
A természet megviccel 
minket, embereket, hi-
szen ha nem tudnánk, 
hogy december havá-
ban vagyunk nyugodtan 
gondolhatnánk magun-
kat a kora őszben is.

Sok-sok fa még nem vette ész-
re a tél közeledtét, színes lombko-
ronájának egy részét még viseli, 
itt-ott virágzik az aranyvesző és 
nyílik néhány szál ibolya is. Meg-
keveredett a természet, összemo-
sódnak az évszakok, az emberek 
pedig sokszor fásultan végzik a 
mindennapok feladatait, az egyik 
nap megy a másik után. Csak a 
televízió, a sok reklám jelzi szá-
munkra a karácsony közeledét. 
No senki ne gondoljon arra, hogy 
a drága reklám percek az üdvtör-
ténetről, Jézus Krisztus földi szü-
letésének ünnepéről szólnak. Mi-
kulások viszik kamionokkal a Co-
ca-Colát, a legolcsóbb és mégis a 
legkívánatosabb és minőségileg 
legjobb ajándékok tömegét le-
het megvásárolni éppen abban az 
áruházban, amelyik a legtöbb rek-
lámköltséget fizeti a médiáknak. 
Egyre emelkednek a megélhetés 
költségei, de lássunk csodát bronz 
és ezüst vasárnapon többet költöt-
tünk, mint az elmúlt évben. Keres-
kedelmi szakemberek, statisztiku-
sok beszélnek arról, hogy 70-80 
milliárdot fordítunk karácsonyi 
ajándékokra. Az emberek képze-
letbeli, vagy valós listákkal járják 
az üzletek tucatjait és pipálgatják 
ki a hozzátartozókat, ha megvették 
az ajándékot. Elégedetten nyug-
tázzák, ha mindenki sorra került, 
megvan az ajándék és még a pénz 
is futotta. Nyugodtan hátradőlnek 
és megállapítják, már csak a kará-
csonyfa és az ünnepi étel a hal, a 
bejgli és más effélék hiányoznak, 
na de erre még van, több mint egy 
hét. Az ügyesebbek már a lakást is 
kitakarították, tehát igazán jöhet a 
karácsony, jobb esetben a szeretet 
ünnepének titulálva.

Kedves embertársaim! Sajnos a 
21. század gépies, felgyorsult vi-
lágában teljesen természetes ez a 
hozzáállás, vagy mégsem?

Hány ember tudja manapság, 

hogy a karácsonyt megelőző idő-
szakot ádventnek hívjuk, de ha 
igen, ismerjük a szó jelentését is?

Az ádvent előkészületet, vára-
kozást jelent, de nem a fenti érte-
lemben. Természetes, hogy kará-
csony ünnepére készülve ajándé-
kokat különféle tárgyiasult formá-
ban megjelenő tárgyakat vásáro-
lunk, de nem ez az igazi ádvent, 
nem jelentheti számunkra pusztán 
csak ezt az előkészület. Mit érünk 
azzal, ha tiszta a házunk és meg-
vettük az ajándékot, de hit és sze-
retet nélkül élünk.

Először végezzünk lelki nagyta-
karítást és éljük át karácsony igazi 
üzenetét. Hajnalonta, így ádvent-
ben még láthatunk az utcán siet-
ve közlekedő embereket. Hová 
mennek, tehetjük fel a kérdést? 

Talán munkába igyekeznek, vagy 
utaznak valahová. Vannak, akik 
fáradtságot nem kímélve napról, 
napra korán kelnek, s az ádventi 
gyertyaláng fellobbanását követ-
ve minden alkalommal részt vesz-
nek a roráte miséken, így készülve 
Jézus Krisztus földi születésének 
ünnepére. Kedves embertársaim 
az Ő születése mindenki számára 
üdvösséget hoz, aki engedi, hogy 
lelkében a kegyelem által meg-
születhessék az üdvözítő Jézus.

A hajnali miséken a hívő em-
berek sok szép éneket énekelnek, 
amelyek teljesen érthető üzenete-
ket közvetítenek számunkra.

„Ébredj ember mély álmodból,
Megszabadulsz rabságodból, 
Közelít már üdvösséged

Eltörlik már minden vétked.
Elküldé az Úr angyalát,
Hogy köszöntse Szűz Máriát,
Kinek tiszta szűz méhébe
Alá szállt az örök íge.”

Mi mindannyian ébresztőt fúj-
hatnánk saját magunknak, s a 
nagybevásárlási lista helyett egy 
lelki tabula rázát készíthetnénk. 
Megvizsgálva a szeretetlenség, a 
harag, az irigység és gyűlölködés 
lelket romboló bűneinek sokasá-
gát.

Ha mindezeket lerázzuk ma-
gunkról, mint a fáradt vándor ru-
hájáról az út porát, akkor tiszta 
lélekkel készülhetünk a megváltó 
Kis Jézus születésére. Az ajándék 
hegyek vásárlásán túl, az üzleti ló-
tás-futáson kívül, térjünk be leg-
alább egy-egy imára a templomok 
nyugalmas csendjébe, gyújtsuk 
meg esténként az ádventi koszo-
rú gyertyáit és gondolkodjunk el 
cselekedeteinken. Vegyük szám-
ba mulasztásainkat, amit eset-
leg szeretteink ellen elkövettünk, 
gondoljunk azokra is, akik szerető 
család nélkül élnek, és látogassuk 
meg Őket is.

Ez lenne az igazi előkészület, 
amely után reményünk lenne arra, 
hogy ádventet nem formálja át a 
XXI. századi modern emberi gon-
dolkodás, s annak alapgondolata 
továbbra is a megtestesülésben 
közénk érkező Krisztus várása.

Álljunk hát meg néhány percre 
Karácsony ünnepe előtt, gondol-
kodjunk el azon, hogy a világot 
megváltó Kis Jézus nem palotá-
ban, hanem a Betlehemi jászolban 
született. Szívünket töltsük meg a 
hit, a remény és a szeretet hármas 
üzenetével, s a karácsonyfa alá a 
temérdek ajándék helyett szívünk 
szétáradó szeretetét helyezzük el, 
mert ez jelenti az igazi családi ka-
rácsonyt.

Tartsunk lelkiismeret vizsgá-
latot a következő néhány napban 
és a bevásárlási láz helyett kará-
csony igazi üzenete jusson el szí-
vünkbe.

Szent Karácsony ünnepe előtt 
minden kedves Pásztói, Hasznosi, 
Mátrakeresztesi embertársamnak 
a Jó Istentől áldott, boldog, szere-
tetben megélt ünnepet kívánok.

Sisák Imre
polgármester
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Október 12-től dr. Becsó Károly 
a város új társadalmi megbíza-
tású alpolgármestere. Régóta 
nem volt a város vezetésében 
ilyen fiatalember. Személyében 
olyan lendületes, céltudatos 
szakembert ismerhettünk meg, 
aki politológiai és jogi diplomá-
val is rendelkezik.

– Mennyire új ez a feladat?
– Nem volt ismeretlen, hiszen 

az előző ciklusban képviselő és 
bizottsági elnök is lehettem a vá-
lasztók akaratából. Természete-
sen a közügyekkel való minden-
napi foglalkozás új kihívást jelent 
számomra is, de biztos vagyok 
abban, hogy a folyó ügyek átvé-
telét követően hasznosan és ered-
ményesen tudom a város lakói-
nak az érdekeit szolgálni. Még 
akkor is, ha a ma ismert, embert 
és önkormányzatot sújtó és szo-
rító körülmények ezt minden te-
kintetben megnehezítik.

– Melyek a legfontosabb teen-
dők?

– Első a város működőképes-
ségének a megőrzése. Az ön-
kormányzat évek óta működési 
forráshiánnyal küzd, amelynek 
alapvetően az elégtelen állami fi-
nanszírozás az oka. Ahogyan az 
előbb is utaltam rá, nem sok jót 
ígér az ország jövő évi költségve-
tése sem!  Pásztóra vetítve, pél-
dául a Dózsa iskola 17 millió fo-
rinttal kap kevesebbet feladatel-
látására, amely elvonás tragikus 

egy ilyen intézmény számára. 
Más szóval, a kormány reform-
nak álcázott „pénzbehajtása” el-
fogadhatatlan számunkra.

– Mi lesz a kórházzal?
– Elsőszámú feladatunk az ak-

tív kórházi ellátás megőrzése, 

egyszerűbben a kórházunk meg-
mentése is. Az egészségügyi el-
látórendszer átalakítása a lehető 
legrosszabb irányt vette akkor, 
amikor azt kórházbezárásokra 
egyszerűsítette a kormány. En-
nek elkerülése érdekében a város 

vezetése mindent megtesz. Fo-
lyik a lobbi munka, amely nem 
biztos, hogy látványos, de jelen-
leg hasznosabbnak tűnik, mint a 
tüntetés. Amennyiben szükséges, 
a demonstrációra is sor kerülhet, 
hiszen a kormány üzleti- vagy 
telekspekulációs érdekek miatt 
nem kockáztathatja a pásztóiak 
és a kistérségben élők egészség-
ügyi ellátását!

– Mit jelent Pásztónak a 2007-
es év?

– Pásztó életében a 2007-es 
év az ünnep éve lesz, hiszen áp-
rilis 26-án a várossá nyilvánítás 
600 éves jubileumát ünnepel-
jük. Mint a Városalapítási Em-
lékbizottság elnöke ezt kiemelt 
feladatként tartom számon. Az 
emlékév programját hamarosan 
megismerheti a város lakossága.

– Hogyan tovább?
– Összefoglalva; a kormány 

megszorító intézkedései ellené-
re jómagam és képviselőtársaim 
városépítő munkára készülünk. 
A negatív hatások enyhítésére 
gyors intézkedésekre, határozott 
cselekvésre van szükség a mun-
kahelyteremtésben, a helyi gaz-
daság erősítésében! Fel kell ké-
szülni a jövőben elnyerhető EU-s 
források megszerzését biztosító 
pályázatok kidolgozására mind 
koncepcionális, mind szervezeti 
háttér vonatkozásában. 

– Elhivatott vagyok abban, 
hogy az elkövetkező időszakban 
a kijelölt célokat, feladatokat el-
érjük, megvalósítsuk. Ebben ké-
rem a választók támogatását, 
együttműködését.

Egyúttal minden kedves pász-
tói polgárnak áldott, békés kará-
csonyt és boldog újesztendőt kí-
vánok.

Elhivatott akarattal

Városépítő munkára készen

Dr. Becsó Károly alpolgármester

A város önkormányzata de-
cember 14-én tartott képvise-
lő-testületi ülésén tizenhét té-
mát vitatott meg.

Napirend kiegészült az állat-
orvosi igazgatási társulás meg-
szűntetésére vonatkozó előter-
jesztéssel.

Az előterjesztéseket nagy-
részt változtatás nélkül elfogad-
ta a képviselő-testület, így az 
ÉRV Rt. tájékoztatóját a hasz-
nosi víztározó helyzetéről, a 
személyes gondoskodást nyújtó 
intézményekben fizetendő térí-
tési díjakat.

Megállapította a szemétszállí-
tási díjat 2007. évre, ami 12.600 
Ft +Áfa/lakás/év.

Döntött a víz- és csatornadíj 
hatósági áráról (amely nem a la-

kosság által fizetendő díj), víz-
díj: 513 Ft/m3 + Áfa; csatorna-
díj: 319 Ft/m3 + Áfa

Elfogadták a 2006. évi költ-
ségvetési rendelet módosítását, 
valamint a 2007. évi költségve-
tési koncepcióját.

A Pásztói Kórházért Közala-
pítvány kuratóriumába új tago-
kat választott Dr. Boczek Tibor 
és Dombos Jenő személyében.

A képviselő-testület 2007. I. 
félévi üléstervének tárgyalá-
sánál döntöttek abban, hogy a 
képviselő-testület rendes ülése 
a hónap utolsó csütörtökén lesz. 
A napirendek közé felkerült a 
Város alapításának 600. évfor-
dulójának méltó megünneplése 
előkészítéséről, valamint a pol-
gárőrség elmúlt öt évi munkájá-
ról szóló tájékoztató.

Képviselő-testületi ülés

ÖNKORMÁNYZAT

December 1-je az AIDS világ-
napja. Megyénkben tíz éve tar-
tanak középiskolás diákok ré-
szére „Ki tud többet az AIDS”-
ről elnevezéssel vetélkedőt. A 
Mikszáth Kálmán Gimnázium 
csapata idén nemcsak a me-
gyei, de az országos vetélkedőt 
is megnyerte. A csapat tagjai 
Németh Adrienn, Faragó Ot-
tília és Dombovári Lea. A szép 
eredmény elérését Barsi Anna 

és Beróné Veres Magdolna ta-
nárnő segítette.
Hatalmas felelősség hárul ránk 
abban, hogy mindenkit tájé-
koztassunk ezzel a betegséggel 
kapcsolatban, hiszen 25 év alatt 
25 millióan vesztették életüket 
AIDS-ben. Magyarország a ke-
vésbé fertőzött országok közé 
tartozik, de sajnos ebben az év-
ben 40 %-kal nőtt a regisztrált 
HIV-fertőzöttek száma.

Országos siker
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Közeledik a 2006-os esztendő 
vége, s ilyenkor értékelést szok-
tak készíteni az önkormányza-
toknál. Hogyan zárta az évet 
Pásztó Város Önkormányza-
ta, erről kérdeztük Sisák Imrét 
Pásztó város polgármesterét?

– Nehéz, de eredményes esz-
tendőn vagyunk túl. A 2006. év 
költségvetését megalapozó állami 
támogatások rendkívül kritikus 
pénzügyi helyzetet teremtettek 
az önkormányzatok többségénél. 
Nem volt ez másképpen Pásztó 
városában sem. Az intézményeink 
működtetéséhez szükséges nor-
matív állami támogatások, illet-
ve normatív alapon elosztott sze-
mélyi jövedelemadó sok esetben 
a 2004. illetve a 2005-ös szinten 
finanszírozta a feladatok ellátását. 
Sajnálatos módon 1996-tól a köz-
üzemi költségek jelentős mértékű 
emelkedését sem finanszírozta az 
állam. Pásztón mindig komoly di-
lemmát okozott, hogy az önkor-
mányzat által vállalt feladatként 
ellátott intézmények sorsa hogyan 
alakuljon. Számtalan alkalommal 
leírtuk, hogy mi vagyunk Nógrád 
megyében az egyetlen olyan vá-
ros, amely a megyei önkormány-
zat feladatkörébe tartozó intézmé-
nyeket is fenntartja. Ezek a Margit 
Kórház, a Mikszáth Kálmán Gim-
názium és Postaforgalmi Szakkö-
zépiskola, valamint a Tittel Pál 
Kollégium és a Rajeczky Benja-
min Művészeti Iskola. Pásztó la-
kossága 9.975 főt számolt 2006. 
január 1-én, de az általunk fenn-
tartott intézményhálózat nagy-
ságrendje megfelel egy húszezres 
lélekszámú város ellátórendszeré-
nek. Ez nagyon komoly felelős-
séget és rendkívüli költségvetési 
megterhelést jelent a város szá-
mára. 

– Az elmúlt években több ki-
emelt cél is megvalósult Pásztón 
és városrészeiben hogyan értékeli 
ezeket polgármester úr?

– Négy kiemelt területet érinte-
nék, amelyek az elmúlt két ciklus-
ban a fő csapásirányt jelentették 
a mindenkori Képviselő-testület 
számára. 

Az első és legfontosabb feladat 
a fekvő és járóbeteg ellátó intéz-
ményeink fejlesztése és felújítása 
volt. A Margit Kórház rekonstruk-
ciója két ütemben valósult meg 
2000. és a 2004-es esztendőben, 
közel 2,5 milliárd forintos nagy-
ságrendben. Kisebb jelentőségű 
feladat a Tüdőgondozó épületének 
a felújítása, amely 2006. és 2007-
ben kerül kivitelezésre 5.870.000 
Ft-os összegben. Az Egészség-
ügyi Minisztérium 2006. október 
20-i benyújtási határidővel a já-

róbeteg szakellátó intézmények 
működési feltételeinek javításá-
ra, valamint az egészségügyi el-
látórendszer átalakítására is kiírt 
egy-egy pályázatot. Mindkettőre 
benyújtottuk a kérelmünket. Saj-
nos a járóbeteg szakellátást biz-
tosító rendelő felújítására vonat-
kozó 60 millió forintos pályáza-
tot a minisztérium elutasította. A 
Margit Kórház fekvőbeteg ellátó 
részlegére vonatkozó 200 millió 
forintos összegű pályázatunkat, 
amelyet a megye másik két kórhá-
zával közösen nyújtottunk be csak 
részben támogatta az EÜM. A 72 
millió forintos kérésünkkel szem-
ben mindössze 25 millió forint tá-
mogatást ítéltek meg részünkre.

A másik nagy terület Pásztó, il-
letve a kistérség szociális és gyer-
mekvédelmi ellátórendszerének a 
fejlesztése volt. Az országban el-
sőként megvalósított mintaértékű 
szociális projekt 2004-ben zárult 
402.809.000 Ft összegben. Ezt 
követően az Európai Unió PHA-
RE projektjére pályáztunk ered-
ményesen. „A munka világából 
történő kirekesztődés elleni küz-
delem” címet viselő pályázatunk, 
amely 2006. augusztus 31-ével 
zárult 235 millió forint összegben 
teljesült. A 90%-os Uniós támo-
gatás 57 fő regisztrált munkanél-
küli foglalkoztatását támogatta 18 
hónapon keresztül, illetve intéz-
ményi fejlesztések is megvaló-
sulhattak a kistérségben. A part-
ner önkormányzatok közé tarto-
zott Palotás, Szirák, Mátraszőlős, 
Jobbágyi, Héhalom, Alsótold, 
Felsőtold, Kozárd, Kutasó, Bo-
kor, Cserhátszentiván, Vanyarc, 
Szarvasgede, Egyházasdengeleg 
és Bér. Nógrád megye első Gyer-
mekek Átmeneti Otthona szintén 
a fenti programnak köszönhető-
en Pásztón kezdte meg működé-
sét 2006. február 14-én. Az otthon 
építése 18.794.000 Ft-ba került. 

Az előzőekben jelzett fejleszté-
si célok megvalósítása a beteg-
ellátás, az idős emberek, illetve 
krízishelyzetben lévő családok 
számára komoly támogatást, elő-
relépést jelentett, ugyanakkor az 
önkormányzatunk számára az ál-
lami támogatás nem kielégítő vol-
ta miatt komoly működési terhet 
okoznak. Nyugodtan mondhatjuk, 
hogy az ország 168 kistérsége kö-
zül a pásztói azon kevesek közé 
tartozik, amely a szociális, illet-
ve a gyermekvédelmi törvényből 
adódó kötelező feladatellátásának 
teljes mértékben eleget tesz. 

A harmadik kiemelt cél a vá-
ros szennyvízcsatorna hálózatá-
nak 100 %-os kiépítése volt. Ezt 
a rendkívül komoly célt 2006. 
szeptember 30-ával teljesítettük. 
A szennyvízberuházás III. üte-
me, amely Hasznos, a Régivásár-
tér utca és környéke, valamint a 
Zagyván túli terület csatornahá-
lózatának a kiépítését célozta meg 
487.197.000 Ft értékben valósult 
meg. Sajnos a beruházáshoz min-
dösszesen 65,7 %-os állami támo-
gatás társult, így a lakossági, il-
letve az önkormányzati önerő ko-
moly terhet jelentett számunkra. A 
szennyvízberuházáshoz kapcso-
lódott az úthálózat helyreállításá-
ra irányuló lakossági igények mi-
nél teljesebb körű kielégítése. A 
2005-ös esztendőben teljes felü-
letzárással ellátott több tucat utcát 
most nem sorolnám fel. 2006-ban 
a Régivásártér, a Vár, a Vidróczki, 
az Ifjúság és a Bánya utca kapott 
teljesen új aszfaltburkolatot. Az 
utóbbi két utca ráadásul kiépítet-
len földút volt korábban. Sajnos 
a Regionális Fejlesztési Tanács-
hoz benyújtott szilárd burkolatú 
utak felújítását célzó pályázatun-
kat, amely 50 % állami támogatást 
nyújthatott volna a tanács elutasí-
totta. 

Végül, de nem utolsó sorban a 
pásztói strand fejlesztéséről szól-
nék, amely 2006-ban kiemelt fi-
gyelmet kapott. A város, illetve 
a Pásztói Strand Fejlesztéséért 
Alapítvány együttműködésének 
köszönhetően jelentős felújítás 
történt 2006-ban. A medencék 
átépítésén túl elkészült az Euró-
pai Uniós előírásoknak megfelelő 
vízforgató berendezés is. A beru-
házás összköltsége meghaladta a 
73 millió forintot. 

– Rendkívüli események is tör-
téntek a korábbi évben, elég ha a 
2005. április 18-20-i mátrakeresz-
tesi természeti katasztrófát emlí-
tem. Befejeződtek-e már a helyre-
állítási munkálatok?

– Valóban komoly gondot oko-
zott a rendkívüli időjárási kö-

rülmények miatt bekövetkezett 
mátrakeresztesi katasztrófa. Ami 
2005. április 18-át, illetve az azt 
követő néhány nap eseményeit il-
leti, az egy életre szóló negatív él-
ményt jelent a lakosságnak, illet-
ve az önkormányzat és a mentés-
ben résztvevő sok-sok társszerv-
nek, illetve önkéntes segítőnek. 
Az önkormányzat által a saját tu-
lajdonú építményekben keletke-
zett árvízkárok becsült összege 
457.177.000 Ft volt, amelyből a 
Megyei Területfejlesztési Tanács 
274.757.000 Ft-ot fogadott el. 
Sajnos a helyreállítási munkákon 
kívül a kárelhárítást célzó új be-
ruházásokat az állam egyetlen fo-
rinttal sem támogatta. Összesség-
ében megállapítható, hogy a mát-
rakeresztesi természeti katasztró-
fa által okozott károk helyreállí-
tására az állam által nyújtott fenti 
támogatáson túl az önkormányzat, 
a magánszemélyek és gazdálkodó 
szervezetek felajánlásaiból együt-
tesen 548.140.000 Ft-os kötele-
zettségvállalás történt. A lakos-
sági károk helyreállítására pedig 
Mátrakeresztes károsult családjai 
mintegy 216 millió forintot vettek 
igénybe. 2006. június 3-án szintén 
volt vis maior esemény Mátrake-
resztesen, amelynek a helyreállí-
tási munkái most is folyamatban 
vannak. A Kövicses patak partfal 
felújítása várhatóan 2006. decem-
ber 31-ig fejeződik be 14.238.000 
Ft-os összegben. Sajnos a mátra-
keresztesi bel- és külterületi víz-
rendezési problémák ezáltal nem 
szűnnek meg, hiszen a tervsze-
rű védekezés megkívánná mind 
a Csörgő, mind a Kövicses patak 
Heves megyei szakaszán egy-egy 
záportározó megépítését, amelyet 
több alkalommal is kezdeményez-
tünk az illetékes szerveknél. Az 
Állami Számvevőszék 2006. no-
vemberében fejezte be Pásztó Vá-
ros Önkormányzata vízrendezési 
és csapadékvíz elvezetési felada-
tainak ellenőrzését, amely meg-
állapította, hogy az ellenőrzött 
támogatások felhasználása sza-
bályszerűnek tekinthető és szintén 
foglalkozott a Heves megyében 
építendő záportározók kérdéskö-
rével is. 

– Pásztón is megalakult a Több-
célú Kistérségi Társulás. Milyen 
közös feladatokat határoztak meg 
és milyen fejlesztési célokat kíván-
nak megvalósítani az elkövetke-
zendő években?

– A Társulás 2004. július 7-től 
mind a 26 pásztói kistérségbe tar-
tozó települést a soraiban tudhat-
ja. A legfontosabb feladatok, ame-
lyekre társultunk a szociális és 
gyermekvédelmi ellátás, a közok-
tatási, valamint a háziorvosi ügye-
leti ellátásra, a belső ellenőrzésre, 
s a területfejlesztési feladatokra 
vonatkoznak. Jelenleg a társulás a 
Polgármesteri Hivatalban műkö-

Nehéz, de eredményes esztendő
BESZÁMOLÓ

Sisák Imre Pásztó város polgár-
mestere
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dik, de folyamatban van a kistér-
ségi iroda, illetve az önkormány-
zati házasságkötő terem kialakí-
tása a könyvtár épületében folyó 
közös beruházás keretében. 

A felújítás összköltsége több 
mint 15 millió forint. A beruházás 
2006. április 26-ra a városalapítás 
600. évfordulójára fejeződik be. 
Ugyancsak 2006-os fejlesztés a 
társulás részéről a pásztói, illetve 
héhalmi háziorvosi ügyeletek ré-
szére  egészségügyi műszerek, va-
lamint 2 db gépjármű beszerzése. 
Három cserháti település Bokor, 
Kutasó és Cserhátszentiván ön-
kormányzatai számára pedig egy 
új 28 személy szállítására alkal-
mas Isuzu iskolabuszt is beszerez-
tünk 2006-ban. 

A fenti fejlesztési célok több 
mint 30 millió forintba kerültek. 
A Pásztói Kistérség települései 
a korábbi évek vis maior esemé-
nyeiből okulva elkészíttették a 
26 település bel- és külterületi 
vízrendezési projektjének tervét. 
Jelenleg az elvi vízjogi létesíté-
si engedély kiadása folyamatban 
van. Nógrád megye egyik kiemelt 
európai uniós projektje lehet ez 
a cél, amely 16,5 milliárd forin-
tos fejlesztést tenne lehetővé. Az 
Észak-magyarországi Regionális 
Fejlesztési Tanács 2006. decem-
ber 8-i ülésén a kiemelt projektek 
közé sorolta a kistérség vízrende-
zési programját. A Többcélú Kis-
térségi Társulás 2007-ben tovább 
kívánja bővíteni a társulásban el-
látott feladatokat és minél jelentő-

sebb állami forrást kíván lehívni 
az állami költségvetésből társult 
települések támogatásával.  

– A város igen tekintélyes in-
tézményhálózattal rendelkezik, 
amely komoly törődést igényel. 
Milyen felújítási igények jelent-
keznek és melyek a jövő tervei?

– A képviselő-testület 2006-
ban döntött a Teleki László Mű-
velődési Ház teljes felújításáról. 
A Nógrád Megyei Területfejlesz-
tési Tanácshoz 50 millió forintot 
meghaladó beruházáshoz kértünk 
támogatást. Sajnos a döntés értel-
mében csak 30,5 millió forint ös-
szköltségű felújítást hajthatunk 
végre. Jelenleg befejezés előtt áll 
a tető cseréje. 2007. április 26-ra 
pedig elkészül az elektromos há-
lózat felújítása és teljesen megújul 
a nagyterem. Azonnali karbantar-
tási munkálatokat hajtottunk vég-
re a Dózsa iskola Nagymező úti 
épületén közel 1,5 millió forintos 
összegben a balesetveszély elke-
rülése érdekében. Természetesen 
több önkormányzati intézmény 
felújítását is tervbe vettük, de nem 
önállóan, hiszen 2007-től várha-
tóan megnyílnak az Uniós támo-
gatási lehetőségek. Ezek közül 
számunkra a már korábban em-
lített bel-és külterületi vízrende-
zési projekten túl kiemelt feladat 
Pásztó városközponti rehabilitáci-
ója. A pályázat feltételei az Észak-
Magyarországi Régió Operatív 
Programjában kerülnek meghatá-
rozásra, amely 2007. március 31-

ig kerül elfogadásra és kiírásra. A 
városközponti rehabilitáció kere-
tén belül kiemelt figyelmet szen-
telnénk a városi piac, a Fő utca és 
a műemléki övezet megújítására a 
pályázati feltételek és lehetőségek 
függvényében. Korábban a beru-
házási főösszeg bruttó 1,5 milliárd 
forint volt. A Képviselő-testület 
2006-ban megbízást adott a TER-
RA Stúdió Kft-nek a pályázathoz 
szükséges akcióterv és megva-
lósíthatósági tanulmány elkészí-
tésére. A munka a befejezéséhez 
közeledik, amelyet társadalmi vi-
tára bocsátunk a város lakossága 
részére, hiszen Pásztó város arcu-
latát jelentős mértékben befolyá-
soló döntések születnek. Pásztót 
csak részben érintő beruházás a 
kistérség három településével – 
Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szar-
vasgede – megvalósuló ivóvíz 
gerincvezeték. A 659.940.000 Ft-
os fejlesztés lehetővé teszi Pásztó 
külterületi lakott településrészé-
nek Mária tanyának az egészséges 
ivóvízzel történő ellátását. 

– A Regionális Fejlesztési Ta-
nács a kiemelt projektek között 
támogatja a sziráki mikrotérség 
szennyvízberuházásának a meg-
valósítását is. 

Komoly fejtörést okoz szá-
munkra az egészségügyi ellátó-
rendszer tervezett átalakítása. A 
parlament a következő hetekben 
elfogadja a törvényt, amely el-
dönti a fekvőbeteg ellátó intézmé-
nyek sorsát. Pásztó nem kerülhe-

tett be a kiemelt súlyponti intéz-
mények közé, tehát a Regionális 
Egészségügyi Tanács lesz hivatott 
eldönteni, hogy milyen struktú-
rában működik tovább a Margit 
Kórház. Az észak-magyarországi 
régióban 22 kórház pályázhat az 
aktív ágyak meghatározott nagy-
ságrendjére. Természetesen mi is 
ezek közé tartozunk. A kórházunk 
jövőjét érinti a szintén Európai 
Uniós forrásból tervezett geriát-
riai központ lehetséges kialakítá-
sa. Ez a cél az idős emberek be-
tegség megelőzését és gyógyítását 
szolgálná, mintegy 300 millió fo-
rintos fejlesztés eredményeként. 
Számunkra azonban a legfonto-
sabb cél a kórház aktív fekvőbe-
teg ellátó osztályainak a megtartá-
sa, amely rendkívül nehéz feladat. 
Nyilván a pásztói kistérség 34 
ezer lakója és a kórházunk közel 
300 dolgozója is aggódva figye-
li az eseményeket. Bízom abban, 
hogy a küzdelem, amelyet közös 
erővel folytatunk, eredményre ve-
zet. Kívánom mindannyiunknak, 
hogy a következő év zárásakor 
hasonló eredményekről számol-
hassunk be. Ezek közül az első 
jeles esemény lehet 2007. április 
26-án és azt követően Pásztó vá-
rossá nyilvánításának 600. évfor-
dulója alkalmából rendezett prog-
ram és ünnepségsorozat, melyet 
a Városalapítási Emlékbizottság 
készíti elő. 

– Karácsonyhoz közeledve 
Pásztó és a kistérség minden la-
kója számára Áldott Karácsonyi 
Ünnepeket kívánok – zárta szavait 
Pásztó város polgármestere.

Nehéz, de eredményes esztendő
BESZÁMOLÓ

A Teleki László Városi Könyvtár 
gyermekrészlegének tevékenysé-
ge 2006-ban a folyamatosság és 
együttműködés jegyében telt. A 
rendezvényekkel megcélzott és 
kiemelt együttműködésre megke-
resett korosztály, az általános is-
kolák 3. osztályos, 6. és 8. osztá-
lyos tanulói voltak.

A kisebbek körében rendszeres 
könyvtári órákkal kívántuk elérni 
a pedagógusokkal közösen, hogy a 
8-9 éves, már olvasni jól tudó gye-
rekek legyenek tisztában a köz-
művelődési könyvtár által nyújtott 
szolgáltatásokkal, és kialakuljon 
a könyvtárhasználati jártasságuk. 
A folyamatosság jegyében az al-
só tagozatosok könyvtárhasznála-
tot elmélyítő látogatásait összeköt-
jük immár második éve A Népmese 
Napja (szeptember 30-a – Benedek 
Elek születésnapja) köré csoporto-
sított gyermekfoglalkozásokkal. 

A 6. osztályosok szintén kiemelt 
odafigyelésben részesülnek, mi-

vel ők alkotják azon korcsoportot, 
akiknek az alsó tagozatban kiala-
kult könyvtárhasználati ismerete 
már kissé megfakult, de még fel-
eleveníthető, mivel történelmi és 
irodalmi tanulmányaik sok szállal 
köthetők a könyvtárhoz, érdeklődé-
sük felcsigázható egy-egy jól előké-
szített történelmi játékkal, vetélke-
dővel, ismeretterjesztő rendezvén-
nyel. A történelmi játék fogalma pár 
évvel ezelőtt került a könyvtárak lá-
tóterébe, de igen jól lehet vele élni a 
könyvtári történelmi ismeretterjesz-
tő foglalkozások felpezsdítésére.

Tavasszal a Gárdonyi Géza Ál-
talános Iskola tanulóival „Egy nap 
Zsigmond király udvarában” cím-
mel játékos vetélkedő és történel-
mi játék formájában dolgoztuk fel a 
városalapító Zsigmond király alak-
ját és korát.

A Költészet Napja tiszteletére 
8. osztályos tanulók részére kiírt 
versmondó verseny szinte hagyo-
mánnyá vált. Idén Nemzeti Him-
nuszaink címmel hirdettük meg a 

versenyt, melyre a város általános 
iskoláin kívül a városkörnyéki tele-
pülésekről is számos nevezés érke-
zett. Kötelező szavalat volt a Szózat 
vagy a Himnusz a nevező döntése 
szerint és egy szabadon választott 
hazafias költemény. Ez a rendez-
vény volt az 1956 emlékére szer-
vezett rendezvényeink nyitó prog-
ramja.

Szintén nyolcadikosok részé-
re hirdettük meg az ősz folyamán 
„1956 emlékére” címmel azt a tör-
ténelmi pályázatot, melynek elké-
szítése során a pályázók megismer-
kedhettek az 1956-os forradalmat 
megelőző időszakkal, a forradalom 
és a szabadságharc eseményeivel, 
kiemelkedő személyiségeivel és 
jelképeivel. Színvonalas pályamun-
kák érkeztek be, tehát a gyerekek-
nek sikerült érthető, élvezhető fel-
adatokat adni – közben megismer-
kedhettek 1956 történelmi össze-
függéseivel.

A tavaly útjára indított olvasó-
napló pályázatok sikerén felbuzdul-

va idén ősszel szintén három irodal-
mi olvasónaplót bocsátottunk útjá-
ra: 4. osztályosok részére Lázár Er-
vin: A négyszögletű kerek erdő, 5-6. 
osztályosok részére Fekete István: 
A koppányi aga testamentuma, 7-
8. osztályos tanulók részére Micha-
el Ende: A Végtelen történet című 
regényeit dolgoztuk fel a gyerekek 
részére. Az olvasónapló pályázatok 
kiválasztását, illetve gondozását az 
iskolai könyvtárosokkal együtt vé-
gezzük, de az olvasónaplók meg-
tervezése, a feladatok elkészítése és 
az értékelés a gyermekkönyvtáros 
feladata. A jutalmazás tekintetében 
kialakított együttműködés A Tehet-
séges Pásztói Gyermekekért Alapít-
vánnyal igen fontos előrelépés az 
iskolákkal és a civil szervezetekkel 
való újszerű kapcsolatépítés terén.

Ezen együttműködés sikerén fel-
buzdulva keressük a további lehető-
ségeket, azokat a hidakat, amelyek 
még szorosabban összeköthetik a 
könyvtárat az iskolákkal és a tevé-
kenységünkbe bevonható civil szer-
vezetekkel.

Szivákné Vígh Anna
gyermekkönyvtáros

Folyamatosság és együttműködés
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K A T O L I K U S  F Ó R U M
Köszöntjük a kedves Olvasót! Köszöntjük, 

nem csak a híveinket, hanem a város minden 
lakóját, sőt mindazokat, akik a Pásztói Hírla-
pot olvassák. Közleményeinket mindazoknak 
szánjuk, akik tájékozódni szeretnének a Ka-
tolikus Egyház tanítása felől. Nem vitatkozni 
akarunk – védekezni vagy támadni –, hanem 
tájékoztatni. Amióta a társadalmak függet-
lenítették magukat a vallási eszméktől, ezek 
saját berkeikbe kényszerültek visszahúzód-
ni. Sokszor még ott sem tűrték meg. Az egy-
re inkább terjedő liberális szellem azonban 
kénytelen elviselni mindenféle megnyilatko-
zást, olykor még azt is, ami a közérdeket sér-
ti, kihasználva a közérdek meghatározásának 
hiányosságait. Szeretnénk megragadni a le-
hetőséget, hogy mi is megnyilvánulhassunk 
szellemünk sajátosságával, mely éppen a „ka-
tolicitás”. Az a szellem, melyet a hamisítat-

lan, egyetemes emberi szellemnek, a teremtő 
Istentől való emberi természetnek megfelelő 
szellemnek vallunk. Természetesen ennek a 
Fórumnak az álláspontja nem tévedhetetlen, 
alá van vetve az autentikus tanítóhivatalnak, 
de lelkipásztori tevékenységünk élvezi annak 
bizalmát.

Hálásak vagyunk a város Vezetőségének, 
hogy a demokratikus rendnek megfelelően, a 
médiák szabadságát biztosítja – a közérdeket 
szem előtt tartva – és így a Katolikus Egyház 
is hallathatja szavát a pásztói egyházközség 
Fórumán.

Előzetesen jelezzük programunkat, melyet 
hosszútávú programnak tervezünk, összhang-
ba hozva esetleges televíziós programunk-
kal. Amint már említettük, az a célunk, hogy 
a krisztusi evangélium alapvető igazságait 
ismertessük. Nem óhajtunk nyilvános vitát 

kezdeményezni Alkalmat adunk mégis arra, 
hogy az olvasókban felmerült kérdésekre vá-
laszt adjunk, magyarázattal szolgáljunk. Ja-
nuár utolsó vasárnapjával kezdődően a Szent 
Lőrinc templom oldal-kápolnájában várjuk 
azokat, akik közleményeinkkel kapcsolatban 
magyarázatot igényelnek.

Tervünk szerint a városi újság állandó rova-
tában a krisztusi hit erkölcsi tartalmát szeret-
nénk meghirdetni, kapcsolatba hozva azt az 
aktuális problémákkal. Igen üdvös lenne, ha 
az érdeklődők is tervbe vennék e műsor folya-
matos figyelését, mivel a téma eszmei egysé-
get alkot.

Karácsony közeledtével, közleményünk el-
ső alkalmával a krisztusi hit ajándékát és bol-
dogító örömét kívánjuk híveinknek és Pásztó 
város minden lakójának.

Dr. Fila Lajos  plébános

Nagyszámú érdeklődő előtt 
nyílt meg november 17-én Var-
ga Anikó Gondolattól a textilig 
című kiállítása a Pásztói Múze-
umban. A Pásztón élő, a Moholy-
Nagy Művészeti Egyetem Textil 
Tanszékén tanító művésznő a be-
mutatkozó kiállítására az eddigi 
munkáiból készített igen színvo-
nalas válogatást. A tárlaton az ér-
deklődők betekintést nyerhetnek 
a nyomottanyag-tervezés világá-
ba is. A főként az egyetemi évek 
alatt készült darabok közt látha-
tunk gyűrt papírból készült ruhát, 
nemzetközi pályázaton díjnyer-
tes textiltervet és textilgyárban 
készült méterárut egyaránt. 

A nagy sikerű kiállításmegnyi-
tón ún. „mintaszínház” volt látha-
tó. Fehér leplet viselő modellekre 
a művésznő textilterveit vetítet-

ték rá, így a kiállított alkotásokon 
kívül több száz tervét ismerhették 
meg a megnyitón megjelentek. 
Megnyitóbeszédet Simon Imre a 
Csohány Baráti Kör Pásztó Kul-

túrájáért elnöke mondott.
A kiállítás 2007. január 15-ig 

tekinthető meg a múzeum nyitva-
tartási idejében. 

Shah Gabriella

Varga Anikó kiállítása a Pásztói Múzeumban

Gondolattól a textilig

Részlet a kiállításról (fotó: Nágel István)

SZVITA: 
Fák

Hatalmas tölgy, erős, kemény,
vihart kiálló költemény.
Mindenség-tudó bölcs öreg,
Apám vagy! Szavad ki érti meg?

Anyám! Ki előlem gondot űz,
anyám a hajlékony kecskefűz,
mert ő a végtelen, ő az élet,
benne látok én minden szépet.

A fehér törzsű nyírfácska
hajlékony húgomat mintázza.
Kecsesen karcsú,
és büszke, szép, 
miatta mellemben büszkeség.

A sudár bükk bátyám lehet, 
ki bírja még a terheket.
Egyenes derékkal, 
keményen áll, jöhet bár vihar, 
szélvész vagy ár.

És a kedves, nyugodt platán
olyan, akár a nagyapám.
Ragyás, ráncos, repedt a kérge,
lombja alatt lakik a béke.

A ház előtti hatalmas hárs 
rejti a drága nagymamát,
ki a hőségben árnyékot ad,
ha szomorú vagy, megsímogat.

Hát a szomszéd? Tüskés akác.
Néha szúrós, néha barát.
Olykor görcsös, kemény szálkás,
alig várod virágzását.
 
S a barátok és rokonok
mind a többi fafajok.
Kicsi vagy nagy, görbe, szálfa
az ember jellemét mintázza.
 
Hogy Te milyen fából lettél?
Míly emberré cseperedtél?
Minden tetted bizonyítsa, 
mi van a szívedbe írva!

III. Néptánc
Rajkók Tánccsoport (6 fő – 10-14 
évesek) Cigány tánc – műsoridő 6 
perc. Dózsa Gy. Ált. Iskola 3060 
Pásztó Deák F. u. 17. Tel.: 32/460-
498. Felkészítő pedagógus: Tóth 
Lászlóné, szülők: Lakatos Gyuláné, 
Sárközi Kálmánné tel.: 06/20 513-
9333. Technikai igény: CD lejátszó

IV. Hagyományőrző előadás
Teleki Hagyományőrző Csoport – (8 
fő -11 évesek, 5.o) – A furfangos ci-
gány – mi.:10 perc. Teleki Ált. Iskola 
3044 Szirák. Felkészítő pedagógus: 
Búzás József Tel.: 32/485-017.Tech-
nikai igény: CD lejátszó, mikrofon; 
Tari Bábcsoport (16 fő) Lakatos 
Menyhért: A hét szakállas farkas – c. 

meséjének feldolgozása. Kodály Z. 
Ált. Isk. 3073 Tar. Felkészítő peda-
gógusok: Toldiné Bukta Boglárka, 
Nagyné Patkó Erzsébet Tel.: 32/470-
753. Technikai igény:3 mikrofon, 
CD lejátszó, bábparaván – ha van. 
Műsoridő: 6 perc
II. Énekelt és hangszeres zene
Furulya Duó (Oláh Regina, Rácz 
Cintia) – Őszi népdalcsokor – 3 perc. 
Kodály Z. Ált. Isk. Tar. Felkészítő 
pedagógus: Seibenné Schultz Andrea
I. Vers, mese, próza
I. Életkori kategória ( alsó tagozat)
Bangó Dániel 3 .oszt. – A hamis vak 
cigány mese – 4 perc. Szent-Györgyi 
A. Ált. Isk. Buják. Felkészítő peda-
gógus: Borbély Gáborné T.: 32/488-
022

Pusztai Bettina 4. oszt. – Somora-
Gomora város – beás népmese. Dó-
zsa Gy. Ált. Isk. Pásztó Nagymező u. 
36. T.: 32/460-795. Felkészítő peda-
gógus: Alapiné Szabó Marianna 
Műsoridő: 5 perc
II. Életkori kategória ( felső tago-
zat) Mindhárom fő Ecsegről, Ált.Isk. 
3053 Ecseg. III. Tel.: 32/490-011 Fel-
készítő pedagógus: Brazd Péter
Balázs Miklós 5.oszt. – Mátyás király 
és a cigány béres – mese – 5 perc; 
Berki Milán 6.oszt. – A Nap és a 
Hold története – népmese – 3 perc; 
Baranyi Róbert 8.oszt. – Babits Mi-
hály: Cigánydal – vers – 7 perc 

Kőszeginé Kárpáti Mónika
művelődés szervező

A Cigány Fiatalok Nógrád Megyei Művészeti Fesztiválja 2006. nov. 17-én meg-
tartott pásztói kistérségi versenyéről a megyei döntőbe továbbjutó fiatalok név-

sora műfaji kategóriák szerint:

MOZAIK
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A közelmúltban három meghívó 
érkezett a városba, amely környe-
zetvédelem és sport témaköröket 
érintett jeles előadók dolgozatai-
ból. Ezek a dolgozatok egyben a 
jelenlegi kormány álláspontjait 
tartalmazták, amelyek „pásztói-
asan” szólva köszönő viszonyba 
nincsenek a 2005. évi országjá-
ráson ismertetett koncepciókkal, 
amelyet a torkunkon nem tudtak 
lenyomni, de a javaslatainkat, 
amelyeket kértek egytől-egyig fi-
gyelmen kívül hagyták.

Már az is jelzés értékű, hogy 
városunkból ezeken a konferen-
ciákon kik és mért vettek részt? A 
válasz két jó bolondra mutat, én és 
Sándor István barátom voltunk a 
kíváncsiskodók.  Persze ehhez az is 
kellett, hogy a meghívók a mi pos-
taládánkba landoljanak.

Egy ideig játszottunk a gondolat-
tal, hogy tartunk egy közös ismer-
tetőt a három eseményről, de meg-
beszéltük, hogy energiánkat vissza-
fogva az igényekre hagyatkozva, 
az illetékes …társakra hagynánk az 

igen fárasztó és költséges szervezé-
si munkákat, annál is inkább, mivel 
az egyik ilyen rendezvényen jelen 
volt városunk alpolgármestere is. 
Az elmúlt évek tapasztalatai azok 
voltak, hogy az ilyen jellegű or-
szágos értekezletekről rendre nem 
kaptunk semmiféle tájékoztatást, 
kaptunk viszont olyat, amely arról 
értesít, hogy az illetékes részt vett 
ezeken, tehát ő jól megfelelt vá-
lasztott hivatásának.

A lényegre térve és azt is csak 
a magunk igazolására rövidítve 
jelzem, hogy pártunk és kormá-
nyunk az önkormányzatok igen 
fontos feladataként fogalmazza 
meg a tennivalókat a civil kezde-
ményezések számára. Ezzel egyet 
is lehet érteni, ha nem lenne még 
megannyi apparátus, amely előír-
ja, szabályozza, felügyeli, megkö-
veteli, stb., azokat a kötelmeket, 
amelyek mentén tehetem dolgomat 
társadalmi munkában a közjava ér-
dekében.

Csak hab a tortán, hogy a város 
költségvetési koncepciója a fejeze-
tek között annyit említ erről a szek-

torról, hogy megfelezi az elmúlt évi 
támogatáshoz képest az ideit. Bra-
vó! ez biztos nagyban hozzájárul 
a nehéz anyagi helyzet megoldá-
sához, csak arra kellene vigyázni, 
hogy valami maradjon, mert több-
ször nem lehet nyerni a lefaragás-
sal utána.

Ami pedig az erkölcsi megítélést 
illeti, ugyan ki mondana, ki isme-
ri a mindennapi gondjait egy-egy 
igazi civil szervezetnek. Nem a 
néhány rendezvény elkészítésében 
jártas szervezetekről van szó, ha-
nem a mindennapok gondjaival, 
otthonról ellopott pénzekből fenn-
tartottakról beszélek.

Az mellett, hogy az éves műkö-
désbe hiba ne legyen, sokat és ered-
ményesen kell pályázni. A civilek-
től lehetne tanulni, a civil pályá-
zatok lassan beérik a legdurvább 
bürokráciával körbefont egyéb 
gazdálkodási területen ismeretes 
pályázati kiírásokat. Ott van siker-
díj, pályázati díj, itt marad a sikeres 
pályázat fölötti öröm, az álmatlan-
ság, körmönfontság, az elszámolás 
anomáliái miatt.

Nincs párbeszéd, eszmecsere, fó-
rum, ahol egymástól tanulva, egy-
más baját megismerve az össze fo-
gást célozgatva jobbítani lehetne a 

dolgok menetét. Ha ritkán találko-
zunk egy-egy törvényhozásban ille-
tékessel az a szép beszéd versenyén 
díjazottak indulásáról, nem pedig a 
gyakorlati lehetőségek megoldásá-
ról tart kioktató előadást.

De vannak más hangok is, szi-
rénhangok, amik csengése a ma 
szellemének megfelelően és saj-
nos elfogadhatóan hangzik. Nem 
szabad csinálni, abba kell hagyni, 
ha rámegy az egészséged. Nem ér-
dekel senkit, téged nem visznek a 
kiemelt, jó szituált gyógyhelyre, 
meg aztán nem tudtál gyűjteni ele-
get arra, hogy a gyógykezeltetése-
det megold, a családról már nem is 
beszélve.

De az elmúlt tizenhat év hoza-
dékát fel tudom ajánlani annak, 
aki segíteni tud a közös társadal-
mi ügyön, ha ez valakit csábít. És 
a szirének egyre gyűlnek, búgnak, 
suttognak, ki tud ezeknek ellenáll-
ni?

Egyesületünk a Pásztói Szabad-
idő Sportegyesület Kellemes Kará-
csonyi ünnepeket, Boldog, Békés 
Új esztendőt kíván minden támo-
gatónknak, sportolónknak, szülők-
nek és haragosunknak egyaránt.

Illés Rudolf

Civilek a városért?!

A Magyarok Világszövetsége 
Pásztó és Körzete Csoport no-
vember 8-án ünnepelte megala-
kulásának 10. évfordulóját.

A Mikszáth középiskola épü-
letében megtartott ünnepségen 
az alapító tagok alapító tagsági 
igazolványukkal jelentek meg, 
köztük dr. Dobrovóczky István, 
a rendszerváltás pásztói polgár-
mestere és Pintér Nándor egykor 
alapító vezetőségi tag. Ugyan-
csak jelen voltak az 1999-es 10 
éves jubileumukon a Csoóri Sán-
dor elnök úr által adományo-
zott emléklappal köszöntött civil 
szervezetek, a Rozmaring Nép-
dalkör és a Nyugdíjas Klub ve-
zetői, Bacsa Sándorné és Nagy 
Józsefné. A most jubiláló közös-
séggel megalakulása óta rendsze-
resen együttműködő  pásztói Fi-
delitas-t Gömbicz Nándor elnök 
képviselte. Az évfordulót telefon-
üzenetben köszöntötte Gaál Ist-
ván Kossuth-díjas filmrendező, 
Pásztó díszpolgára, a Nógrád me-
gyei testvérszervezetek pedig le-
vélben gratuáltak.

Bottyán Zoltán, a Csoport ala-
pító elnöke a tíz év dokumentu-
maiból rögtönzött kiállítás „ka-
lauzaként” tekintett vissza a vég-
zett munkára, majd Jantyik Zsolt, 
eMeRTon díjas szövegíró és éne-
kes szép eredeti dalai tették mara-

dandóvá a bensőségesen ünnepi 
hangulatot.

Az emelkedett pilanatot kihasz-
nálva Bottyán Zoltán elismerő 
oklevelet adott át Illés Rudolfnak 
tízéves áldozatos munkájáért, s 
ugyancsak emléklappal köszönte 
meg a sokoldalú együttműködést 
dr. Dobrovóczky István és Sisák 
Imre polgármester uraknak, va-
lamint Gömbicz Nándornak, a 
pásztói Fidelitas elnökének. Jan-
tyik Zsoltnak az emléklap a szín-
vonalas és önzetlen (értsd: tiszte-
letdíj nélküli) jubileumi szereplé-
sét köszönte meg. 

Az ünnepség a Himnusz közös 
éneklésével kezdődött és a Szé-
kely Himnusz eléneklésével fe-
jeződött be, majd kötetlen baráti 
beszélgetésbe ment át.

Tízéves az MVSZ Pásztó és Körzete Csoport
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Dél-nógrádiDél-nógrádi
Vízmû Kft.Vízmû Kft.

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

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 Kellemes ünnepeket, boldog új 
Mobil: 06-30-6258-582 évet kívánnak a mûhely dolgozói!

Fó kusz elekt ron
M Û  S Z A  K I  S Z A K  Ü Z  L E T
P á s z  t ó ,  F ô  ú t  2 1 .  Te l :  3 2 / 4 6 0 - 0 1 8 
Nyit va tar tás: H – P: 8–17 órá ig, Szo: 8–12 órá ig

Ha nem talált kedvére való ajándékot, még megteheti:

kiváló minôség, 1 év helyett 2 év teljeskörû garancia,

szép, tetszetôs kivitelû termékekbôl válogathat!

Minden kedves vásárlónknak kívánunk egészségben és sike-

rekben gazdag Békés boldog Karácsonyt és újévi ünnepeket: 

a Fókuszelektron Mûszaki bolt valamennyi dolgozója

CMC701 mini hifi SBS 2003G személyi mérleg

SDV701 DVD/Mpeg4 lejátszó

VC2100 

morzsaporszívó

SCD 5155-MR Mp3 autórádió

SMW 7325 grilles mikró

Pász tó, Nagy me zô út 16. Tel.: 06-30/2817-947
Nyitva: H–P: 9–16.30, szom ba ton 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!

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új 
évet kívánunk minden 
kedves vásárlónknak!
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EGYÉ NI VÁL LAL KO ZÓK FI GYE LEM!
A  PÁ S Z  T Ó  É S  V I  D É  K E  I PA R  T E S  T Ü  L E T
3060 Pász tó, Nagy me zô út 2. I. eme let Tel.: (32) 563-130, 563-131
Tel./fax: (32) 460-102, email: iposzpaszto@globonet.hu

ÉR DEK KÉP VI SE LE TI SZER VE ZET az aláb bi szol gál ta tá sa it 
ajánl ja ÖN KÉN TES tag ság és tag díj fi ze tés el le né ben:

A vál lal ko zás sal kap cso la tos fel vi lá go sí tás, ta nács adás: 
ADÓ ügyek – Tár sa da lom biz to sí tá si ügyek – Fog lal koz ta tás sal kap cso la tos ügyin tézés, 
ta nács  adás, nyom tat vá nyok ki töl té sé ben gya kor la ti segítség nyújtás. 
Egyéb vál lal ko zás sal kap cso la tos szol gál ta tá sok: Vál lal ko zói szer zô dé sek, ár aján lat, 
szám la ké szí tés, pe res ügyek ben tanács adás, vál lal ko zói sza bály  za tok ké szí té se, mun ka- és 
tûz vé del mi elô írá sok kal kap cso la tos fel vi lá go sí tás, hi  te l e zé si ügyek  ben ta nács adás, ál ta lá-
nos ügy vi te li te vé keny ség ben se gít ség nyúj tás, Szé che  nyi -kár tya, ok ta tás szer ve zés

Té rí tés el le né ben vég zett szol gál ta tá sok: 
Vál lal ko zá sok komp lett köny ve lé se (Tel.: 563-131) – Kü lön fé le vizs gák – Tanács  terem ese ten-
kén ti hasz ná la ta – Te le fon hasz ná lat, FAX kül dé si lehe tôség gel együtt! – Internet szolgálta-
tás! – Nyom tat vány el lá tás (a szi go rú szám adá sú ak ki vé te lé vel) CD jog tár tal ló zás, má so lás

Nyug díj ügyek ben fel vi lá go sí tás, nyom tat vá nyok ki töl té sé vel együt tes 
nyug díj-elő ké szí tés, szol gá la ti idő el is me ré sé nek meg ké ré sé re.

La kos sá gi aján la tunk: ha jó szak em bert ke res, hív ja az 563-130-as te le fon szá mot!

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

Könyvek, ajándékutal ványok, 
CD, DVD, kazetta, 
óriási választéka

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
KELLEMES ÜNNEPEKET 
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

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

Új olasz étterem: 
Pásztó, Fô út 60. (gimnázium mellett)

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

Fatüzelésû kemencében sült PIZZÁK, továbbá TÉSZTÁK,
GRILLEK, HALÉTELEK, SALÁTÁK, DESSZERTEK 

széles választékával várjuk kedves vendégeinket!
Karácsonyra halászlé és hidegtálak rendelhetôk! Rendezvényeket 50 fôig vállalunk!

Minden páros hét szombatján élô zene!

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

R A P I N A T O R E  R I S T O R A N T E 
P i z z e r i a  I t a l i a n a

♦ AL RABLO ♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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HELY BEN SÜ TÖTT CROISSANTOK!

14 fé le ap ró sü te mény:
gesz te nyés, cso kis, tú rós, pu din gos, meg  gyes, al más,

sajt tal töl tött, ká posz tás, gom bás, virs lis, 
csá szár sza lon nás, má jas, hú sos, piz zás

Pász tó, Köl csey út 20. Nyit va: 6–14-ig, Sz.: 6–12-ig.
Tel.: 32/462-003, Mobil: 20/583-9792

Bim-Bam Fran cia Pék ség aján la ta

PÁSZ TÓ, FÔ ÚT 64.
563-140, 563-142

HASZNOS, 
ALKOTMÁNY ÚT 183.

462-350

AZ ÖN TAKARÉKSZÖVETKEZETE

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
Kellemes ünnepeket 
kívánunk!
2007-ben is 
várjuk kedves 
vásárlóinkat!

Nagyobb alapterületen, szélesebb áruválasztékkal!

Elektromos szerszámgépek
Kézi szerszámok

Csavar, zár, vasalás
Háztartási gépek, tartozékok

Híradástechnika
Elektromos mosógépek
Sporthorgászat, játék

Pász tó, Köl csey út 10.
Tel.: 32/460-945

EZER 
CIKK

EZER 
KÍNÁLAT!
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SIENA Lak be ren de zé si Áru ház
• Pász tó, Csil lag tér 14. Tel.: 32/460-012 • 

• Nyitva: 9–17.30, Sz: 8–12.00-ig •

Jövôre is jöjjön, mi várjuk! KÉTTEX tilház Kft. 
Pász tó, Nagy me zô u 18. T./fax: (32) 460-756. Nyit va: H–P: 
8–16.30, Szo: 8–12.00

ÁLDOTT, SZÉP KARÁCSONYT, 
BÉKÉS ÜNNEPEKET 
ÉS EGÉSZSÉGBEN, 
SIKEREKBEN GAZDAG 
ÚJ ESZTENDÔT 
ADJON A JÓ ISTEN 
MINDENKINEK!

– Házhozszállítás 24 tonnáig (daruzással is)!
– Törzsvásárlói kedvezmények!!
– Árengedmények! (mennyiségtől függően)

Minél többet vásárol, 
annál többet megspórol!

Kell emes karácsonyi 

ünnepe ket és sikerekbe n 

gazdag, boldog új esztendőt kívánunk 

minden kedves vásárlónknak!!

Az új évben is jól jár, ha a BOLTÍV-be jár!

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, Fő út 103.
Tel.: 32/463-594

Kel lemes karácsony i  ünnepeket

és  bo ldog ú j  évet  k ívánunk!

pontmarket@akt iv i .hu
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Hetedik „Bál a Dózsáért”
November 18-án immár hetedik 
alkalommal rendeztünk jóté-
konysági bált az iskolánk kor-
szerűsítésére.

A rendezvényünk védnökei vol-
tak: Dr. Becsó Károly, Pásztó vá-
ros alpolgármestere, Becsó Zsolt, 
országgyűlési képviselő, Nógrád 
Megye Közgyűlésének elnöke; 
Juhász Gábor, országgyűlési kép-
viselő; Kriston Péter, Nógrád Me-
gye Közgyűlésének alelnöke és 
Sisák Imre Pásztó város polgár-
mestere.

A bálra érkezőket szépen feldí-
szített aula és finom ételek várták. 
A műsor a végzős diákok táncával 
kezdődött. Az igazgatónő köszön-
tő szavai után az iskola diákjaiból 
alakult ritmus zenekar lépett fel. 
Carl Orff: Ritmus osztinátó játé-
kát adták elő. Felkészítő tanára-
ik: Kanyóné Alapi Annamária és 
Barna Tiborné voltak. Ezt követ-
te a szülők tánca. Felkészítőjük 
Prezenszky Elvira volt. Majd ifj. 
Dudás András tangóharmonika 
előadásával szerzett örömet a kö-
zönségnek. Zenetanára: Tabányi 
Mihály harmonikaművész. Az is-
kola meglepetés műsorát a peda-
gógusok tánca zárta. A nyolcadi-
kosok és a pedagógusok táncát is 

Klacskó Józsefné tanította be. A 
közönség nagy tapssal jutalmazott 
mindenkit. A műsor után vacsora, 
majd az Apraja néptáncegyüttes 
bemutatója következett. Felkészí-
tőik: Ágoston Attila és Prezenszky 
Elvira voltak. A táncmulatságon 
a zenét a Party Dance Band szol-
gáltatta. Egy kis pihenőt a tombo-
lahúzás adott. A szerencsések na-
gyon szép nyereményeket vihet-
tek haza. Végre megérkezett az est 
sztárvendége, Somló Tamás, aki 
dalaival elvarázsolta a közönsé-
get. A bál hajnalig folytatódott. 

Ismét példaértékű volt iskolánk 
közösségének összefogása. Csak-
nem egymillió forintot tudunk 
korszerűsítésre fordítani. Jó érzés 
megtapasztalni, hogy a nemes cé-
lok, a jó ügy összehozza az embe-
reket. Így a XXI. század elején is 
igazak Vörösmarthy Mihály gon-
dolatai: 

„Szólj, gondolj, tégy jót, 
s minden gondolat és tett 
Tiszta tükörként fog 
visszamosolygani rád…”
A Dózsa György Általános Isko-

la közössége nevében köszönete-
met fejezem ki a jótékonysági bá-
lunk valamennyi támogatójának.

Szivák Ilona
igazgató
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Hazánk idén ünnepelte az 1956-
os forradalom 50. évfordulóját 
szinte megszámlálhatatlanul 
sok megemlékezéssel, ünne-
péllyel tisztelegve a történelmi 
eseménysorozat tisztasága, fel-
becsülhetetlen értékei előtt. Is-
kolánk, a Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskola is törekedett mél-
tón csatlakozni az ünneplők tá-
borához.

A Fonó Budai Zeneház „Diák-
szavak 56-ról” címmel pályázatot 
hirdetett meg, melyre elküldtük a 
„Befejezetlen mondat” című tör-
ténelmi színielőadásunk szöveg-
könyvét.

A pályázatunk sikeres volt: 
meghívást kaptunk Budapestre, 
a Fonóba, az országos színjátszó-
csoportok találkozójára és ver-
senyére. Iskolánk és a Rajeczky 
Benjamin Zeneiskola közös ös-
szefogásának eredménye, hogy 
105 tagú csoportunk december 2-
án neves szakmai zsűri és telthá-
zas nézőtér előtt mutatkozhatott 
be a rendezvényen. 

Tanulóink felkészültsége, lel-
kesedése, fegyelme, a közös já-

ték vidámsága, egymás megbe-
csülése és tisztelete elvarázsolta 
a zsűrit és a nézőket: játékunk 
végén vastapssal fejezték ki tet-
szésüket.

A szakmai zsűri tagjai dicsére-
tüket, tiszteletüket. elismerésüket 
és gratulációjukat tolmácsolták 
a közel egy órás történelmi elő-
adás megszerkesztettségéért, a 
tanulók tökéletes felkészültségé-
ért, gyermeki kedvességükért, az 
otthonról izguló szülők áldozatos 
segítségnyújtásáért, a felkészítő 
tanárok időt és energiát nem saj-
náló munkájáért.

Az országos verseny végered-
ményéről később tájékoztatják 
csoportunkat. Szakmai elisme-
résükként ajándékokkal kedves-
kedtek a szervezők: az előadásról 
készített DVD-t, szép oklevelet és 
120, egyenként 4 alkalomra szóló 
ingyenes belépőjegyet ajándé-
koztak a Fonó 2007-es évadjának 
bármely koncertjére. Erkölcsi el-
ismerésként meghívást kaptunk 
a Tavaszi Fesztivál rendezvény-
sorozatára egy újabb előadással. 
Reméljük, tavasszal újra ott lehe-
tünk, s a most felmerülő anyagi 

gondok pedig nem akadályozzák 
csoportunk művészi előmenete-
lét. Köszönjük iskolánk vezető-
ségének, hogy a versenyen való 
részvételünket anyagilag bizto-
sították!

Köszönetünket fejezzük ki a 
műsorban közreműködő 105 ta-
nítványunknak és szüleiknek. 
Köszönet illeti a Rajeczky Ben-
jamin Zeneiskola művésztaná-
rait: Konkoly-Thege Réka igaz-
gatónőt és Németh Csabát, akik 
gyönyörű zenélésükkel színesí-
tették előadásunkat. Megköszön-
jük Németh Zsoltné, Seres Ákos-
né anyukák, Király Sándorné 
nyugalmazott tanítónő és Varga 
Anett tanárnő odaadó segítségét. 
A felkészítő tanárok közül külön 
köszönet illeti Király Mária taní-
tónőt, az „élő szabadságszobor” 
megalkotóját, Nagyné Dobro-
voczky Adrienn tanárnőt, az ének-
kar vezetőjét, Zöldi Györgyöt, aki 
a pályázatot, a műsort összeál-
lította, a felkészülés fázisait, az 
utazást megszervezte, a fellépést 
egy kézbe összefogta.

Gárdonyi Géza Általános 
Iskola közössége

Gárdonyis tanulók az Országos Színjátszócsoportok Versenyén

„Diákszavak 56-ról”
Múlt a jelenben

A történelem tantárgy ke-
retében hon- és népismeret 
órán sok érdekességet tanu-
lunk arról, hogy hogyan éltek, 
mivel foglalkoztak egykor a 
falvak lakói. A múltidézésben, 
a jelen és a régebbi idők kap-
csolatának feltárásában nagy 
szerepet kap lakóhelyünk mind 
jobb megismerése is.

A dédszüleink, amíg nem 
jelentek meg az öntöttvas lá-
basok, a nyílt tűzön és a ke-
mencében egyaránt cserépfa-
zekakban főztek. Ma azok a 
kerámiaedények, amelyeket 
egykor mindennap használ-
tak, már csak a múzeumokban 
láthatók vagy dísztárgyként 
sorakoznak az egyes lakások 
polcain.

Nagy örömünkre szolgál, 
hogy városunk fazekasmes-
tere, Pusztainé Borbás Enikő 
néni évről-évre rendszeresen 
fogadja „kreatív kuckójában” 
iskolánk tanulóit. Segítségével 
mindaz, amit a fazekasságról, 
mint ősi mesterségről tanu-
lunk, – hogyan lesz az agyag-
ból festett, mázas cserépedény 
– megelevenedik. A vállalkozó 
kedvűek még korongozhatnak 
is a fazekasmester kötényét 
felöltve. A mi munkáink azon-
ban egy kicsit még kezdetlege-
sek, de hát „gyakorlat teszi a 
mestert”.

Iskolánk gyakori meghívott 
vendége Szalai István bácsi, 
aki hivatásos vadász. Mindig 
nagy sikerrel tartja előadásait 
a természet és az erdő csodái-
ról. Nemrégiben a honismereti 
óra meghívott vendégeként 
egy másik arcát ismerhettük 
meg. Mint a Muzsla falu lelkes 
kutatója, elénk tárta azokat az 
ismereteit, melyeket ő fáradsá-
gos, kitartó munkával gyűjtött 
össze. István bácsi szavaival 
élve: „Napjainkban pedig egy 
gyönyörű üdülő-falu vette át 
az évszázadoktól és a rég letűnt 
kor gazdáitól a helyet, hogy ő 
is beírja nevét a nagy történe-
lembe: alkotni érdemes.”

A színes ismertetés végén 
pedig előkerültek a vadász tar-
solyából a saját készítésű ko-
vácsolt fegyverei, amelyeket 
mi is kézbe vehettünk. 

Ezúton is köszönetet mon-
dunk Enikő néninek és István 
bácsinak azért, hogy önzetle-
nül segítik tanulmányainkat, s 
Pásztó mélyebb megismerését. 
Diáktársaink nevében szép 
szakmájukban további sok si-
kert kívánunk.

Németh Richárd 6.a
Tőkei Ákos 6.b

Elérkezett advent időszaka, mely 
iskolánk életébe már a hagyomá-
nyos tennivalókkal, események-
kel köszönt be. Karácsonyi fé-
nyek köszöntik a betérőket a fo-
lyosókon, díszbe öltöznek az osz-
tálytermek. A gyerekeket meglá-
togatja a Mikulás, majd egy nagy 
közös ünnepségen együtt ünnepel 
az alsó tagozat, ahol osztályok 
énekkel, tánccal, verssel köszön-
tik a hálás Télapót.

Ugyancsak ennek az időszaknak 
a hagyománya a Mikulás diszkó, 
ezt azonban inkább a felső tagoza-
tosok örömére szervezi a diákön-
kormányzat. 

Minden adventi vasárnapot köve-
tő hétfőn gyertyát gyújtunk a nagy 

iskolai adventi koszorún, szép ka-
rácsonyváró műsor keretében. Idén 
a második osztályosok készülnek 
nagy lelkesedéssel. 

Az adventi vásárt már lázasan 
szervezi minden osztályközösség, 
az osztályfőnökök, szülők, nagy-
szülők segítségével. A vásárra a téli 
szünet előtti utolsó három tanítási 
napon (december 18-19-20) kerül 
sor iskolánkban. Bárkit szívesen lá-
tunk, aki vásárlásával támogatni kí-
vánja intézményünket. 

December 15-én karácsonyi kon-
certet tartunk az evangélikus temp-
lomban. Közreműködik az iskolai 
énekkar, szavalóink, iskolánk zene-
iskolás tanulói, valamint a zeneis-
kola tanárai.

A nagy iskolai karácsonyi ünnep-

ségre december 20-án 1430-kor ke-
rül sor az iskola tornatermében. Ezt 
követi a hagyományos SZM-kará-
csony, ahová nagy szeretettel vár-
juk az iskola nyugdíjas és gyesen 
lévő pedagógusait, dolgozóit. 

Az idei évben iskolánk játssza 
a betlehemest a Szent Lőrinc plé-
bánia-templomban szenteste dél-
utánján. Szeretnénk, ha minél töb-
ben eljönnének előadásunkra, s a 
betlehemi történetet nézve meg-
ajándékoznák magukat egy kis 
csendességgel. Fontosnak tartjuk, 
hogy ezekkel a karácsony előtti al-
kalmakkal egy kicsit megálljunk a 
rohanó világban, s lélekben felké-
szüljünk a karácsony méltó megün-
neplésére.

Iskolánk nevében mindenkinek 
szeretetteljes, békés karácsonyt és 
boldog új évet kíván 

Gárdonyi Géza Általános Iskola 
diákönkormányzata

December a Gárdonyiban



132006. december

SZVITA: 
Karácsony éjjelén

Angyalok szállnak 
a felhők közt éppen,

paplana mögül leskel a Hold.
Ragyog a lángoló csillag az égen,
épp úgy, mint valaha régen volt.

Magányos vándorok 
ballagnak messze,

nem mozdul semmi, csendes a táj.
Csillagpor hullik égből a földre,
van ebben valami mennyei báj.

Távoli toronyból harangszó hallik,
rezdül a lélek, moccan a szív.

Karácsony éjjelén senki sem alszik,
angyali ének imára hív.

Csillogó hóban lábnyomok ezre,
mindenki érzi, hogy menni kell!

Karácsony este az istállóban 
az újszülöttet köszöntni kell!

Valaha, régen pásztorok jöttek,
az énekükkel köszönték Őt.

Eljöttek hozzá távoli bölcsek
keletről, imádni a Dicsőt.

Jászolban fekszik, alszika kisded,
könnyezve nézi Szűz Mária.

Lelkének fájdalmát senki sem érti:
Megváltó az ő kicsi fia!

Ma este is, ha lelked már tiszta,
hallhatod majd a csengettyűszót,

s kristály ködében, 
derengő fényben

láthatod végre a Te megváltód!

Születés

Táguló világ, angyali érzés,
fájdalmas szülés, mennyei kérdés.

Családi csodát várhat az elme,
s megkapja, amint felsír 

a gyermek.

Csontig hatoló fájdalom múlik,
isteni szeretet szívedig nyúlik.

Csorduló könnyek, túlfutó lélek,
kis pici ember, csak érted élek.

Vérrel és kínnal, sok izzadással
világra jöttél nagy akarással.

Győzelmi jelként hallom a hangod,
dicső az élet, dicső a harcod!

Köznapi csoda az érkezésed,
mindenség-tudó a létezésed.

A közös vér köt örökre hozzád,
tükörbe nézek,ha látom orcád.

Parányi ember óriás hittel,
aprócska testben hatalmas szívvel.

Isteni Ember, emberi Isten!
A világ csodája! Nagyobb már 

nincsen!

Ahogy lenni szokott, napok óta 
hordozom terelgetem magam-
ban a gondolatot, amiből ez az 
írás megszületik. A legnehezebb 
az, hogy így a karácsony előtti té-
bolyból nehéz az ünneplésre gon-
dolni, amit most még az időjárás 
is nehezít. A szokatlan meleg in-
kább a tavaszt idézi, nem pedig a 
telet, a közelgő karácsonyt.
 

A karácsonyi hangulat elől nincs 
menekvés. A kivilágított üzletek 
már november végétől vásárlásra 
csábítanak, az ablakban gyertyák, 
az erkélyeket világító girlandok dí-
szítik.

Ahogy közeledik az ünnep, min-
den jóakaratú ember szívét a szere-
tet lángjai lobogtatják. A szereteté, 
amely még ilyenkor is sokak éle-
téből hiányzik.”Szeresd felebará-
todat, mint magadat”-tanít Jézus. 
Vajon értjük-e manapság, hogy ez 
a szeretet valamennyiünknek szól? 
Azoknak is , akiket  tán észre sem 
veszünk, akiket sokszor megve-
tünk. Valóban jó lenne, ha minden 
ember szeretettel fordulna oda a 

másik emberhez, gyermek a szü-
lőhöz, szülő a gyermekhez, barát 
a baráthoz, ismerős az ismeretlen-
hez .

Gyermekkorunk karácsonyát 
idézve, talán most is várunk egy 
halk csengettyűszót, ami felleb-
benti a titkot, s talán vissza tudunk 
hozni valamit a régi idők karácso-
nyaiból, az angyalszárnyak suho-
gásából.

Halkabbra fogjuk a korábbi han-
gos mondatokat, leáll a városi za-
jos forgalom, hirtelen csönd lesz 
mindenütt, a Szenteste varázsa tölt 
el bennünket, átadjuk magunkat 
az ünnepnek. Az agyonhajszolt, 
elgyötört embernek idő kell arra, 
hogy a lelke ráhangolódjon az ün-
neplésre. Ezért is fontos a meghitt, 
adventi ünnepváró csend, a gyer-
tya lángja, a jó illat, a tűz melege, 
amikor félre tesszük az elmúlt hó-
napok búját-baját, a múlt sérelme-
it, és minden gondolatunkkal a ka-
rácsonyi örömhírre készülünk. Te-
gyük ezt azért is, hogy számunkra 
az ünnep ne csak egy fél órácska 
legyen, amikor a halomba össze-

vásárolt ajándékokat bontogatjuk, 
hanem megállás a rohanásban, el-
csendesedés, elgondolkodás. Ezen 
az ünnepen imádkozzunk azokért 
a családokért, ahol nem angyalének 
vagy a szeretet csendje van a kará-
csonyfa körül, hanem zaj, félelem, 
rettegés.

Teréz anya híres mondása szerint: 
„A szeretet otthon kezdődik.” Ezzel 
a gondolattal a szívünkben próbál-
junk meg kedvességet, szeretetet 
sugározni környezetünkre, mert et-
től mi is boldogabbak leszünk. Ezt 
üzeni nekünk a karácsony.

Szerencsére a szeretet nem tűnt el 
a mai világból sem, csak néha meg-
bújik:az emberségben, a lelkekben, 
az aggódásban, a meghatódottság 
könnyeiben, a gyermek mosolyá-
ban .Keressük a szeretetet, mert 
erőt ad, gyógyít és elviselhetőbbé 
teszi mindennapjainkat.

Kívánom, hogy a karácsony tisz-
ta ragyogása, szeretete, egy boldog 
karácsony járja át lelkünket, hiszen 
az ünnep így lesz az igazi:öröm és 
hálaadás az „áldott ajándékért.”

TSM

„Minden ember annyit ér, amennyi szeretet 
kisugárzik belőle a másik ember felé”

Palaticzky Jánosné és Szabó 
Tiborné, a két Erzsike életében 
nagyon emlékezetes a 2006. esz-
tendő. Mindketten ebben az év-
ben vehették át volt iskolájuk-
ban az aranydiplomát.

Pásztón a Polgármesteri Hiva-
talban is ünnepélyes keretek kö-
zött köszöntötték őket.

Ilyenkor különös boldogság 
hatja át az embert. Örül a lelke, 

hogy megérte ezt a nem minden-
napi pillanatot. Számba veszi ed-
digi életét, eszébe jutnak a peda-
gógus pálya felejthetetlen emlé-
kei.

Büszkék lehetnek arra, hogy az 
egykori megszeppent kisgyere-
kek, már mint becsületes felnőt-
tek köszönnek rájuk bárhova is 
mennek.

Mindkét Erzsike olyan köztisz-
teletben álló pedagógus a mai na-

pig is, akikhez mindig van jó sza-
va a volt tanítványoknak. 

Mi, volt kollégák is gyakran 
emlegetjük őket, eszünkbe jutnak 
jó tanácsaik, segítő szándékuk. 
Örülünk, ha betérnek iskolánkba.

Ezúton is őszinte szívből gra-
tulálunk mindkettőjüknek és jó 
egészséget kívánunk:

Gárdony Géza Általános 
Iskola nevelőtestülete

Karácsonyi gondolatok

SZERETET 

A Magyar Történelmi Társulat ál-
tal 2006. szeptember 30-án – 1956. 
Múlt és jelen a történelemben – té-
mában megrendezett Országos Tör-
ténelemtanári Konferencián kollé-
ganőnk, Melykóné Juhász Judit, a 
Honvédelmi Minisztérium kitünte-
tését vehette át. Az Emlékplakett az 
ifjúság honvédelmi nevelése terén 
kifejtett kiemelkedő tevékenység el-
ismerése. Az országban húsz tanár 
részesült ebben a díjban. 

Melykóné Juhász Judit 1975-ben 
Pásztón érettségizett, majd 1980-ban 
az egri Hi Si Minh Tanárképző Fő-
iskolán szerzett diplomát orosz-tör-
ténelem szakon. 1976-tól képesítés 
nélküli nevelőként Mátraszőlősön 

tanított. 1983-tól dolgozik iskolánk-
ban, a pásztói Dózsa György Általá-
nos Iskolában. Személyében szerény, 
szorgalmas, lelkiismeretes kollégát 
ismertünk meg. Munkája mellett fo-

lyamatosan képezi magát. 1991-ben 
angolból középfokú nyelvvizsgát tett. 
A szaktárgyai mellett a legjobban az 
osztályfőnöki tevékenységet szereti. 
Harminc éve tanít, s ha újra kezdené, 
akkor is ezt a pályát választaná.

Az idén decemberben az ELTE-n 
szakvizsgázott (állampolgári ismeret, 
társadalomismeret és etika szakirány-
ban). Tanulmányai során feltűnt ala-
pos, jól szerkesztett kutatómunkáival. 
Nagy örömünkre az egyetem profes-
szora, Szabolcs Ottó, javasolta a Hon-
védelmi Minisztérium kitüntetésére.

A pályán eltöltött eddigi évei, gyer-
mekszeretete, áldozatkészsége méltó 
jutalmat nyert.

A Dózsa György Általános Iskola 
közössége nevében szívből gratulá-
lok, további munkájához jó egészsé-
get és szép eredményeket kívánok.

Szivák Ilona igazgató

Emlékplakett
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Alapítványi
közlemények

Pásztói Templomért
A Pásztói Templomért Alapít-
vány közhasznú alapítványnak 
minősül. Alapítványunkat a jöve-
delemadó 1%-ának befi zetésével 
is lehet támogatni. Az előző esz-
tendőben (2004.) ebből az alapít-
ványhoz 268.918 Ft folyt be. Az 
alapítvány kuratóriuma köszöni 
a támogatást. A befolyt össze-
get az alapító okiratban kitűzött 
céloknak megfelelően a pásztói 
tem plom renoválására fordítja 
az alapítvány. Továbbra is kérjük 
támogatásukat, számlaszámunk:
OTP Pásztó 
11741024-20023010

Hasznosi Templomért
A Hasznosi Templomért Alapít-
vány közhasznú alapítványnak 
minősül. Alapítványunkat a jöve-
delemadó 1%-ának befi zetésével 
is lehet támogatni. Az előző esz-
tendőben (2004.) ebből az alapít-
ványhoz 90.339 Ft folyt be. Az 
alapítvány kuratóriuma köszöni 
a támogatást. A befolyt össze-
get az alapító okiratban kitűzött 
céloknak megfelelően a pásztói 
tem plom renoválására fordítja 

az alapítvány. Továbbra is kérjük 
támogatásukat, számlaszámunk:
OTP Pásztó 
11741024-20025074

Mátraszőlősi 
Templomért

A Mátraszőlősi Templomért Ala-
pítvány közhasznú alapítványnak 
minősül. Alapítványunkat a jöve-
delemadó 1%-ának befi zetésével 
is lehet támogatni. Az előző esz-
tendőben (2004.) ebből az alapít-
ványhoz 77.650 Ft folyt be. Az 
alapítvány kuratóriuma köszöni 
a támogatást. A befolyt össze-
get az alapító okiratban kitűzött 
céloknak megfelelően a pásztói 
tem plom renoválására fordítja 
az alapítvány. Továbbra is kérjük 
támogatásukat, számlaszámunk:
OTP Pásztó 
11741024-20025593

A Pásztói Evangélikus 
Templom Építéséért

Az alapítvány javára a 2004. évi 
személyi jövedelemadó 1% fel-
ajánlásából 38.939 Ft, a 2005. évi 
felajánlásból 82.344 Ft érkezett. 
Az összeget hitéleti nevelésre, 
oktatásra fordítjuk.

Köszönjük az adományokat.

– A pásztói Fidelitas és a „2006. 
október 23. Pásztó” csoport 
december elején átadta a Vá-
rosi Könyvtár vezetőinek a 
„Lengyelek a Magyaroknak” és 
a „Magyarok-Lengyelek-Cse-
hek-Szlovákok: találkozások a 
kommunizmus alatt” című ki-
adványokat, valamint kettő, a 
lengyel-magyar barátságot, és 
magát Lengyelországot bemu-
tató CD-t, amelyek így minden-
ki számára elérhetővé váltak. 

– Megtisztelő elismerésben 
részesült a Fidelitas pásztói 
szervezete, a Magyarok Világ-
szövetsége Pásztó és Körzete 
Csoport fennállásának 10. év-
fordulóján rendezett jubileumi 
ülésen. A november 11-én 
megtartott rendezvényen, a 
Magyarok Világszövetségének 
(MVSZ) pásztói tagjai egy 
oklevéllel ismerték el a városi 
Fidelitas csoport eddigi tevé-
kenységét.

– 2006. november 25-én meg-
alakult a Fidesz – Magyar 
Polgári Szövetség mátraszőlősi 
csoportja! A szervezet létreho-
zásában tevékeny szerepet ját-

szott a pásztói Fidelitas, hiszen 
a mátraszőlősi Fidesz elnöke, a 
27 éves Berecz Balázs, pásztói 
fidelitasos lett, aki már hat éve 
él a nógrádi faluban.

– A Fidelitas, a Fidesz-Magyar 
Polgári Szövetség és a Magya-
rok Világszövetsége pásztói 
szervezetei 2006. december 
2-án gyertyás felvonulással 
egybekötött koszorúzással em-
lékeztek meg a 2004. december 
5-i, kettős állampolgárságról 
szóló – szomorú eredménnyel 
végződött – népszavazás kettő 
éves évfordulójáról! A Fidelitas 
pásztói tagjai Szent István Ki-
rály szobránál helyezték el az 
emlékezés koszorúját, ahol be-
szédet mondott Gömbicz Nán-
dor a Fidelitas pásztói elnöke, 
majd a megjelentek meghallgat-
ták Wass Albert, „Kovács Kis 
István balladája” című művét, 
melyet Kürti Zoltán, pásztói 
Fidelitas tag, adott elő.
A Fidelitas pásztói csoportja 
Áldott Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet Kíván min-
den Tisztelt pásztói, hasznosi és 
mátrakeresztesi polgárnak! 
http://paszto.fidelitas.hu

Fidelitas hírek

A Nyikom Hegyisport és Termé-
szetvédő Klub a Nyikom környé-
kén több madáretetőt helyezett 
el azzal a céllal, hogy a hideg, ha-
vas téli napokon élelemmel lássa 
el a környéken élő, madarakat. 
Egy kellemes téli túrát ajánlunk 
mindazoknak, akik szeretik a 
természetet, és szívesen vesznek 
részt a madarak etetésében.

Ne felejtsük otthon a fényképe-
zőgépünket sem, mert a túrák során 
készült fotókat megjelenítjük hon-
lapunkon, és a legjobb 3 kép készí-
tőjét ajándékpólóval jutalmazzuk. 
A túra ideje a Pásztói Szabadidő 
Parkból indul a következő útvona-
lon Cinegés – Görbe-bérc – Három-
kopasz és vissza. A túra hossza 15 
km időtartama kb. 5 óra. Az indulás 
időpontjáról e-mailben értesítjük a 
jelentkezőket, amire várhatóan az 
első nagyobb havazást követően 

kerül sor. A télen még 2-3 alkalom-
mal viszünk eleséget a madarak-
nak. Jelentkezni lehet a nyikom@
profinter.hu címen. 

A túráról bővebben a www.pasz-
to.lap.hu civil hírek rovatában ol-
vashatnak.

Téli madáretető túra

Szeretném megköszönni azoknak, aki a 2005-ös esztendőben adójuk 1%-val támogat-
ták az egyesületünket. A kapott 76.759 Ft összeg a következő programok megvaló-
sítására fordítottuk. Nyári Sport és Természetvédő Gyermektábor. Mátra Szabadidős 
Fesztivál, Parlagfűvel szennyezett területek feltérképezése Pásztó környékén. Illegális 
szemétlerakók felszámolása a Nyugat Mátrában. A jövő évben ugyanezen programok 
megvalósítására kérjük adója 1%-át. Kérem azokat, akik eddig még nem rendelkeztek 
adójuk 1%-val és támogatni kívánják programjainkat, az alábbi űrlapot tegyék adóbe-
vallásukhoz mellékelt borítékba, vagy  adják át könyvelőjüknek. Sándor István

KÖZÉLET

Melegágya ez a világ az agresz-
szivitásnak. Némely kötelező 
helyzetek sajnos még igénylik 
is. Elvégre nem hagyhat az 
ember minden rúgást, ütést, 
szemen köpést, semmibe vevést, 
megaláztatást, kizsigerelést és 
megkínzatást szó vagy tett 
nélkül, bármilyen békeszerető 
is legyen. 

Vannak persze olyanok is, 
akiknek veleszületett alapvető 
tulajdonsága az agresszivitás. 
Az „ököljog” fenntartása, a 
legyőzhetetlenség mítoszának 
kivívása másoknak kényszer. 
Harcol, vagy meghal.

A vállalkozások világa is me-
rő agresszivitás. Hiszen már az 
iskolában is tanultuk, hogy „a 
nagy hal megeszi a kis halat”. 
Vagy te maradsz életben, vagy 
én. Nincs kegyelem, hiszen a 
megélhetés, a család jóléte, 
vagyis végsősoron az életben-
maradás a tét. Ha jól belegon-
dolunk, úgy igazából még az 
ember sem mászott le arról a 
bizonyos „fáról”. 

Most nézzük más szemszög-
ből a dolgot. Hányszor telik el 

úgy a napunk, hogy egy tahó 
lazán nekünk jön az utcán, egy 
szemtelen elénk tolakszik a kö-
zértben, egy igénytelen össze-
keni a ruhánkat, egy fafej nem 
adja meg az elsőbbséget, egy 
garázda megdézsmálja értéke-
inket, egy izgága tiszteletlen a 
szeretteinkkel, esetleg bántja a 
hozzánk közelállókat. Az álta-
lános vérmérséklet és a pilla-
natnyi hangulat dönti el csu-
pán, hogy mikor csattan egyet 
az ostor.

E témával kapcsolatban saj-
nos nem lehet figyelmen kívül 
hagyni a bolygónkon dúló foly-
tonos háborúskodást sem. Hi-
szen a legnagyobb pénzek min-
dig a fegyverkereskedelem körül 
forognak. A mesterségesen ger-
jesztett indulatok, forradalmak, 
puccsok és háborúk hozzák még 
mindig a legnagyobb hasznot a 
fegyverekkel is foglalkozó szer-
vezeteknek, cégeknek, államok-
nak. Tapasztalhattuk elégszer 
az utóbbi években is, hogy ettől 
a fenyegetettségtől senki nincs 
teljes biztonságban.

Szabó Zoltán

Agresszivitás
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A Pásztói Kézilabda Club több 
mint 30 éves múltra tekint vis-
sza. Működését a jelen-legi vál-
tozó értékrendű világban, a rom-
ló gazdasági és társadalmi hely-
zetben is fenn kívánja tartani. 
A csapatok (férfi, női és ifjúsági) 
több mint 35 fővel a Heves Me-
gyei Bajnokságban szerepelnek.
 

A sportolói-emberi kapcsolatok 
szorosabbá tétele, a sport iránti el-
kötelezettség javítása érdekében 
a klub elnöksége 2006. november 
26-án sportnapot szervezett a Dó-
zsa György Általános Iskola tor-
natermében. Erre hívta sportolóit, 
a sportolók szüleit, hozzátartozóit, 
barátait, az igen tisztelt támogató-
kat, az edzőket és a vezetőket. 

Nagy eredménynek számított, 
hogy vasárnap délután ellenére 
több mint 60 kézilabdát szerető 
személy tette tiszteletét a rendez-
vényen.

A megjelenteket Mészáros Sán-
dor elnök köszöntötte. Mondan-
dójában röviden szólt a csapatok 
ez évi eredményeiről, melyből ki-
emelte, hogy a férfi csapat az elő-
kelő második helyen zárta az őszi 
szezont. A női csapat helyi és sal-
gótarjáni játékosokkal megerősöd-
ve a középmezőnyben teljesített. 
Kisebb kihagyás után ismét ver-
senyeznek a leány és fiú utánpót-
lás csapatok. A klub működtetésé-
hez elengedhetetlenül szükséges 
Pásztó Város Önkormányzatának, 
Polgármesterének, a helyi vállal-
kozások, ma-gánszemélyek támo-
gatása, a sportbál megrendezése 
és a pályázati aktivitás. Kitért ar-
ra, hogy a szülők, a testnevelők és 
a sport vezetők felelőssége igen 
nagy, mivel ők azok akik ösztönöz-
hetik a gyermekeket, sportolókat a 
sport megszerettetése és annak mi-
nél hosszabb ideig történő műve-
lése érdekében. Köszöntötte azon 
sporttársakat, akik idő közben há-

zasságot kötöttek, illetve gyerme-
kük született. Ezt követően Szabó 
Zsolt, Vas Mariann és Sárenczki-
né Volek Zsuzsanna irányításá-val 
rendkívül jó színvonalú és hangu-
latú sorversenyeken vehettek részt 
a 3-60 éves vállalkozó szellemű 
személyek. A sportnap közel 50 
résztvevőt mozgatott meg, mely 
futballozással és különböző össze-
tételű csapatok öröm kézilabdázá-
sával zárult. 

A versenyzések végéhez kö-
zeledve elkészült Csetneki Lász-
ló szakácsunk és a segítők kitűnő 
babgulyása, melyet felszabadult 

beszélgetés közben fogyaszthattak 
a résztvevő játékosok, vendégek és 
vezetők. 

A sportnap bezárásával Mészá-
ros Sándor elnök megköszönte 
a nagyarányú aktivitást és az el-
nökség nevében köszönetet mon-
dott mindazoknak, akik ez évben a 
Pásztói Kézilabda Club működését 
munkájukkal, segítségükkel, tá-
mogatásukkal, vagy egyéb módon 
elősegítették. 

Nekik és minden Olvasónak Bé-
kés Boldog Karácsonyi Ünnepe-
ket és Eredményekben Gazdag Új 
Esztendőt kívánt.

Kézilabdás Sportnap

A fényképeket Juhász István kapus készítette

Asztalitenisz

Körzeti diákolimpia

A pásztói Dózsa György Ál-
talános Iskola adott otthont a 
körzeti asztalitenisz diákolim-
pia döntőjének,ahol a gyerekek 
ezúttal négy korcsoportban ver-
sengtek a minél jobb helyezése-
kért. 

Eredmények: Leány 1-2. osz-
tály: 1. Badacsonyi Csenge (Dózsa 
isk.Pásztó) 3-4. osztály: 1. Cristea 
Evelin (Dózsa isk.) 2.Kiss Patrí-
cia (Bér Ált. Isk.) 3. Boros Eve-
lin (Bér) 5-6. osztály: 1. Rózsás 
Zsuzsanna (Gárdonyi isk. Pász-
tó) 2. Tóth Kinga (Gárdonyi) 7-8. 
osztály: 1. Rézsó Brigitta (Dózsa) 
2. Badacsonyi Katalin (Dózsa) 
Fiú 1-2. osztály: 1. Búzás Hen-
rik (Bér) 2. Szpisják Máté (Bér) 
3. Boros Zoltán (Bér) 3-4. osztály: 
1. Hermesz Szabolcs (Dózsa) 2. 
Badacsonyi András (Dózsa) 3. Ju-
hász Norbert (Dózsa) 5-6. osztály: 
1. Ruzsom Milán (Dózsa) 2. Sán-
dor Bence (Dózsa) 7-8. osztály: 1. 
Kolompár László (Dózsa) 2. Ba-
log Renátó (Dózsa)..

SPORT

Asztalitenisz
A Dózsa György Általános Isko-
la aulájában rendezték meg 2006. 
november 30-án a körzeti aszta-
litenisz bajnokságot. Több iskola 
vett részt a versenyen. Iskolánk 
az alábbi szép eredményeket érte 
el.

Fiúk I-II. korcsoport: 1. Her-
mesz Szabolcs 4.a; 2. Badacsonyi 
András 4.a; 3. Juhász Norbert 4.a. 
III. korcsoport: 1. Ruzsom Milán 
5.a; 2. Sándor Bence 5.c. IV. kor-
csoport: 1. Kolompár László 7.b; 
2. Balog Renátó 7.a

Lányok I. korcsoport: 1. Bada-
csonyi Csenge 2.a. II. korcsoport

1. Cristea Evelin 4.a. IV. kor-
csoport: 1. Rézsó Brigitta 8.a; 2. 
Badacsonyi Katalin 7.a

Tollaslabda
Már negyedik éve rendezték 

meg a Dózsa György Általános 
Iskolában a megyei tollaslab-
da döntőt. December 7-én sokan 
gyűltek össze iskolánk tornater-
mében. 

A bemelegítés után izgalmas 
mérkőzéseket láthattunk. A Dó-
zsa iskola versenyzői közül két 
tanuló ért el szép helyezést.

Bódi Ádám a 4.a osztályból I. 
helyezett lett, Batta Sándor az 5.b 
osztályból pedig II

Sporteredmények a Dózsa Iskolából

Közlemény 1%

A Herkules Diáksport Egyesület 
köszöni azoknak, akik 2005. évi 
adójuk 1%-ával – 23.466 Ft – tá-
mogatták az egyesületet. A befolyt 
összeget sportversenyekre való fel-
készülésre, utazásra fordítottuk.
Köszönjük és várjuk továbbra is tá-
mogatóink segítségét.
Adószámunk: 18637795-1-12

A Herkules DSE 
közhasznúsági jelentése

Bevételek: 
Közhasznúsági célú működésre ka-
pott támogatás: 873 e Ft
Pályázati úton elnyert támogatás: 
320 e Ft
Tagdíjból származó bevétel: 228 e Ft
Egyéb bevétel: 1 115 e Ft
Vállalkozási tevékenység bevétele: 
1 000 e Ft
 3 536 e Ft

Ráfordítások:
Oktatási szolgáltatás: 646 e Ft
Versenyek díjazása: 262 e Ft
Felszerelés vásárlás: 138 e Ft
Karbantartási költség: 141 e Ft
Személyszállítás, útiköltség: 233 e Ft
Vállalkozási tevékenység ráfordítás: 
1 000 e Ft
Működési kiadás 984 e Ft
3 404 e Ft
Az egyesületnek köztartozása nincs. 
Az egyesület a kiadásokat az alapító 
okiratban megfogalmazott célok meg-
valósítására fordította.

Élménysportok! 

Filmvetítés a PIK-ben január 5-től 
minden pénteken 19 órától:

január 5.:  Siklóernyőzés
január 12.:  Paintball  
január 19.:  Off-road (Quad, 
 Motor, Terepautó)
január 26.:   Barlangászás

Szeretettel várunk minden érdek-
lődőt!

Jó egészséget, tisztább környe-
zetet, és sok szeretetet kívánok 
minden kedves olvasónak a 2007-
es évre a Nyikom Hegyisport és 
Természetvédő Klub nevében:

Sándor István
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FIGYELEM!
A Pásztói Hírlap következő 
számának lapzártája:
2007. január 12.
Új email címünk:
pasztoi.hirlap@gmail.com

PIKPIK
  Programok–December

IKU BT 
(Ifjúsági Kulturális Baráti Társaság) 
összejövetele minden héten kedden

Idôpont: 16.00 – 18.00

Filmklub minden szerdán
18.00 – 20.00

December 20.: Találkozás Vénusszal
December 27.: Mephisto

Duma Party minden csütörtökön
18.00 – 20.00

közös beszélgetések az alábbi témákról:
December 21.: Advent

Mikulás Party
December 8. (péntek) 18.00 – 24.00

Szünidei 24 órás LAN Party
2006. december 28.

13 órától másnap 13 óráig
Mindenki hozzon magával számítógépet!

Jelentkezési határidô: december 20.
Jelentkezni személyesen a PIK-ben:

Pásztó, Deák Ferenc u. 14.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:  
Reviczkiné Pusztai Anett 

tel.:32/460-881
www.pikweb.extra.hu

Ezüstérem a szakács 
világbajnokságról

A németországi Münchenben 
megtartott szakácsok világbaj-
nokságán nagy magyar siker 
született: Kiss Gergely pásztói 
szakács munkáját a zsűri ezüs-
téremmel jutalmazta. A csillogó 
érem értékét növeli, hogy ez egy 
világelsőséggel felérő győzelem, 
ugyanis ezúttal a szigoró ítészek 
aranyérmet nem adtak ki.

„A szeretet köteléke a közös akarat.” 
(Seneca)

A Gárdonyi Géza Általános 
Iskola

JÓTÉKONYSÁGI 
BÁLT rendez

2007. január 20-án 18.00 óra-
kor az iskola tornatermében, 
melyre szeretettel meghívjuk.

Belépő: 4000 Ft, mely magá-
ban foglalja a vendéglátást is.

Az est fővédnöke:
SISÁK IMRE PÁSZTÓ 

VÁROS POLGÁRMESTERE

Védnökök:
DR. BECSÓ KÁROLY 
ALPOLGÁRMESTER

BECSÓ ZSOLT ORSZÁGGYŰ-
LÉSI KÉPVISELŐ, MEGYEI 

KÖZGYŰLÉS ELNÖKE
JUHÁSZ GÁBOR ORSZÁG-

GYŰLÉSI KÉPVISELŐ
KRISTON PÉTER MEGYEI 
KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE

A műsorban fellépnek: 
DOLLY ROLL, TANULÓK, 

Zene: Franka József
A bevétel összegét az iskola 
korszerűsítésére fordítjuk.

Rajzverseny 
jégkorszaki mamutokról 

ályázati felhívás

A pályázat kiírója: Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Pásztói Múzeum 

A pályázat megnevezése: Jégkorszaki nagyemlősök rajzpályázat

A pályázat témája: az ősember kortársainak a jégkorszaki nagyemlősök bemuta-
tása (mamut, gyapjas orrszarvú, barlangi medve, óriásszarvas stb.)

Mivel lehet pályázni: A/4 és A/3 méretű rajz vagy festmény tetszőleges eszközzel 
elkészítve (ceruza, kréta, szén, zsírkréta, filctoll, vízfesték stb.) Egy pályázó maxi-
mum két pályamunkát nyújthat be

A beérkező pályamunkák értékelésének kategóriái:
Óvodások (4-6 éves)
Általános iskola alsó tagozat (6-10 éves)
Általános iskola felsőtagozat (11-14 éves)
Középiskola (15-18 éves)

Díjak: értékes játékok, rajzeszközök, könyvek és könyvutalványok
Díjazottak: első, második, harmadik és különdíj helyezett minden kategóriában. 
A legjobb pályaművek a Pásztói Múzeumban kerülnek kiállításra

A pályázatok beküldésének módja: 
postán vagy személyesen a következő címre: 
Pászti Andrea, Pásztói Múzeum. 3060 Pásztó, Múzeum tér 5.
 

A pályamunkákon kérjük a következő adatokat feltüntetni: 
a készítő neve, címe, osztálya, iskolájának neve és címe, rajztanár neve.

A rajzok beküldésének határideje: 2007. január 19.
Ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadás: 2007. január 31. Pásztói Múzeum

További információ: Pászti Andrea (32) 460-194, paszti@pasztoimuzeum

Közlemény

A Mindennapi Testnevelésért és a Diáksportért 
Alapítvány közhasznúsági jelentése.
A közhasznú alapítvány adószáma: 
19160009-1-12. 2005. évi eredmény kimutatá-
sa (adatok ezer Ft-ban)
összes bevétel: 13 e Ft; 
összes ráfordítás: 365 e Ft; 
tárgy évi közhasznúsági eredmény: –352 e Ft
2005 évi mérleg (adatok ezer Ft-ban)
Befektetett eszközök: 0 Ft; Forgóeszközök: 
1.573 e Ft; forgóeszközök összesen: 1.573 e Ft
Források: Saját tőke: 1.573 e Ft
Források összesen: 1.573 e Ft

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket szeretnénk kifejezni 
a Margit Kórház sebészeti osztály 
ápolóinak és műtőseinek, akik sze-
retett édesanyánkat, nagymamánkat, 
dédnagymamánkat Szabó László-
né, Klárika né  nit utolsó napjaiban is 
szeretetteljesen és gondosan ápolták. 
Hálás elismerésünk dr. Boczek Tibor, 
igazgató úrnak, dr. Mender Róbert, 
főorvos úrnak, dr. Szabó Irén, főorvos 
asszonynak és családorvosunknak, dr. 
Haris Ta másnak.

A gyászoló család

ELVESZETT!!
Keressük december 8-ától a Ma-
szat névre hallgató kiskutyánkat!!
Kérjük a becsületes megtalálót, 
hogy értesítsen az alábbi számon: 
70/607-7857

MOZAIK


