. Önmagadba térsz
vissza, ha rajzolsz. Magad látod vissza, saját tükörképedet: a harmóniát, vagy
diszharmóniát, mikor mit élsz meg. Maga az alkotás folyamata leginkább az
álomhoz hasonlít. Szimbólumokban nyer teret tudatalattid, az éppen aktuális
lelkiállapotod, és kiteljesedik mindaz a belsô izzás, amirôl nem is tudod, hogy
mit fog szülni. Milyen gondolatot, én-élményt eredményez.

Ha átadod magad a mûvészet ritka, titkos erejének, gyógyulsz és törekedsz a
boldog pillanatokra, hogy életed örömteli és teljes legyen. Feldolgozni egy rég
eltemetett érzést sosem könnyû, de te megkönnyítheted önmagad számára azt a
folyamatot, hogy szembenézz és meglásd magad a fényben. Éld meg a pillana-
tot e mûvészet segítségével. Légy önmagad!

Kedves Olvasóink!
A Teleki László Városi Könyv-

tár a hagyományos ôszi prog-

ramsorozat részeként meghir-

deti a 

Megbocsátás Hete akciót

2006. október 2–7 között.

Ezen a héten késedelmi díj fize-

tése nélkül lehet visszahozni a

lejárt határidejû könyveket.

Kedvezményes beiratkozási le-

hetôség a héten:

Diákoknak: ingyenes
Felnôtteknek: 300 Ft.

Szeretettel várunk mindenkit!

Teleki László Városi Könyvtár

3060 Pásztó, Nagymezô út 3.

A Mûvelôdési Központ
programcsomagja

kisiskolás osztályoknak
2006. szeptember, október

Vidám ôszi vetélkedô
Ügyességi és szellemi feladatok,
játékok, csapatversenyek – 
garantált kikapcsolódás! Minden
résztvevô ajándékot kap!

Kézmûves foglalkozások
Szeptember – október közepéig:
–  gipszfigurák festése
Október közepétôl: – ’56-os zász-
lók készítése
(Minden kelléket biztosítunk)

Játékdélután
Vidám kötetlen játéklehetôség
kisebb, nagyobb csoportokban
animátor segítségével sokféle tár-
sasjátékkal
(óriás Twister, Jenga, Monopoly,
Sakk, Kártyajátékok, Puzzle-k,
Activity, Memória-, kvíz és stra-
tégiai játékok)

Gyerekszínház
2006. szeptember 28-án (csütör-
tökön) 10.00 és 14.00 órakor: 
A Nektár Gyermekszínház
A szépség és a szörnyeteg c. elô-
adása

A programcsomag 
részvételi díja: 700 Ft
Valamennyi programunkra –
elôre egyeztetett idôpontban –
szeretettel várunk minden 
osztályt!
Információ, egyeztetés:
Kôszeginé Kárpáti Mónika
32/460-881

A PÁSZTÓI MÛVELÔDÉSI

KÖZPONTBAN

Minden hétfôn 14 – 16 óráig

Különleges kézmûves techni-
kák,
saját készítésû használati- és
dísztárgyak, közösen terve-
zett programok, jó hangulat,
vidám csapat!

Szeptemberben készítünk:

11-én: faliképet

18-án: kincses dobozt

25-én: irattartó mappát

A foglalkozásokon való rész-

vétel díja alkalmanként 150 Ft

Szeretettel várunk minden ér-

deklôdô diákot!

A Nektár Gyerekszínház a XXI.
század technikai lehetôségeit fel-
használva különleges és látványos
színpadi megoldásokkal mutatja
be darabjait. A látvány ötvözi a
színház és a mozi lehetôségeit. Élô
mûvészek játszanak vetített díszle-
tek elôtt! Ez a gyerekek fantáziájá-
nak még nagyobb teret ad, még
erôteljesebb élmény éri ôket. Hi-
szen a színészi játék – a mozgás és
ének – mellett a látvány is fontos
emocionális eszközzé válik! A tár-
sulat számára fontos, hogy ne csak
az eredeti mesét ismerjék meg, il-
letve éljék újra, hanem a színház és
általa a kultúra – olvasás, írás, to-
vábbgondolás – szeretetére is meg-
tanítsák ôket. Hitvallásuk: „A mai

kor gyermekének is igénye van ar-
ra, hogy szeretetet, tisztaságot, jó-
ságot, vidámságot, kitartást és bol-
dog kiteljesedést éljen át!”

Néhány szó az elôadás során
használt technikáról: A társulat ál-
tal használt megoldás, a háttérvetí-
tés magában foglalja a diavetítô ál-
lóképe és a mozi adta mozgókép
lehetôségét. Így az elôadásokban
megjelenhet a mezô, erdô, szivár-
vány, de akár a tûzijáték is. Ez
olyan látványt és élményt nyújt,
mely még egy felnôttet is elvará-
zsolhat!

Néhány szó a mesérôl: A Szép-
ség és a Szörnyeteg nem „eredeti”

klasszikus mese, de magán viseli
annak minden elemét! A jó meg-
küzd a rosszért! Nem a rosszal, -
sárkány vagy egyéb kultikus hôs-
sel – hanem a rosszért, hogy az töb-
bé ne létezzen. A megátkozott her-
cegért küzd a Szépség – az egysze-
rû polgárleány, hogy megszelídítse
és szörnnyé varázsolt arca újra em-
beri legyen. A történet egyszerû,
mégis magával ragadó, hiszen ki
tudna ellenállni Szépségnek! És ki
ne akarná, hogy szeretetével, sze-
lídségével és szépségével legyôzze
a varázslatot – és kimondja az örök
igazságot: A szeretet soha nem
múlik el!
Belépôdíj: 450 Ft, helyfoglalás, in-
formáció: 32/460-881

A PÁSZTÓI MÛVELÔDÉSI KÖZPONTBAN
2006. szeptember 28-án (csütörtökön) 10.30 és 14.00 órakor

A SZÉPSÉG ÉS A SZÖRNYETEG
A Nektár Gyermekszínház Magyarországon egyedülálló elôadása!

PALÁNTA
SZÍNJÁTSZÓ KÖR
SSZZÍÍNNÉÉSSZZPPAALLÁÁNNTTÁÁKK  FFIIGGYYEELLEEMM!!

A pásztói Városi Mûvelôdési Központ
Színjátszó Kört indít 10-13 éves gye-
rekek, fiatalok számára!

Várunk mindenkit
–  akit vonzanak a „világot jelentô

deszkák”
– aki szeret szerepelni
– aki meg akarja tanulni a színpadi

beszédet, mozgást
– szívesen játszik szerepjátékokat
– szívesen tartozna egy jó hangulatú,

tehetséges közösségbe

Az alakuló foglalkozás helye:
a Mûvelôdési Központ színpada
Idôpontja: 
Szeptember 13. szerda 13.45
Gyere, próbáld ki magad!

Félévente más-más mûvészeti ágban
hirdeti meg a budapesti CMS Mûvé-
szeti Szalon országos pályázatát,
amelyre orvosok nyújthatják be alko-
tásaikat.

Ismeretes, hogy az orvoslás néhány

esetben már-már mûvészet, illetve

számtalan alkalommal bebizonyoso-

dott, hogy a mûvészet sok esetben

gyógyító hatású. Az egyik elsôre

szembetûnô közös vonás a Fájdalom

illetve az, hogy a két, egymástól nem

is olyan távol álló „szakma” egyaránt

keresi a megoldást a fájdalom feloldá-

sára, hiszen mindkettô egy dolgot cé-

loz meg: hogy az életet teljessé tegye.

Ebben a Fájdalom témakörben a 63

beküldött képzômûvészeti alkotások

elbírálását 5 tagú szakmai zsûri végez-

te. A zsûri által legjobbnak ítélt alkotó,

az  I. díj nyertese: Dr. Nagypál Györ-

gyi háziorvos, városunk polgára. Gra-

tulálunk pályázati sikeréhez, és továb-

bi jó munkát kívánunk!

Mitôl fáj?

Ha tudjuk, már nem is fáj annyira

A festés mágiája

Nagypál doktornô A végtelen kapu-
jában címû díjnyertes alkotásával
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Takarékszövetkezet
Gigabyte Számítástechnika

Kényelem Bútorbolt

Programtervezet
az 1956-os forradalom és szabadságharc 

50. évfordulójára

Szimbolikus terek – Pásztó-Budapest – Szubjektív ’56.
Kohári Csaba és Tabai Balázs fotókiállítása

Idôpont: október 11–30.
Helyszín: a Városi Könyvtár Kisgalériája

Versmondó verseny középiskolásoknak, illetve 
a beérkezett irodalmi pályázatok értékelése

Idôpont: október 19.  14.30. 
Helyszín: a Városi Könyvtár elôadóterme

„Hogy történhetett?” címmel a MI középiskolás színjátszó cso-
port elôadása, majd Mészáros Márta: Temetetlen halott c. Nagy
Imre utolsó hónapjait feldolgozó filmjének vetítése gimnazisták és
felsôtagozatosak részére

Idôpont: október 19 és 20.
Helyszín: a Városi Mozi

Október 23. –  a Szabad Ötletek Színháza irodalmi mûsora 50
percben 

Idôpont: október 23. este
Helyszín: a Városi Mûvelôdési Központ nagyterme

„1956, Te csillag” címmel  kétfordulós történelmi vetélkedô
középiskolásoknak

Idôpont: október 26. 14.30
Helyszín: a Városi Könyvtár elôadóterme

1956 emlékére –  történelmi pályázat 8. osztályos tanulók részére
A pályázat leadási határideje: október 25.
Leadási helyszín: a Városi Könyvtár gyermekrészlege

Számítógép-tanfolyam

Könyvtárunk ismételten elindítja a
már hagyománnyá vált (2003-tól)
számítógép-használói tanfolya-
mát. A tanfolyam 2006. szeptem-
ber 1-tôl 2007. június 30-ig tart.
Tematikája: Számítástechnikai
alapismeretek, Word, Excel vagy
Power Point, Információ és kom-
munikáció (Internet)
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 el-
ismert számítógép-használói jogo-
sítvány). A tanfolyam elvégzése
után tanúsítványt adunk. A képzé-
seket a Teleki László Városi
Könyvtár számítógépes termében
csütörtöki napokon tartjuk, ill. le-
hetôség van más idôpontok beüte-
mezésére is.
A jelentkezéseket a pásztói Város
Könyvtárba várjuk  a tanfolyam
oktatóinál: Sándor Gábornénál
(informatikus könyvtáros) és Ber-
csényi Gábornál (informatikus).
Elérhetôségünk: Teleki László
Városi Könyvtár Pásztó Nagyme-
zô út 3. Tel.: 06-32/463361, 
06-32/460100
E.mail: K0155@koznet.hu

STANDARD 
LATIN-TÁNC
TANFOLYAM
30 órás standard latin-tánc tan-
folyam indul 5 éves kortól, fel-
sô korhatár nélkül a pásztói
Mûvelôdési Központban okle-
veles tánctanár vezetésével. 
A foglalkozások ideje: 
vasárnaponként 14:00 órától. 
Jelentkezni, információt kérni a
fenti idôpontban lehet szemé-
lyesen, vagy bármikor a 
06/30-523-96-87
telefonszámon.

F I G Y E L E M !
A Pásztói Hírlap következô
számának lapzártája:
2006. október 13.

SZVITA:

Itthon a sírig

Távoli tájak
titkait tudni,
hazai házak
ölén aludni.

Fodoros felhôt
nézni merengve,
zuhogó esôn
állni csepegve.

Virágzó rétnek
illatát szívni,
elmúló évnek
víg búcsút intni.

Küszködni egyre
fázva-remegve,
mászni a hegyre
gombát keresve.

Születni, élni,
harcolni százszor,
félni, s remélni
mind, aki bátor.

Szorgos hangyaként
dolgozni mindig,
becsületesként
itthon a síríg!

Budapest kertvárosában Csepelen
jó közlekedési lehetôséggel 110
m2-es felújított családi ház teljes
infrastruktúrával (telefon, gázfû-
tés, riasztó, víz, csatorna, stb.) vas-
kerítéssel 990 m2 telken áron alul
eladó. Két személygépkocsi bejá-
ró, szilárd út és járda a ház elôtt.
Üzletek közelsége. Telefon: 06-
1/286-00-85, 06-30/921-4950

Befektetôk, vállalkozók
figyelem!

Pásztó központjában jól mûködô, 
igényesen kialakított, melegkonyhás

vendéglátóegység (Pizzeria-Kávézó) eladó.
Érdeklôdni: 06-30/659-4353

Az üzlethelyiség két bejárattal, ipari árammal
rendelkezik, két lakás nagyságú. 

Bármely profilú vállalkozásra alkalmas!


