2006. december
A természet megviccel
minket, embereket, hiszen ha nem tudnánk,
hogy december havában vagyunk nyugodtan
gondolhatnánk magunkat a kora őszben is.
Sok-sok fa még nem vette észre a tél közeledtét, színes lombkoronájának egy részét még viseli,
itt-ott virágzik az aranyvesző és
nyílik néhány szál ibolya is. Megkeveredett a természet, összemosódnak 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 számunkra a karácsony közeledét.
No senki ne gondoljon arra, hogy
a drága reklám percek az üdvtörténetről, Jézus Krisztus földi születésének ünnepéről szólnak. Mikulások viszik kamionokkal a Coca-Colát, a legolcsóbb és mégis a
legkívánatosabb és minőségileg
legjobb ajándékok tömegét lehet megvásárolni éppen abban az
áruházban, amelyik a legtöbb reklámköltséget fizeti a médiáknak.
Egyre emelkednek a megélhetés
költségei, de lássunk csodát bronz
és ezüst vasárnapon többet költöttünk, mint az elmúlt évben. Kereskedelmi szakemberek, statisztikusok beszélnek arról, hogy 70-80
milliárdot fordítunk karácsonyi
ajándékokra. Az emberek képzeletbeli, vagy valós listákkal járják
az üzletek tucatjait és pipálgatják
ki a hozzátartozókat, ha megvették
az ajándékot. Elégedetten nyugtázzák, ha mindenki sorra került,
megvan az ajándék és még a pénz
is futotta. Nyugodtan hátradőlnek
és megállapítják, már csak a karácsonyfa 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 világában teljesen természetes ez a
hozzáállás, vagy mégsem?
Hány ember tudja manapság,
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Karácsony üzenete

hogy a karácsonyt megelőző időszakot ádventnek hívjuk, de ha
igen, ismerjük a szó jelentését is?
Az ádvent előkészületet, várakozást jelent, de nem a fenti értelemben. Természetes, hogy karácsony ünnepére készülve ajándékokat különféle tárgyiasult formában megjelenő tárgyakat vásárolunk, de nem ez az igazi ádvent,
nem jelentheti számunkra pusztán
csak ezt az előkészület. Mit érünk
azzal, ha tiszta a házunk és megvettük az ajándékot, de hit és szeretet nélkül élünk.
Először végezzünk lelki nagytakarítást és éljük át karácsony igazi
üzenetét. Hajnalonta, így ádventben még láthatunk az utcán sietve 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 követve minden alkalommal részt vesznek 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 megszülethessék az üdvözítő Jézus.
A hajnali miséken a hívő emberek sok szép éneket énekelnek,
amelyek teljesen érthető üzeneteket közvetítenek számunkra.
„Ébredj ember mély álmodból,
Megszabadulsz rabságodból,
Közelít már üdvösséged

XVII. évfolyam 12. szám
Eltörlik már minden vétked.
Elküldé az Úr angyalát,
Hogy köszöntse Szűz Máriát,
Kinek tiszta szűz méhébe
Alá szállt az örök íge.”
Mi mindannyian ébresztőt fújhatnánk saját magunknak, s a
nagybevásárlási lista helyett egy
lelki tabula rázát készíthetnénk.
Megvizsgálva a szeretetlenség, a
harag, az irigység és gyűlölködés
lelket romboló bűneinek sokaságát.
Ha mindezeket lerázzuk magunkról, mint a fáradt vándor ruhájáról az út porát, akkor tiszta
lélekkel készülhetünk a megváltó
Kis Jézus születésére. Az ajándék
hegyek vásárlásán túl, az üzleti lótás-futáson kívül, térjünk be legalább egy-egy imára a templomok
nyugalmas csendjébe, gyújtsuk
meg esténként az ádventi koszorú gyertyáit és gondolkodjunk el
cselekedeteinken. Vegyük számba mulasztásainkat, amit esetleg 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 gondolkodás, s annak alapgondolata
továbbra is a megtestesülésben
közénk érkező Krisztus várása.
Álljunk hát meg néhány percre
Karácsony ünnepe előtt, gondolkodjunk el azon, hogy a világot
megváltó Kis Jézus nem palotában, 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 karácsonyt.
Tartsunk lelkiismeret vizsgálatot a következő néhány napban
és a bevásárlási láz helyett karácsony igazi üzenete jusson el szívünkbe.
Szent Karácsony ünnepe előtt
minden kedves Pásztói, Hasznosi,
Mátrakeresztesi embertársamnak
a Jó Istentől áldott, boldog, szeretetben megélt ünnepet kívánok.
Sisák Imre
polgármester
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Elhivatott akarattal

Városépítő munkára készen
Október 12-től dr. Becsó Károly
a város új társadalmi megbízatású alpolgármestere. Régóta
nem volt a város vezetésében
ilyen fiatalember. Személyében
olyan lendületes, céltudatos
szakembert ismerhettünk meg,
aki politológiai és jogi diplomával is rendelkezik.
– Mennyire új ez a feladat?
– Nem volt ismeretlen, hiszen
az előző ciklusban képviselő és
bizottsági elnök is lehettem a választók akaratából. Természetesen a közügyekkel való mindennapi foglalkozás új kihívást jelent
számomra is, de biztos vagyok
abban, hogy a folyó ügyek átvételét követően hasznosan és eredményesen tudom a város lakóinak az érdekeit szolgálni. Még
akkor is, ha a ma ismert, embert
és önkormányzatot sújtó és szorító körülmények ezt minden tekintetben megnehezítik.
– Melyek a legfontosabb teendők?
– Első a város működőképességének a megőrzése. Az önkormányzat évek óta működési
forráshiánnyal küzd, amelynek
alapvetően az elégtelen állami finanszírozás az oka. Ahogyan az
előbb is utaltam rá, nem sok jót
ígér az ország jövő évi költségvetése sem! Pásztóra vetítve, például a Dózsa iskola 17 millió forinttal kap kevesebbet feladatellátására, amely elvonás tragikus

Dr. Becsó Károly alpolgármester
egy ilyen intézmény számára.
Más szóval, a kormány reformnak álcázott „pénzbehajtása” elfogadhatatlan számunkra.
– Mi lesz a kórházzal?
– Elsőszámú feladatunk az aktív kórházi ellátás megőrzése,

Képviselő-testületi ülés
A város önkormányzata december 14-én tartott képviselő-testületi ülésén tizenhét témát vitatott meg.
Napirend kiegészült az állatorvosi igazgatási társulás megszűntetésére vonatkozó előterjesztéssel.
Az előterjesztéseket nagyrészt változtatás nélkül elfogadta a képviselő-testület, így az
ÉRV Rt. tájékoztatóját a hasznosi víztározó helyzetéről, a
személyes gondoskodást nyújtó
intézményekben fizetendő térítési díjakat.
Megállapította a szemétszállítási 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), vízdíj: 513 Ft/m3 + Áfa; csatornadíj: 319 Ft/m3 + Áfa
Elfogadták a 2006. évi költségvetési rendelet módosítását,
valamint a 2007. évi költségvetési koncepcióját.
A Pásztói Kórházért Közalapítvány kuratóriumába új tagokat választott Dr. Boczek Tibor
és Dombos Jenő személyében.
A képviselő-testület 2007. I.
félévi üléstervének tárgyalásánál döntöttek abban, hogy a
képviselő-testület rendes ülése
a hónap utolsó csütörtökén lesz.
A napirendek közé felkerült a
Város alapításának 600. évfordulójának méltó megünneplése
előkészítéséről, valamint a polgárőrség elmúlt öt évi munkájáról szóló tájékoztató.

egyszerűbben a kórházunk megmentése is. Az egészségügyi ellátórendszer átalakítása a lehető
legrosszabb irányt vette akkor,
amikor azt kórházbezárásokra
egyszerűsítette a kormány. Ennek elkerülése érdekében a város

vezetése mindent megtesz. Folyik a lobbi munka, amely nem
biztos, hogy látványos, de jelenleg 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 egészségügyi ellátását!
– Mit jelent Pásztónak a 2007es év?
– Pásztó életében a 2007-es
év az ünnep éve lesz, hiszen április 26-án a várossá nyilvánítás
600 éves jubileumát ünnepeljük. Mint a Városalapítási Emlékbizottság elnöke ezt kiemelt
feladatként tartom számon. Az
emlékév programját hamarosan
megismerheti a város lakossága.
– Hogyan tovább?
– Összefoglalva; a kormány
megszorító intézkedései ellenére jómagam és képviselőtársaim
városépítő munkára készülünk.
A negatív hatások enyhítésére
gyors intézkedésekre, határozott
cselekvésre van szükség a munkahelyteremtésben, a helyi gazdaság erősítésében! Fel kell készülni 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 elérjük, megvalósítsuk. Ebben kérem a választók támogatását,
együttműködését.
Egyúttal minden kedves pásztói polgárnak áldott, békés karácsonyt és boldog újesztendőt kívánok.

Országos siker

December 1-je az AIDS világnapja. Megyénkben tíz éve tartanak középiskolás diákok részére „Ki tud többet az AIDS”ről elnevezéssel vetélkedőt. A
Mikszáth Kálmán Gimnázium
csapata idén nemcsak a megyei, de az országos vetélkedőt
is megnyerte. A csapat tagjai
Németh Adrienn, Faragó Ottília és Dombovári Lea. A szép
eredmény elérését Barsi Anna

és Beróné Veres Magdolna tanárnő segítette.
Hatalmas felelősség hárul ránk
abban, hogy mindenkit tájékoztassunk ezzel a betegséggel
kapcsolatban, hiszen 25 év alatt
25 millióan vesztették életüket
AIDS-ben. Magyarország a kevésbé fertőzött országok közé
tartozik, de sajnos ebben az évben 40 %-kal nőtt a regisztrált
HIV-fertőzöttek száma.
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Nehéz, de eredményes esztendő
Közeledik a 2006-os esztendő
vége, s ilyenkor értékelést szoktak készíteni az önkormányzatoknál. Hogyan zárta az évet
Pásztó Város Önkormányzata, erről kérdeztük Sisák Imrét
Pásztó város polgármesterét?
– Nehéz, de eredményes esztendőn 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 normatív állami támogatások, illetve normatív alapon elosztott személyi jövedelemadó sok esetben
a 2004. illetve a 2005-ös szinten
finanszírozta a feladatok ellátását.
Sajnálatos módon 1996-tól a közüzemi költségek jelentős mértékű
emelkedését sem finanszírozta az
állam. Pásztón mindig komoly dilemmát okozott, hogy az önkormányzat által vállalt feladatként
ellátott intézmények sorsa hogyan
alakuljon. Számtalan alkalommal
leírtuk, hogy mi vagyunk Nógrád
megyében az egyetlen olyan város, amely a megyei önkormányzat feladatkörébe tartozó intézményeket is fenntartja. Ezek a Margit
Kórház, a Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola, valamint a Tittel Pál
Kollégium és a Rajeczky Benjamin Művészeti Iskola. Pásztó lakossága 9.975 főt számolt 2006.
január 1-én, de az általunk fenntartott intézményhálózat nagyságrendje megfelel egy húszezres
lélekszámú város ellátórendszerének. Ez nagyon komoly felelősséget és rendkívüli költségvetési
megterhelést jelent a város számára.
– Az elmúlt években több kiemelt cél is megvalósult Pásztón
és városrészeiben hogyan értékeli
ezeket polgármester úr?
– Négy kiemelt területet érintenék, amelyek az elmúlt két ciklusban a fő csapásirányt jelentették
a mindenkori Képviselő-testület
számára.
Az első és legfontosabb feladat
a fekvő és járóbeteg ellátó intézményeink fejlesztése és felújítása
volt. A Margit Kórház rekonstrukciója két ütemben valósult meg
2000. és a 2004-es esztendőben,
közel 2,5 milliárd forintos nagyságrendben. Kisebb jelentőségű
feladat a Tüdőgondozó épületének
a felújítása, amely 2006. és 2007ben kerül kivitelezésre 5.870.000
Ft-os összegben. Az Egészségügyi Minisztérium 2006. október
20-i benyújtási határidővel a já-

Az előzőekben jelzett fejlesztési célok megvalósítása a betegellátás, az idős emberek, illetve
krízishelyzetben lévő családok
számára komoly támogatást, előrelépést jelentett, ugyanakkor az
önkormányzatunk számára az állami támogatás nem kielégítő volta miatt komoly működési terhet
okoznak. Nyugodtan mondhatjuk,
hogy az ország 168 kistérsége közül a pásztói azon kevesek közé
tartozik, amely a szociális, illetve a gyermekvédelmi törvényből
adódó kötelező feladatellátásának
teljes mértékben eleget tesz.

Sisák Imre Pásztó város polgármestere
róbeteg szakellátó intézmények
működési feltételeinek javítására, valamint az egészségügyi ellátórendszer átalakítására is kiírt
egy-egy pályázatot. Mindkettőre
benyújtottuk a kérelmünket. Sajnos a járóbeteg szakellátást biztosító rendelő felújítására vonatkozó 60 millió forintos pályázatot a minisztérium elutasította. A
Margit Kórház fekvőbeteg ellátó
részlegére vonatkozó 200 millió
forintos összegű pályázatunkat,
amelyet a megye másik két kórházával közösen nyújtottunk be csak
részben támogatta az EÜM. A 72
millió forintos kérésünkkel szemben mindössze 25 millió forint támogatást ítéltek meg részünkre.
A másik nagy terület Pásztó, illetve a kistérség szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerének a
fejlesztése volt. Az országban elsőként megvalósított mintaértékű
szociális projekt 2004-ben zárult
402.809.000 Ft összegben. Ezt
követően az Európai Unió PHARE projektjére pályáztunk eredményesen. „A munka világából
történő kirekesztődés elleni küzdelem” címet viselő pályázatunk,
amely 2006. augusztus 31-ével
zárult 235 millió forint összegben
teljesült. A 90%-os Uniós támogatás 57 fő regisztrált munkanélküli foglalkoztatását támogatta 18
hónapon keresztül, illetve intézményi fejlesztések is megvalósulhattak a kistérségben. A partner önkormányzatok közé tartozott Palotás, Szirák, Mátraszőlős,
Jobbágyi, Héhalom, Alsótold,
Felsőtold, Kozárd, Kutasó, Bokor, Cserhátszentiván, Vanyarc,
Szarvasgede, Egyházasdengeleg
és Bér. Nógrád megye első Gyermekek Átmeneti Otthona szintén
a fenti programnak köszönhetően Pásztón kezdte meg működését 2006. február 14-én. Az otthon
építése 18.794.000 Ft-ba került.

A harmadik kiemelt cél a város szennyvízcsatorna hálózatának 100 %-os kiépítése volt. Ezt
a rendkívül komoly célt 2006.
szeptember 30-ával teljesítettük.
A szennyvízberuházás III. üteme, amely Hasznos, a Régivásártér utca és környéke, valamint a
Zagyván túli terület csatornahálózatának a kiépítését célozta meg
487.197.000 Ft értékben valósult
meg. Sajnos a beruházáshoz mindösszesen 65,7 %-os állami támogatás társult, így a lakossági, illetve az önkormányzati önerő komoly terhet jelentett számunkra. A
szennyvízberuházáshoz kapcsolódott az úthálózat helyreállítására irányuló lakossági igények minél teljesebb körű kielégítése. A
2005-ös esztendőben teljes felületzárással 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 kiépítetlen földút volt korábban. Sajnos
a Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott szilárd burkolatú
utak felújítását célzó pályázatunkat, amely 50 % állami támogatást
nyújthatott volna a tanács elutasította.
Végül, de nem utolsó sorban a
pásztói strand fejlesztéséről szólnék, amely 2006-ban kiemelt figyelmet kapott. A város, illetve
a Pásztói Strand Fejlesztéséért
Alapítvány együttműködésének
köszönhetően jelentős felújítás
történt 2006-ban. A medencék
átépítésén túl elkészült az Európai Uniós előírásoknak megfelelő
vízforgató berendezés is. A beruházás összköltsége meghaladta a
73 millió forintot.
– Rendkívüli események is történtek a korábbi évben, elég ha a
2005. április 18-20-i mátrakeresztesi természeti katasztrófát említem. Befejeződtek-e már a helyreállítási munkálatok?
– Valóban komoly gondot okozott a rendkívüli időjárási kö-
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rülmények miatt bekövetkezett
mátrakeresztesi katasztrófa. Ami
2005. április 18-át, illetve az azt
követő néhány nap eseményeit illeti, az egy életre szóló negatív élményt jelent a lakosságnak, illetve az önkormányzat és a mentésben résztvevő sok-sok társszervnek, illetve önkéntes segítőnek.
Az önkormányzat által a saját tulajdonú építményekben keletkezett 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 beruházásokat az állam egyetlen forinttal sem támogatta. Összességében megállapítható, hogy a mátrakeresztesi természeti katasztrófa által okozott károk helyreállítására az állam által nyújtott fenti
támogatáson túl az önkormányzat,
a magánszemélyek és gazdálkodó
szervezetek felajánlásaiból együttesen 548.140.000 Ft-os kötelezettségvállalás történt. A lakossági károk helyreállítására pedig
Mátrakeresztes károsult családjai
mintegy 216 millió forintot vettek
igénybe. 2006. június 3-án szintén
volt vis maior esemény Mátrakeresztesen, amelynek a helyreállítási munkái most is folyamatban
vannak. A Kövicses patak partfal
felújítása várhatóan 2006. december 31-ig fejeződik be 14.238.000
Ft-os összegben. Sajnos a mátrakeresztesi bel- és külterületi vízrendezési problémák ezáltal nem
szűnnek meg, hiszen a tervszerű védekezés megkívánná mind
a Csörgő, mind a Kövicses patak
Heves megyei szakaszán egy-egy
záportározó megépítését, amelyet
több alkalommal is kezdeményeztünk az illetékes szerveknél. Az
Állami Számvevőszék 2006. novemberében fejezte be Pásztó Város Önkormányzata vízrendezési
és csapadékvíz elvezetési feladatainak ellenőrzését, amely megállapította, hogy az ellenőrzött
támogatások felhasználása szabályszerűnek tekinthető és szintén
foglalkozott a Heves megyében
építendő záportározók kérdéskörével is.
– Pásztón is megalakult a Többcélú Kistérségi Társulás. Milyen
közös feladatokat határoztak meg
és milyen fejlesztési célokat kívánnak megvalósítani az elkövetkezendő években?
– A Társulás 2004. július 7-től
mind a 26 pásztói kistérségbe tartozó települést a soraiban tudhatja. A legfontosabb feladatok, amelyekre társultunk a szociális és
gyermekvédelmi ellátás, a közoktatási, valamint a háziorvosi ügyeleti ellátásra, a belső ellenőrzésre,
s a területfejlesztési feladatokra
vonatkoznak. Jelenleg a társulás a
Polgármesteri Hivatalban műkö-
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Nehéz, de eredményes esztendő
dik, de folyamatban van a kistérségi iroda, illetve az önkormányzati házasságkötő terem kialakítása 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 részére egészségügyi műszerek, valamint 2 db gépjármű beszerzése.
Három cserháti település Bokor,
Kutasó és Cserhátszentiván önkormányzatai számára pedig egy
új 28 személy szállítására alkalmas Isuzu iskolabuszt is beszereztünk 2006-ban.
A fenti fejlesztési célok több
mint 30 millió forintba kerültek.
A Pásztói Kistérség települései
a korábbi évek vis maior eseményeiből okulva elkészíttették a
26 település bel- és külterületi
vízrendezési projektjének tervét.
Jelenleg az elvi vízjogi létesítési engedély kiadása folyamatban
van. Nógrád megye egyik kiemelt
európai uniós projektje lehet ez
a cél, amely 16,5 milliárd forintos fejlesztést tenne lehetővé. Az
Észak-magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács 2006. december 8-i ülésén a kiemelt projektek
közé sorolta a kistérség vízrendezési programját. A Többcélú Kistérségi Társulás 2007-ben tovább
kívánja bővíteni a társulásban ellátott feladatokat és minél jelentő-

sebb állami forrást kíván lehívni
az állami költségvetésből társult
települések támogatásával.
– A város igen tekintélyes intézményhálózattal rendelkezik,
amely komoly törődést igényel.
Milyen felújítási igények jelentkeznek és melyek a jövő tervei?
– A képviselő-testület 2006ban döntött a Teleki László Művelődési Ház teljes felújításáról.
A Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanácshoz 50 millió forintot
meghaladó beruházáshoz kértünk
támogatást. Sajnos a döntés értelmében csak 30,5 millió forint összköltségű felújítást hajthatunk
végre. Jelenleg befejezés előtt áll
a tető cseréje. 2007. április 26-ra
pedig elkészül az elektromos hálózat felújítása és teljesen megújul
a nagyterem. Azonnali karbantartási munkálatokat hajtottunk végre a Dózsa iskola Nagymező úti
épületén közel 1,5 millió forintos
összegben a balesetveszély elkerülése érdekében. Természetesen
több önkormányzati intézmény
felújítását is tervbe vettük, de nem
önállóan, hiszen 2007-től várhatóan megnyílnak az Uniós támogatási lehetőségek. Ezek közül
számunkra a már korábban említett bel-és külterületi vízrendezési projekten túl kiemelt feladat
Pásztó városközponti rehabilitációja. A pályázat feltételei az ÉszakMagyarországi Régió Operatív
Programjában kerülnek meghatározásra, amely 2007. március 31-

ig kerül elfogadásra és kiírásra. A
városközponti rehabilitáció keretén belül kiemelt figyelmet szentelnénk a városi piac, a Fő utca és
a műemléki övezet megújítására a
pályázati feltételek és lehetőségek
függvényében. Korábban a beruházási főösszeg bruttó 1,5 milliárd
forint volt. A Képviselő-testület
2006-ban megbízást adott a TERRA Stúdió Kft-nek a pályázathoz
szükséges akcióterv és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. A munka a befejezéséhez
közeledik, amelyet társadalmi vitára bocsátunk a város lakossága
részére, hiszen Pásztó város arculatát jelentős mértékben befolyásoló döntések születnek. Pásztót
csak részben érintő beruházás a
kistérség három településével –
Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede – megvalósuló ivóvíz
gerincvezeték. A 659.940.000 Ftos fejlesztés lehetővé teszi Pásztó
külterületi lakott településrészének Mária tanyának az egészséges
ivóvízzel történő ellátását.
– A Regionális Fejlesztési Tanács a kiemelt projektek között
támogatja a sziráki mikrotérség
szennyvízberuházásának a megvalósítását is.
Komoly fejtörést okoz számunkra az egészségügyi ellátórendszer tervezett átalakítása. A
parlament a következő hetekben
elfogadja a törvényt, amely eldönti a fekvőbeteg ellátó intézmények sorsát. Pásztó nem kerülhe-

Folyamatosság és együttműködés
A Teleki László Városi Könyvtár
gyermekrészlegének tevékenysége 2006-ban a folyamatosság és
együttműködés jegyében telt. A
rendezvényekkel megcélzott és
kiemelt együttműködésre megkeresett korosztály, az általános iskolák 3. osztályos, 6. és 8. osztályos tanulói voltak.
A kisebbek körében rendszeres
könyvtári órákkal kívántuk elérni
a pedagógusokkal közösen, hogy a
8-9 éves, már olvasni jól tudó gyerekek legyenek tisztában a közművelődési könyvtár által nyújtott
szolgáltatásokkal, és kialakuljon
a könyvtárhasználati jártasságuk.
A folyamatosság jegyében az alsó tagozatosok könyvtárhasználatot elmélyítő látogatásait összekötjük immár második éve A Népmese
Napja (szeptember 30-a – Benedek
Elek születésnapja) köré csoportosított gyermekfoglalkozásokkal.
A 6. osztályosok szintén kiemelt
odafigyelésben részesülnek, mi-

vel ők alkotják azon korcsoportot,
akiknek az alsó tagozatban kialakult könyvtárhasználati ismerete
már kissé megfakult, de még feleleveníthető, mivel történelmi és
irodalmi tanulmányaik sok szállal
köthetők a könyvtárhoz, érdeklődésük felcsigázható egy-egy jól előkészített történelmi játékkal, vetélkedővel, ismeretterjesztő rendezvénnyel. A történelmi játék fogalma pár
évvel ezelőtt került a könyvtárak látóterébe, de igen jól lehet vele élni a
könyvtári történelmi ismeretterjesztő foglalkozások felpezsdítésére.
Tavasszal a Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulóival „Egy nap
Zsigmond király udvarában” címmel játékos vetélkedő és történelmi játék formájában dolgoztuk fel a
városalapító Zsigmond király alakját és korát.
A Költészet Napja tiszteletére
8. osztályos tanulók részére kiírt
versmondó verseny szinte hagyománnyá vált. Idén Nemzeti Himnuszaink címmel hirdettük meg a

versenyt, melyre a város általános
iskoláin kívül a városkörnyéki településekről is számos nevezés érkezett. Kötelező szavalat volt a Szózat
vagy a Himnusz a nevező döntése
szerint és egy szabadon választott
hazafias költemény. Ez a rendezvény volt az 1956 emlékére szervezett rendezvényeink nyitó programja.
Szintén nyolcadikosok részére hirdettük meg az ősz folyamán
„1956 emlékére” címmel azt a történelmi pályázatot, melynek elkészítése során a pályázók megismerkedhettek az 1956-os forradalmat
megelőző időszakkal, a forradalom
és a szabadságharc eseményeivel,
kiemelkedő személyiségeivel és
jelképeivel. Színvonalas pályamunkák érkeztek be, tehát a gyerekeknek sikerült érthető, élvezhető feladatokat adni – közben megismerkedhettek 1956 történelmi összefüggéseivel.
A tavaly útjára indított olvasónapló pályázatok sikerén felbuzdul-

2006. december
tett be a kiemelt súlyponti intézmények közé, tehát a Regionális
Egészségügyi Tanács lesz hivatott
eldönteni, hogy milyen struktúrában működik tovább a Margit
Kórház. Az észak-magyarországi
régióban 22 kórház pályázhat az
aktív ágyak meghatározott nagyságrendjére. Természetesen mi is
ezek közé tartozunk. A kórházunk
jövőjét érinti a szintén Európai
Uniós forrásból tervezett geriátriai központ lehetséges kialakítása. Ez a cél az idős emberek betegség megelőzését és gyógyítását
szolgálná, mintegy 300 millió forintos fejlesztés eredményeként.
Számunkra azonban a legfontosabb cél a kórház aktív fekvőbeteg ellátó osztályainak a megtartása, amely rendkívül nehéz feladat.
Nyilván a pásztói kistérség 34
ezer lakója és a kórházunk közel
300 dolgozója is aggódva figyeli az eseményeket. Bízom abban,
hogy a küzdelem, amelyet közös
erővel folytatunk, eredményre vezet. Kívánom mindannyiunknak,
hogy a következő év zárásakor
hasonló eredményekről számolhassunk be. Ezek közül az első
jeles esemény lehet 2007. április
26-án és azt követően Pásztó várossá nyilvánításának 600. évfordulója alkalmából rendezett program és ünnepségsorozat, melyet
a Városalapítási Emlékbizottság
készíti elő.
– Karácsonyhoz
közeledve
Pásztó és a kistérség minden lakója számára Áldott Karácsonyi
Ünnepeket kívánok – zárta szavait
Pásztó város polgármestere.
va idén ősszel szintén három irodalmi olvasónaplót bocsátottunk útjára: 4. osztályosok részére Lázár Ervin: A négyszögletű kerek erdő, 5-6.
osztályosok részére Fekete István:
A koppányi aga testamentuma, 78. osztályos tanulók részére Michael Ende: A Végtelen történet című
regényeit dolgoztuk fel a gyerekek
részére. Az olvasónapló pályázatok
kiválasztását, illetve gondozását az
iskolai könyvtárosokkal együtt végezzük, de az olvasónaplók megtervezése, a feladatok elkészítése és
az értékelés a gyermekkönyvtáros
feladata. A jutalmazás tekintetében
kialakított együttműködés A Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvánnyal igen fontos előrelépés az
iskolákkal és a civil szervezetekkel
való újszerű kapcsolatépítés terén.
Ezen együttműködés sikerén felbuzdulva keressük a további lehetőségeket, azokat a hidakat, amelyek
még szorosabban összeköthetik a
könyvtárat az iskolákkal és a tevékenységünkbe bevonható civil szervezetekkel.
Szivákné Vígh Anna
gyermekkönyvtáros
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KATOLIKUS FÓRUM
Köszöntjük a kedves Olvasót! Köszöntjük,
nem csak a híveinket, hanem a város minden
lakóját, sőt mindazokat, akik a Pásztói Hírlapot olvassák. Közleményeinket mindazoknak
szánjuk, akik tájékozódni szeretnének a Katolikus Egyház tanítása felől. Nem vitatkozni
akarunk – védekezni vagy támadni –, hanem
tájékoztatni. Amióta a társadalmak függetlenítették magukat a vallási eszméktől, ezek
saját berkeikbe kényszerültek visszahúzódni. Sokszor még ott sem tűrték meg. Az egyre inkább terjedő liberális szellem azonban
kénytelen elviselni mindenféle megnyilatkozást, olykor még azt is, ami a közérdeket sérti, kihasználva a közérdek meghatározásának
hiányosságait. Szeretnénk megragadni a lehetőséget, hogy mi is megnyilvánulhassunk
szellemünk sajátosságával, mely éppen a „katolicitás”. 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, összhangba hozva esetleges televíziós programunkkal. 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 választ adjunk, magyarázattal szolgáljunk. Január utolsó vasárnapjával kezdődően a Szent
Lőrinc templom oldal-kápolnájában várjuk
azokat, akik közleményeinkkel kapcsolatban
magyarázatot igényelnek.
Tervünk szerint a városi újság állandó rovatában a krisztusi hit erkölcsi tartalmát szeretnénk meghirdetni, kapcsolatba hozva azt az
aktuális problémákkal. Igen üdvös lenne, ha
az érdeklődők is tervbe vennék e műsor folyamatos figyelését, mivel a téma eszmei egységet alkot.
Karácsony közeledtével, közleményünk első alkalmával a krisztusi hit ajándékát és boldogító örömét kívánjuk híveinknek és Pásztó
város minden lakójának.
Dr. Fila Lajos plébános

Varga Anikó kiállítása a Pásztói Múzeumban
SZVITA:

Gondolattól a textilig
Nagyszámú érdeklődő előtt
nyílt meg november 17-én Varga Anikó Gondolattól a textilig
című kiállítása a Pásztói Múzeumban. A Pásztón élő, a MoholyNagy Művészeti Egyetem Textil
Tanszékén tanító művésznő a bemutatkozó kiállítására az eddigi
munkáiból készített igen színvonalas válogatást. A tárlaton az érdeklődők betekintést nyerhetnek
a nyomottanyag-tervezés világába is. A főként az egyetemi évek
alatt készült darabok közt láthatunk gyűrt papírból készült ruhát,
nemzetközi pályázaton díjnyertes textiltervet és textilgyárban
készült méterárut egyaránt.
A nagy sikerű kiállításmegnyitón ún. „mintaszínház” volt látható. Fehér leplet viselő modellekre
a művésznő textilterveit vetítet-

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.

Részlet a kiállításról (fotó: Nágel István)
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 nyitvatartási idejében.
Shah Gabriella

A Cigány Fiatalok Nógrád Megyei Művészeti Fesztiválja 2006. nov. 17-én megtartott pásztói kistérségi versenyéről a megyei döntőbe továbbjutó fiatalok névsora műfaji kategóriák szerint:
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.: 32/460498. Felkészítő pedagógus: Tóth
Lászlóné, szülők: Lakatos Gyuláné,
Sárközi Kálmánné tel.: 06/20 5139333. Technikai igény: CD lejátszó
IV. Hagyományőrző előadás
Teleki Hagyományőrző Csoport – (8
fő -11 évesek, 5.o) – A furfangos cigány – mi.:10 perc. Teleki Ált. Iskola
3044 Szirák. Felkészítő pedagógus:
Búzás József Tel.: 32/485-017.Technikai igény: CD lejátszó, mikrofon;
Tari Bábcsoport (16 fő) Lakatos
Menyhért: A hét szakállas farkas – c.

meséjének feldolgozása. Kodály Z.
Ált. Isk. 3073 Tar. Felkészítő pedagógusok: Toldiné Bukta Boglárka,
Nagyné Patkó Erzsébet Tel.: 32/470753. 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 pedagógus: Borbély Gáborné T.: 32/488022

Pusztai Bettina 4. oszt. – SomoraGomora város – beás népmese. Dózsa Gy. Ált. Isk. Pásztó Nagymező u.
36. T.: 32/460-795. Felkészítő pedagógus: Alapiné Szabó Marianna
Műsoridő: 5 perc
II. Életkori kategória ( felső tagozat) Mindhárom fő Ecsegről, Ált.Isk.
3053 Ecseg. III. Tel.: 32/490-011 Felkészítő 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 Mihály: Cigánydal – vers – 7 perc
Kőszeginé Kárpáti Mónika
művelődés szervező

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!
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Tízéves az MVSZ Pásztó és Körzete Csoport
A Magyarok Világszövetsége
Pásztó és Körzete Csoport november 8-án ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját.
A Mikszáth középiskola épületében megtartott ünnepségen
az alapító tagok alapító tagsági
igazolványukkal jelentek meg,
köztük dr. Dobrovóczky István,
a rendszerváltás pásztói polgármestere és Pintér Nándor egykor
alapító vezetőségi tag. Ugyancsak jelen voltak az 1999-es 10
éves jubileumukon a Csoóri Sándor elnök úr által adományozott emléklappal köszöntött civil
szervezetek, a Rozmaring Népdalkör és a Nyugdíjas Klub vezetői, Bacsa Sándorné és Nagy
Józsefné. A most jubiláló közösséggel megalakulása óta rendszeresen együttműködő pásztói Fidelitas-t Gömbicz Nándor elnök
képviselte. Az évfordulót telefonüzenetben köszöntötte Gaál István Kossuth-díjas filmrendező,
Pásztó díszpolgára, a Nógrád megyei testvérszervezetek pedig levélben gratuáltak.
Bottyán Zoltán, a Csoport alapító elnöke a tíz év dokumentumaiból rögtönzött kiállítás „kalauzaként” tekintett vissza a végzett munkára, majd Jantyik Zsolt,
eMeRTon díjas szövegíró és énekes szép eredeti dalai tették mara-

dandóvá a bensőségesen ünnepi
hangulatot.
Az emelkedett pilanatot kihasználva 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, valamint Gömbicz Nándornak, a
pásztói Fidelitas elnökének. Jantyik Zsoltnak az emléklap a színvonalas és önzetlen (értsd: tiszteletdíj nélküli) jubileumi szereplését köszönte meg.
Az ünnepség a Himnusz közös
éneklésével kezdődött és a Székely Himnusz eléneklésével fejeződött be, majd kötetlen baráti
beszélgetésbe ment át.

Civilek a városért?!
A közelmúltban három meghívó
érkezett a városba, amely környezetvédelem és sport témaköröket
érintett jeles előadók dolgozataiból. Ezek a dolgozatok egyben a
jelenlegi kormány álláspontjait
tartalmazták, amelyek „pásztóiasan” szólva köszönő viszonyba
nincsenek a 2005. évi országjáráson ismertetett koncepciókkal,
amelyet a torkunkon nem tudtak
lenyomni, de a javaslatainkat,
amelyeket kértek egytől-egyig figyelmen kívül hagyták.
Már az is jelzés értékű, hogy
városunkból ezeken a konferenciákon 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 postaládánkba landoljanak.
Egy ideig játszottunk a gondolattal, hogy tartunk egy közös ismertetőt a három eseményről, de megbeszéltük, hogy energiánkat visszafogva az igényekre hagyatkozva,
az illetékes …társakra hagynánk az

igen fárasztó és költséges szervezési munkákat, annál is inkább, mivel
az egyik ilyen rendezvényen jelen
volt városunk alpolgármestere is.
Az elmúlt évek tapasztalatai azok
voltak, hogy az ilyen jellegű országos értekezletekről rendre nem
kaptunk semmiféle tájékoztatást,
kaptunk viszont olyat, amely arról
értesít, hogy az illetékes részt vett
ezeken, tehát ő jól megfelelt választott hivatásának.
A lényegre térve és azt is csak
a magunk igazolására rövidítve
jelzem, hogy pártunk és kormányunk az önkormányzatok igen
fontos feladataként fogalmazza
meg a tennivalókat a civil kezdeményezések számára. Ezzel egyet
is lehet érteni, ha nem lenne még
megannyi apparátus, amely előírja, szabályozza, felügyeli, megköveteli, stb., azokat a kötelmeket,
amelyek mentén tehetem dolgomat
társadalmi munkában a közjava érdekében.
Csak hab a tortán, hogy a város
költségvetési koncepciója a fejezetek között annyit említ erről a szek-

torról, hogy megfelezi az elmúlt évi
támogatáshoz képest az ideit. Bravó! ez biztos nagyban hozzájárul
a nehéz anyagi helyzet megoldásához, csak arra kellene vigyázni,
hogy valami maradjon, mert többször nem lehet nyerni a lefaragással utána.
Ami pedig az erkölcsi megítélést
illeti, ugyan ki mondana, ki ismeri a mindennapi gondjait egy-egy
igazi civil szervezetnek. Nem a
néhány rendezvény elkészítésében
jártas szervezetekről van szó, hanem a mindennapok gondjaival,
otthonról ellopott pénzekből fenntartottakról beszélek.
Az mellett, hogy az éves működésbe hiba ne legyen, sokat és eredményesen kell pályázni. A civilektől lehetne tanulni, a civil pályázatok lassan beérik a legdurvább
bürokráciával körbefont egyéb
gazdálkodási területen ismeretes
pályázati kiírásokat. Ott van sikerdíj, pályázati díj, itt marad a sikeres
pályázat fölötti öröm, az álmatlanság, körmönfontság, az elszámolás
anomáliái miatt.
Nincs párbeszéd, eszmecsere, fórum, ahol egymástól tanulva, egymás baját megismerve az össze fogást célozgatva jobbítani lehetne a

dolgok menetét. Ha ritkán találkozunk egy-egy törvényhozásban illetékessel az a szép beszéd versenyén
díjazottak indulásáról, nem pedig a
gyakorlati lehetőségek megoldásáról tart kioktató előadást.
De vannak más hangok is, szirénhangok, amik csengése a ma
szellemének megfelelően és sajnos elfogadhatóan hangzik. Nem
szabad csinálni, abba kell hagyni,
ha rámegy az egészséged. Nem érdekel senkit, téged nem visznek a
kiemelt, jó szituált gyógyhelyre,
meg aztán nem tudtál gyűjteni eleget arra, hogy a gyógykezeltetésedet megold, a családról már nem is
beszélve.
De az elmúlt tizenhat év hozadékát fel tudom ajánlani annak,
aki segíteni tud a közös társadalmi ügyön, ha ez valakit csábít. És
a szirének egyre gyűlnek, búgnak,
suttognak, ki tud ezeknek ellenállni?
Egyesületünk a Pásztói Szabadidő Sportegyesület Kellemes Karácsonyi ünnepeket, Boldog, Békés
Új esztendőt kíván minden támogatónknak, sportolónknak, szülőknek és haragosunknak egyaránt.
Illés Rudolf
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SDV701 DVD/Mpeg4 lejátszó

VC2100
morzsaporszívó

CMC701 mini hifi

SBS 2003G személyi mérleg

SMW 7325 grilles mikró

SCD 5155-MR Mp3 autórádió
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 sikerekben gazdag Békés boldog Karácsonyt és újévi ünnepeket:
a Fókuszelektron Mûszaki bolt valamennyi dolgozója

Fókuszelektron
MÛSZAKI SZAKÜZLET
P á s z t ó , F ô ú t 2 1 . Te l : 3 2 / 4 6 0 - 0 1 8
Nyitva tartás: H – P: 8–17 óráig, Szo: 8–12 óráig

Dél-nógrádi
Vízmû Kft.
Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új
évet kívánunk minden
kedves vásárlónknak!
Szín
❖ kreatív szettek, festékek
es,
ö t le
❖ fonókák, ceruzák, pasztelek
tes
k ia d
❖ Továbbra is kapható:
ván
yok
!
– mûvész festékek, vásznak, papírok
❖ ecsetek, festôszerek
❖ hobby kellékek pl: üveg, kerámia, dekor papír, festékek, ragasztók
Pász tó, Nagymezô út 16. Tel.: 06-30/2817-947
Nyitva: H–P: 9–16.30, szombaton 9–11.30-ig!

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

SZÉLES TIBOR
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

Kellemes ünnepeket, boldog új
évet kívánnak a mûhely dolgozói!

KIRAKAT
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EGYÉNI VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!
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, Nagymezô út 2. I. emelet Tel.: (32) 563-130, 563-131
Tel./fax: (32) 460-102, email: iposzpaszto@globonet.hu

ÉR DEK KÉP VI SE LE TI SZERVE ZET az alábbi szolgáltatásait
ajánlja ÖN KÉN TES tagság és tagdíj fizetés ellenében:
A vállalkozással kapcsola tos felvilágosí tás, tanácsadás:
ADÓ ügyek – Társadalombiz tosítási ügyek – Foglalkoz tatással kapcsolatos ügyintézés,
tanácsadás, nyomtat ványok kitöltésében gyakorlati segítségnyújtás.
Egyéb vállalkozással kapcsola tos szolgál ta tá sok: Vállalko zói szer zôdések, árajánlat,
számla készítés, peres ügyek ben tanácsadás, vállalko zói szabály zatok készítése, munka- és
tûz védelmi elôírások kal kapcsolatos felvilágosítás, hitele zési ügyek ben tanácsadás, általános ügy viteli tevékenységben segítségnyújtás, Széchenyi-kártya, ok tatás szerve zés
Térí tés ellenében végzett szolgál ta tá sok:
Vállalko zások komplett köny velése (Tel.: 563-131) – Különféle vizsgák – Tanácsterem esetenkénti hasz nálata – Telefonhasz nálat, FAX küldési lehetôséggel együtt! – Internet szolgáltatás! – Nyomtat ványellátás (a szigorú számadásúak kivételével) CD jogtár talló zás, másolás
Nyugdíjügyekben felvilágosí tás, nyomtat ványok ki töl tésével együt tes
nyugdíj-előkészí tés, szolgála ti idő el ismerésének megkérésére.

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!

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

RAPINATORE RISTORANTE
P i z z e r i a
I t a l i a n a

♦

AL RABLO

♦

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

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

Ékszer&Óraüzlet
Sok szeretettel várunk
minden kedves vásárlót!
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

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

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

KIRAKAT
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EZER
CIKK

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

Nagyobb alapterületen, szélesebb áruválasztékkal!

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

A Z ÖN TA K A R ÉKSZÖV ET K EZET E

Kényelem

BÚTORBOLT
• ülôgarnitúrák
• franciaágyak
• kisbútorok

PÁSZTÓ, FÔ ÚT 64.
563-140, 563-142
HASZNOS,
ALKOTMÁNY ÚT 183.
462-350

• gardróbok
• szekrénysorok
• konyhabútorok

Kellemes ünnepeket
kívánunk!
2007-ben is
várjuk kedves
vásárlóinkat!
Pásztó, Kossuth u. – Árpád u. sarok
Tel.: 32/460-317. Nyitva: H–P: 9–17, Sz.: 9–12

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

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

KIRAKAT
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ÁLDOTT, SZÉP KARÁCSONYT,
BÉKÉS ÜNNEPEKET
ÉS EGÉSZSÉGBEN,
SIKEREKBEN GAZDAG
ÚJ ESZTENDÔT
ADJON A JÓ ISTEN
MINDENKINEK!
Jövôre is jöjjön, mi várjuk! KÉTTEX tilház Kft.
Pász tó, Nagymezô u 18. T./fax: (32) 460-756. Nyit va: H–P:
8–16.30, Szo: 8–12.00

SIENA

Lakberendezési Áruház

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

ÉPÍTKEZIK, FELÚJÍT? SEGÍT ÖNNEK A BOLTÍV!

BOLTÍV TÜZÉP KFT.
Pásztó, Kossuth út 116/2.
www.boltivtuzep.hu, boltivtuzep@profinter.hu

Építôanyagok

Pásztó, Kossuth út 116/2.

Alaptól a kéményfedlapig!

Tel.: 32/460-539

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

Minél többet vásárol,
annál többet megspórol!

Kell emes karácsonyi
ünnepeket és sikerekben
gazdag, boldog új esztendőt kívánunk
minden kedves vásárlónknak!!
Ke lle m e s k a r á cso n yi ü n n e p e k e t
Az új évben is jól jár, ha a BOLTÍV-be jár!

Vasanyagok
Csempék és padlóburkolólapok

Pásztó, Fő út 103.
Tel.: 32/463-594

é s b o ld o g ú j é ve t k ívá n u n k !
p o n tm a r k e t@ a k tivi.h u
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Hetedik „Bál a Dózsáért”
November 18-án immár hetedik
alkalommal rendeztünk jótékonysági bált az iskolánk korszerűsítésére.
A rendezvényünk védnökei voltak: Dr. Becsó Károly, Pásztó város alpolgármestere, Becsó Zsolt,
országgyűlési képviselő, Nógrád
Megye Közgyűlésének elnöke;
Juhász Gábor, országgyűlési képviselő; Kriston Péter, Nógrád Megye Közgyűlésének alelnöke és
Sisák Imre Pásztó város polgármestere.
A bálra érkezőket szépen feldíszített aula és finom ételek várták.
A műsor a végzős diákok táncával
kezdődött. Az igazgatónő köszöntő szavai után az iskola diákjaiból
alakult ritmus zenekar lépett fel.
Carl Orff: Ritmus osztinátó játékát adták elő. Felkészítő tanáraik: Kanyóné Alapi Annamária és
Barna Tiborné voltak. Ezt követte a szülők tánca. Felkészítőjük
Prezenszky Elvira volt. Majd ifj.
Dudás András tangóharmonika
előadásával szerzett örömet a közönségnek. Zenetanára: Tabányi
Mihály harmonikaművész. Az iskola meglepetés műsorát a pedagógusok tánca zárta. A nyolcadikosok 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. Felkészítőik: Ágoston Attila és Prezenszky
Elvira voltak. A táncmulatságon
a zenét a Party Dance Band szolgáltatta. Egy kis pihenőt a tombolahúzás adott. A szerencsések nagyon szép nyereményeket vihettek haza. Végre megérkezett az est
sztárvendége, Somló Tamás, aki
dalaival elvarázsolta a közönséget. A bál hajnalig folytatódott.
Ismét példaértékű volt iskolánk
közösségének összefogása. Csaknem egymillió forintot tudunk
korszerűsítésre fordítani. Jó érzés
megtapasztalni, hogy a nemes célok, a jó ügy összehozza az embereket. Így a XXI. század elején is
igazak Vörösmarthy Mihály gondolatai:
„Szólj, gondolj, tégy jót,
s minden gondolat és tett
Tiszta tükörként fog
visszamosolygani rád…”
A Dózsa György Általános Iskola közössége nevében köszönetemet fejezem ki a jótékonysági bálunk valamennyi támogatójának.
Szivák Ilona
igazgató

ÁCS ATTILA, ÁGOSTON ATTILA, AGRO-PRODUKT KFT, AKTÍV-I KFT, ALAPI GÁBOR, ALAPI SÁNDOR, ALITER KFT, JÁRMŰALKATRÉSZ SZAKÜZLET,
ÁLLAMI NYOMDA Rt., AL RABLÓ, ALSÓTOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA,
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON, ANDÓ PÉTERNÉ, ANTAL DÁVID,
APRAJA Néptáncegyüttes, AQUA-REL BT, ARANKA VIRÁGBOLT, ARANYBOGRÁCS BT, ARANYSELLŐ SZÉPSÉGSZALON, ÁRMINICZKY JÓZSEF, AUTÓCENTRUM PÁSZTÓ, BABJÁKNÉ PETRÁNY MARIANN, BABLEVES CSÁRDA
Franka József, Dr. BADACSONYI LÁSZLÓ, BAGÓNÉ SZAPPAN GABRIELLA, BALÁS ATTILA, BALÁZS RALLY TEAM, BALOGH ISTVÁN, BAMBINÓ
GYERMEKDIVAT, BÁTONYTERENYEI TANUSZODA KHT., BAUMIT KFT, Dr.
BECSÓ KÁROLY, BECSÓ ZSOLT, Béki Zsuzsanna, BENCSIKNÉ TÓTH IZOLDA,
BENUS LÁSZLÓ, BERCSÉNYI GÁBOR, BERTA GYULÁNÉ, BÉZMA PÉKSÉG
Ecseg, BODROGI ISTVÁN, BOGNÁR BÉLA, BOLTÍV TÜZÉP, BRENDA PÉTER,
BÜDI ZSUZSANNA, CBA ABC, CLAUDIA DIVATÁRU, CSECSŐDI ATTILA,
CSÉPE ÉS TÁRSAI KFT, CSÉPÉNÉ BÁNSZEGI JUDIT, CSÉPÉNÉ POLJÁK ANITA, CSERHÁT-PAPÍR, VEGYIÁRÚ NAGYKERESKEDÉS, CSIBE CUKRÁSZDA,
DA-RONCO ZOLTÁN, DAR-SPAN KFT, DENTÁL-PROFIL FOGÁSZATI BT, DIÁKÖNKORMÁNYZAT, DIEGO, DINKA JÁNOSNÉ, EGERERDŐ RT. Bátonyterenyei Erdészet, EGLO MAGYARORSZÁG TERMELŐ KFT, ÉDES ATTILA, ERDÉLYI BT. Mátrakeresztes, ESZTAM Zenekar, EURONICS, FABOGÁR KFT, FALLÓS
KFT, FEKETE CSABA, FEKETE RÓBERT, FEKETE SÁNDORNÉ, FELSŐTOLD
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, FIGURA GYÖRGY, FILTER FÓKUSZ KFT, FÓKUSZ ELEKTRON BT, FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI Rt. Bőrdíszműipari Gyáregység
Pásztói Üzeme, FRANCIA PÉKSÉG, FRÉZIA VIRÁGBOLT, FŰR LAJOSNÉ, Dr.
FÜZÉR CSABA, GÁL ENIKŐ, GÁLA DIVATHÁZ, GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GÁSPÁRNÉ JUHÁSZ MÁRIA, GÉCZI TIBOR ÉS NEJE, Gerry Anthony Lenihan, GLADIUS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG, GÖRÖCS MIKLÓS ÉS NEJE, GÖRÖCSNÉ RÓNAI JUDIT (3. A), Göröcsné
Seszták Magdolna, GUBOLA PÉKSÉG, GYENES PÉTER, GYŐRI ÉS TÓTH FAMÍLIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT, Dr. HALÁSZ ISTVÁN, Ifj. Dr.
HALÁSZ ISTVÁN, HARMOS ILDIKÓ, Dr. HEGEDŰS JÁNOS, Dr. HEGEDŰSNÉ
Dr. PÁSZTOR MARGIT, HERKULES DIÁKSPORT EGYESÜLET, Húsbolt-Falatozó, IHRACSKA GÁBOR ÉS NEJE, ISKOLASZÉK, JEVCSÁK OIL KFT. Lőrinci,
JUHÁSZ GÁBOR, Dr. KÁDÁRKUTI ENIKŐ, KÁDÁRKUTI JÓZSEFNÉ, K&H
BANK, KAIZER TIBORNÉ, KÁLA VIRÁG, KÁLMÁNFI BERNADETT, KANYÓNÉ ALAPI ANNA, KÁPOSZTA CSABA, KATI BÜFÉ, KELET-CSERHÁT VADÁSZTÁRSASÁG, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA SALGÓTARJÁN, KÉTTEXTILHÁZ KFT, KH GASTRO KFT, KIRÁLY
VILMOS, KISS ZOLTÁN, KOCH’S TORMA KFT, KOHÁRI BÉLÁNÉ, KÖVESI
LÁSZLÓ, KRÉMUSZ KFT. KRÄMER LÁSZLÓ, KŐSZEGI PÁL, KRISTON PÉTER, KUMMER CSABA, KUTASÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, LÁNGOS
GYULA, LŐRIK CSABA, LŐRIK TAMÁS, LŐRIK TIBOR, LUKÁCS LÁSZLÓ,
LUDÁNYI JÁNOSNÉ, MA A HOLNAPÉRT ALAPÍTVÁNY, MACZÁK ILDIKÓ,
Maczákné Alapi Tünde, MADLENA JÓZSEF, MANYI BUTIK, MARGARÉTA
DOMO BT, MAROS LEHEL Tar, MÁTRAVIDÉKI KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY,

MESTER IPARCIKK SZAKÜZLET, MÉSZÁROS SÁNDOR, MEZŐVÁRI GÁBOR
Alufém KFT, Ifj. MEZŐVÁRI JÓZSEF, MIHÁLYI ISTVÁN, MIKÓ ZSOLT, MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS
KOLLGÉIUM, MIKULA ZOLTÁNNÉ, MIKUSKA ISTVÁN, Dr. MOLNÁR ILONA, MOLNÁR ISTVÁN Mátrakeresztes, MOLNÁR LÁSZLÓ M+P KFT, MŰVÉSZELLÁTÓ ÉS MINI GALÉRIA, MUZSLA NÉPTÁNC ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ
EGYESÜLET, NÁGEL RÓBERT, NAGY JÁNOS, NAGY KATALIN, NAGY PÉTERNÉ, NAGY SÁNDOR Hasznos, NAGY SZABOLCS, NAGY TIBORNÉ, NAGY
ZSOLT, NAGYVÁRADI ISTVÁN, NAPSUGÁR SZAUNA, NÉMETH LÁSZLÓ
Szurdokpüspöki Édességdiszkont, NIMRÓD VADÁSZTÁRSASÁG,NÓGRÁD MEGYE VADÁSZATI KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNYNYÚLCIPŐ ÉS DIVATÁRU
BOLT, OKÉ ABC, OL-PET BT, OPOLCSIK IMRE Pásztó, ORANGE NŐI FÉRFI
DIVATÁRU, OTP RT PÁSZTÓI FIÓK, ÓVÁR VENDÉGLŐ Mátrakeresztes, ÓZON
ÉTTEREM, OZORÓCZKI ANETT, PALÓCBROT SÜTŐIPARI RT, PAPÍRCENTRUM, PARTY ÉKSZER ÉS ÓRAÜZLET, PÁSZTÓI RENDŐRSÉG, PETRÁNY
LÁSZLÓ, PILLÁR 42 KFT, PILLÁR KÖNYV, PLECSKÓ PÉTER, PLUS Pásztó,
POCAK PÉKSÉG Pásztó, POLGÁRŐRSÉG, PONT MARKET BT, PUSZTAINÉ
BORBÁS ENIKŐ, RAJECZKY BENJÁMIN ZENEISKOLA PÁSZTÓ, RECO KFT,
REVICZKI SÁNDOR, REIMANN ATTILA, REVICZKI ISTVÁN, CD és Videotéka,
RÉZKATLAN KFT, Robotkáné Nagy Ildikó, ROYAL BÜFÉ, SÁNDOR KÁROLY
ÉS NEJE, SÁNDOR TIBOR, SIC HUNGARY KFT, SIGNAL BIZTOSÍTÓ, SIMON
IMRE, SISÁK IMRE, SISÁK TÍMEA, SMOLEK ÁDÁM, SODEXHO MAGYARORSZÁG KFT, SÖRSAROK, STURMANN JENŐNÉ, SZABÓ ENDRE, SZABÓ
LAJOS, SZABÓ MÁRIA, SZABÓ PÉTER, SZALAI ISTVÁN, SZALAI TAMÁS
Tar, SZALKAI GYULA, Dr. SZALKAI ÉVA, SZAPPAN RÓBERT, Szegedi Lászlóné, SZÉLES PÉKSÉG, SZEPES PÉTER, SZÉPSÉG STÚDIÓ, SZERENCSEJÁTÉK
ZRT, SZILÁGYI ÉS RUBIN KFT, SZILÁGYI GÁBOR, SZILÁGYI SÁNDORNÉ,
SZIVÁK JÁNOS, SZIVÁRVÁNY GYERMEKDIVAT, SZŐKE TAMÁS Mátraszőlős, SZOMSZÉD ZOLTÁN, SZTRICSEK LÁSZLÓ, SZTRIFA KFT, SZÜLŐ 3. B
OSZTÁLY, SZÜLŐ 5. A OSZTÁLY, SZÜLŐ 5. C OSZTÁLY, SZÜLŐ 7. B OSZTÁLY, SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK, TAKÁCS LÁSZLÓ, TAKÁCSNÉ
SALAMON KATALIN, TARI ÉVA, TARINÉ BESENYEI ÉVA, TÁTRAI ISTVÁN,
TEHETSÉGES PÁSZTÓI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY, TENKO KFT. Lőrinci, TIP-TOP DIVATÁRU, TIT PÁSZTÓ, TOPLINE 95 Képkeretgyártó KFT, TÓTH
ANDREA, TÓTH IMRÉNÉ, TÓTH ISTVÁN ÉS NEJE, TÓTH JÓZSEF Városi Tv,
TÓTH LÁSZLÓ, TÓTH LÁSZLÓ vállalkozó, TÓTH SÁNDOR, TÓTH SZERELVÉNYBOLT ’98 KFT, TÓTH SZILVIA, TRIGON TRADING KFT, T-SZIGNÁL
ELEKTROMOS SZOLGÁLTATÓ EGYÉNI CÉG, URBÁN FERENC Szurdokpüspöki, VÁLLALKOZÓK KLUBJA PÁSZTÓ, VARGA JÓZSEF, VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. Pásztó, VÁROSI TV Pásztó, VÁR-TECH KFT, VASS MARIANN,
VÁR-VILL KFT, VEREBÉLYI JÓZSEF, VEREBÉLYI VALTER, VERES LÁSZLÓ
és VERESNÉ MOLNÁR MÓNIKA, VERES RÓBERT, VIDEOTÉKA, VILLANYSZERELÉSI SZAKÜZLET, VOLEK GYÖRGY, VRASKÓ HÚSBOLT, W.S.-KER.
KFT. Szeged, ZEKE ZOLTÁN, ZEKE ISTVÁN, NÉVTELEN TÁMOGATÓK, AZ
ISKOLA DOLGOZÓI, SZÜLŐI, DIÁKJAI
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Gárdonyis tanulók az Országos Színjátszócsoportok Versenyén

„Diákszavak 56-ról”
Hazánk idén ünnepelte az 1956os forradalom 50. évfordulóját
szinte megszámlálhatatlanul
sok megemlékezéssel, ünnepéllyel tisztelegve a történelmi
eseménysorozat tisztasága, felbecsülhetetlen értékei előtt. Iskolánk, a Gárdonyi Géza Általános Iskola is törekedett méltón csatlakozni az ünneplők táborához.
A Fonó Budai Zeneház „Diákszavak 56-ról” címmel pályázatot
hirdetett meg, melyre elküldtük a
„Befejezetlen mondat” című történelmi színielőadásunk szövegkönyvét.
A pályázatunk sikeres volt:
meghívást kaptunk Budapestre,
a Fonóba, az országos színjátszócsoportok találkozójára és versenyére. Iskolánk és a Rajeczky
Benjamin Zeneiskola közös összefogásának eredménye, hogy
105 tagú csoportunk december 2án neves szakmai zsűri és teltházas nézőtér előtt mutatkozhatott
be a rendezvényen.
Tanulóink felkészültsége, lelkesedése, fegyelme, a közös já-

ték vidámsága, egymás megbecsülése és tisztelete elvarázsolta
a zsűrit és a nézőket: játékunk
végén vastapssal fejezték ki tetszésüket.
A szakmai zsűri tagjai dicséretüket, tiszteletüket. elismerésüket
és gratulációjukat tolmácsolták
a közel egy órás történelmi előadás megszerkesztettségéért, a
tanulók tökéletes felkészültségéért, gyermeki kedvességükért, az
otthonról izguló szülők áldozatos
segítségnyújtásáért, a felkészítő
tanárok időt és energiát nem sajnáló munkájáért.
Az országos verseny végeredményéről később tájékoztatják
csoportunkat. Szakmai elismerésükként ajándékokkal kedveskedtek a szervezők: az előadásról
készített DVD-t, szép oklevelet és
120, egyenként 4 alkalomra szóló
ingyenes belépőjegyet ajándékoztak a Fonó 2007-es évadjának
bármely koncertjére. Erkölcsi elismerésként meghívást kaptunk
a Tavaszi Fesztivál rendezvénysorozatára egy újabb előadással.
Reméljük, tavasszal újra ott lehetünk, s a most felmerülő anyagi

gondok pedig nem akadályozzák
csoportunk művészi előmenetelét. Köszönjük iskolánk vezetőségének, hogy a versenyen való
részvételünket anyagilag biztosították!
Köszönetünket fejezzük ki a
műsorban közreműködő 105 tanítványunknak és szüleiknek.
Köszönet illeti a Rajeczky Benjamin Zeneiskola művésztanárait: Konkoly-Thege Réka igazgatónőt és Németh Csabát, akik
gyönyörű zenélésükkel színesítették előadásunkat. Megköszönjük Németh Zsoltné, Seres Ákosné anyukák, Király Sándorné
nyugalmazott tanítónő és Varga
Anett tanárnő odaadó segítségét.
A felkészítő tanárok közül külön
köszönet illeti Király Mária tanítónőt, az „élő szabadságszobor”
megalkotóját, Nagyné Dobrovoczky Adrienn tanárnőt, az énekkar vezetőjét, Zöldi Györgyöt, aki
a pályázatot, a műsort összeállította, a felkészülés fázisait, az
utazást megszervezte, a fellépést
egy kézbe összefogta.
Gárdonyi Géza Általános
Iskola közössége

December a Gárdonyiban

Elérkezett advent időszaka, mely
iskolánk életébe már a hagyományos tennivalókkal, eseményekkel köszönt be. Karácsonyi fények köszöntik a betérőket a folyosókon, díszbe öltöznek az osztálytermek. A gyerekeket meglátogatja a Mikulás, majd egy nagy
közös ünnepségen együtt ünnepel
az alsó tagozat, ahol osztályok
énekkel, tánccal, verssel köszöntik a hálás Télapót.
Ugyancsak ennek az időszaknak
a hagyománya a Mikulás diszkó,
ezt azonban inkább a felső tagozatosok örömére szervezi a diákönkormányzat.
Minden adventi vasárnapot követő hétfőn gyertyát gyújtunk a nagy

iskolai adventi koszorún, szép karácsonyváró műsor keretében. Idén
a második osztályosok készülnek
nagy lelkesedéssel.
Az adventi vásárt már lázasan
szervezi minden osztályközösség,
az osztályfőnökök, szülők, nagyszülők segítségével. A vásárra a téli
szünet előtti utolsó három tanítási
napon (december 18-19-20) kerül
sor iskolánkban. Bárkit szívesen látunk, aki vásárlásával támogatni kívánja intézményünket.
December 15-én karácsonyi koncertet tartunk az evangélikus templomban. Közreműködik az iskolai
énekkar, szavalóink, iskolánk zeneiskolás tanulói, valamint a zeneiskola tanárai.
A nagy iskolai karácsonyi ünnep-

ségre december 20-án 1430-kor kerül sor az iskola tornatermében. Ezt
követi a hagyományos SZM-karácsony, ahová nagy szeretettel várjuk az iskola nyugdíjas és gyesen
lévő pedagógusait, dolgozóit.
Az idei évben iskolánk játssza
a betlehemest a Szent Lőrinc plébánia-templomban szenteste délutánján. Szeretnénk, ha minél többen eljönnének előadásunkra, s a
betlehemi történetet nézve megajándékoznák magukat egy kis
csendességgel. Fontosnak tartjuk,
hogy ezekkel a karácsony előtti alkalmakkal egy kicsit megálljunk a
rohanó világban, s lélekben felkészüljünk a karácsony méltó megünneplésére.
Iskolánk nevében mindenkinek
szeretetteljes, békés karácsonyt és
boldog új évet kíván
Gárdonyi Géza Általános Iskola
diákönkormányzata

2006. december

Múlt a jelenben
A történelem tantárgy keretében hon- és népismeret
órán sok érdekességet tanulunk arról, hogy hogyan éltek,
mivel foglalkoztak egykor a
falvak lakói. A múltidézésben,
a jelen és a régebbi idők kapcsolatának feltárásában nagy
szerepet kap lakóhelyünk mind
jobb megismerése is.
A dédszüleink, amíg nem
jelentek meg az öntöttvas lábasok, a nyílt tűzön és a kemencében egyaránt cserépfazekakban főztek. Ma azok a
kerámiaedények, amelyeket
egykor mindennap használtak, már csak a múzeumokban
láthatók vagy dísztárgyként
sorakoznak az egyes lakások
polcain.
Nagy örömünkre szolgál,
hogy városunk fazekasmestere, Pusztainé Borbás Enikő
néni évről-évre rendszeresen
fogadja „kreatív kuckójában”
iskolánk tanulóit. Segítségével
mindaz, amit a fazekasságról,
mint ősi mesterségről tanulunk, – hogyan lesz az agyagból festett, mázas cserépedény
– megelevenedik. A vállalkozó
kedvűek még korongozhatnak
is a fazekasmester kötényét
felöltve. A mi munkáink azonban egy kicsit még kezdetlegesek, 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 csodáiról. Nemrégiben a honismereti
óra meghívott vendégeként
egy másik arcát ismerhettük
meg. Mint a Muzsla falu lelkes
kutatója, elénk tárta azokat az
ismereteit, melyeket ő fáradságos, 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 történelembe: alkotni érdemes.”
A színes ismertetés végén
pedig előkerültek a vadász tarsolyából a saját készítésű kovácsolt fegyverei, amelyeket
mi is kézbe vehettünk.
Ezúton is köszönetet mondunk Enikő néninek és István
bácsinak azért, hogy önzetlenül segítik tanulmányainkat, s
Pásztó mélyebb megismerését.
Diáktársaink nevében szép
szakmájukban további sok sikert kívánunk.
Németh Richárd 6.a
Tőkei Ákos 6.b
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Karácsonyi gondolatok
Ahogy lenni szokott, napok óta
hordozom terelgetem magamban a gondolatot, amiből ez az
írás megszületik. A legnehezebb
az, hogy így a karácsony előtti tébolyból nehéz az ünneplésre gondolni, amit most még az időjárás
is nehezít. A szokatlan meleg inkább 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 díszítik.
Ahogy közeledik az ünnep, minden jóakaratú ember szívét a szeretet lángjai lobogtatják. A szereteté,
amely még ilyenkor is sokak életéből hiányzik.”Szeresd felebarátodat, mint magadat”-tanít Jézus.
Vajon értjük-e manapság, hogy ez
a szeretet valamennyiünknek szól?
Azoknak is , akiket tán észre sem
veszünk, akiket sokszor megvetünk. Valóban jó lenne, ha minden
ember szeretettel fordulna oda a

másik emberhez, gyermek a szülőhöz, szülő a gyermekhez, barát
a baráthoz, ismerős az ismeretlenhez .
Gyermekkorunk
karácsonyát
idézve, talán most is várunk egy
halk csengettyűszót, ami fellebbenti a titkot, s talán vissza tudunk
hozni valamit a régi idők karácsonyaiból, az angyalszárnyak suhogásából.
Halkabbra fogjuk a korábbi hangos mondatokat, leáll a városi zajos 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 ünneplésre. Ezért is fontos a meghitt,
adventi ünnepváró csend, a gyertya lángja, a jó illat, a tűz melege,
amikor félre tesszük az elmúlt hónapok búját-baját, a múlt sérelmeit, és minden gondolatunkkal a karácsonyi örömhírre készülünk. Tegyük ezt azért is, hogy számunkra
az ünnep ne csak egy fél órácska
legyen, amikor a halomba össze-

SZVITA:

vásárolt ajándékokat bontogatjuk,
hanem megállás a rohanásban, elcsendesedés, elgondolkodás. Ezen
az ünnepen imádkozzunk azokért
a családokért, ahol nem angyalének
vagy a szeretet csendje van a karácsonyfa körül, hanem zaj, félelem,
rettegés.
Teréz anya híres mondása szerint:
„A szeretet otthon kezdődik.” Ezzel
a gondolattal a szívünkben próbáljunk meg kedvességet, szeretetet
sugározni környezetünkre, mert ettől mi is boldogabbak leszünk. Ezt
üzeni nekünk a karácsony.
Szerencsére a szeretet nem tűnt el
a mai világból sem, csak néha megbújik:az emberségben, a lelkekben,
az aggódásban, a meghatódottság
könnyeiben, a gyermek mosolyában .Keressük a szeretetet, mert
erőt ad, gyógyít és elviselhetőbbé
teszi mindennapjainkat.
Kívánom, hogy a karácsony tiszta 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. esztendő. Mindketten ebben az évben vehették át volt iskolájukban az aranydiplomát.
Pásztón a Polgármesteri Hivatalban is ünnepélyes keretek között köszöntötték őket.
Ilyenkor különös boldogság
hatja át az embert. Örül a lelke,

hogy megérte ezt a nem mindennapi pillanatot. Számba veszi eddigi életét, eszébe jutnak a pedagógus pálya felejthetetlen emlékei.
Büszkék lehetnek arra, hogy az
egykori megszeppent kisgyerekek, már mint becsületes felnőttek köszönnek rájuk bárhova is
mennek.
Mindkét Erzsike olyan köztiszteletben álló pedagógus a mai na-

Emlékplakett
A Magyar Történelmi Társulat által 2006. szeptember 30-án – 1956.
Múlt és jelen a történelemben – témában megrendezett Országos Történelemtanári Konferencián kolléganőnk, Melykóné Juhász Judit, a
Honvédelmi Minisztérium kitüntetését vehette át. Az Emlékplakett az
ifjúság honvédelmi nevelése terén
kifejtett kiemelkedő tevékenység elismerése. Az országban húsz tanár
részesült ebben a díjban.
Melykóné Juhász Judit 1975-ben
Pásztón érettségizett, majd 1980-ban
az egri Hi Si Minh Tanárképző Főiskolán szerzett diplomát orosz-történelem szakon. 1976-tól képesítés
nélküli nevelőként Mátraszőlősön

tanított. 1983-tól dolgozik iskolánkban, a pásztói Dózsa György Általános Iskolában. Személyében szerény,
szorgalmas, lelkiismeretes kollégát
ismertünk meg. Munkája mellett fo-

pig is, akikhez mindig van jó szava a volt tanítványoknak.
Mi, volt kollégák is gyakran
emlegetjük őket, eszünkbe jutnak
jó tanácsaik, segítő szándékuk.
Örülünk, ha betérnek iskolánkba.
Ezúton is őszinte szívből gratulálunk mindkettőjüknek és jó
egészséget kívánunk:
Gárdony Géza Általános
Iskola nevelőtestülete
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 szakirányban). Tanulmányai során feltűnt alapos, jól szerkesztett kutatómunkáival.
Nagy örömünkre az egyetem professzora, Szabolcs Ottó, javasolta a Honvédelmi Minisztérium kitüntetésére.
A pályán eltöltött eddigi évei, gyermekszeretete, áldozatkészsége méltó
jutalmat nyert.
A Dózsa György Általános Iskola
közössége nevében szívből gratulálok, további munkájához jó egészséget és szép eredményeket kívánok.
Szivák Ilona igazgató

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!
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Téli madáretető túra
A Nyikom Hegyisport és Természetvédő Klub a Nyikom környékén több madáretetőt helyezett
el azzal a céllal, hogy a hideg, havas 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 fényképezőgépünket sem, mert a túrák során
készült fotókat megjelenítjük honlapunkon, és a legjobb 3 kép készítőjét ajándékpólóval jutalmazzuk.
A túra ideje a Pásztói Szabadidő
Parkból indul a következő útvonalon Cinegés – Görbe-bérc – Háromkopasz 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 alkalommal viszünk eleséget a madaraknak. Jelentkezni lehet a nyikom@
profinter.hu címen.
A túráról bővebben a www.paszto.lap.hu civil hírek rovatában olvashatnak.

Szeretném megköszönni azoknak, aki a 2005-ös esztendőben adójuk 1%-val támogatták az egyesületünket. A kapott 76.759 Ft összeg a következő programok megvalósítására 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 adóbevallásukhoz mellékelt borítékba, vagy adják át könyvelőjüknek. Sándor István

Fidelitas hírek
– A pásztói Fidelitas és a „2006.
október 23. Pásztó” csoport
december elején átadta a Városi Könyvtár vezetőinek a
„Lengyelek a Magyaroknak” és
a „Magyarok-Lengyelek-Csehek-Szlovákok: találkozások a
kommunizmus alatt” című kiadványokat, valamint kettő, a
lengyel-magyar barátságot, és
magát Lengyelországot bemutató CD-t, amelyek így mindenki számára elérhetővé váltak.
– Megtisztelő elismerésben
részesült a Fidelitas pásztói
szervezete, a Magyarok Világszövetsége Pásztó és Körzete
Csoport fennállásának 10. évfordulóján rendezett jubileumi
ülésen. A november 11-én
megtartott rendezvényen, a
Magyarok Világszövetségének
(MVSZ) pásztói tagjai egy
oklevéllel ismerték el a városi
Fidelitas csoport eddigi tevékenységét.
– 2006. november 25-én megalakult a Fidesz – Magyar
Polgári Szövetség mátraszőlősi
csoportja! A szervezet létrehozásában 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 Magyarok Világszövetsége pásztói
szervezetei 2006. december
2-án gyertyás felvonulással
egybekötött koszorúzással emlékeztek meg a 2004. december
5-i, kettős állampolgárságról
szóló – szomorú eredménnyel
végződött – népszavazás kettő
éves évfordulójáról! A Fidelitas
pásztói tagjai Szent István Király szobránál helyezték el az
emlékezés koszorúját, ahol beszédet mondott Gömbicz Nándor a Fidelitas pásztói elnöke,
majd a megjelentek meghallgatták 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 minden Tisztelt pásztói, hasznosi és
mátrakeresztesi polgárnak!
http://paszto.fidelitas.hu
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Agresszivitás
Melegágya ez a világ az agreszszivitásnak. 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 merő 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 életbenmaradás a tét. Ha jól belegondolunk, úgy igazából még az
ember sem mászott le arról a
bizonyos „fáról”.
Most nézzük más szemszögből a dolgot. Hányszor telik el

Alapítványi
közlemények
Pásztói Templomért
A Pásztói Templomért Alapítvány közhasznú alapítványnak
minősül. Alapítványunkat a jövedelemadó 1%-ának beﬁzetésével
is lehet támogatni. Az előző esztendőben (2004.) ebből az alapítványhoz 268.918 Ft folyt be. Az
alapítvány kuratóriuma köszöni
a támogatást. A befolyt összeget 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 Alapítvány közhasznú alapítványnak
minősül. Alapítványunkat a jövedelemadó 1%-ának beﬁzetésével
is lehet támogatni. Az előző esztendőben (2004.) ebből az alapítványhoz 90.339 Ft folyt be. Az
alapítvány kuratóriuma köszöni
a támogatást. A befolyt összeget az alapító okiratban kitűzött
céloknak megfelelően a pásztói
tem plom renoválására fordítja

úgy a napunk, hogy egy tahó
lazán nekünk jön az utcán, egy
szemtelen elénk tolakszik a közértben, egy igénytelen összekeni a ruhánkat, egy fafej nem
adja meg az elsőbbséget, egy
garázda megdézsmálja értékeinket, egy izgága tiszteletlen a
szeretteinkkel, esetleg bántja a
hozzánk közelállókat. Az általános vérmérséklet és a pillanatnyi hangulat dönti el csupán, hogy mikor csattan egyet
az ostor.
E témával kapcsolatban sajnos nem lehet figyelmen kívül
hagyni a bolygónkon dúló folytonos háborúskodást sem. Hiszen a legnagyobb pénzek mindig a fegyverkereskedelem körül
forognak. A mesterségesen gerjesztett indulatok, forradalmak,
puccsok és háborúk hozzák még
mindig a legnagyobb hasznot a
fegyverekkel is foglalkozó szervezeteknek, cégeknek, államoknak. Tapasztalhattuk elégszer
az utóbbi években is, hogy ettől
a fenyegetettségtől senki nincs
teljes biztonságban.
Szabó Zoltán

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

Mátraszőlősi
Templomért
A Mátraszőlősi Templomért Alapítvány közhasznú alapítványnak
minősül. Alapítványunkat a jövedelemadó 1%-ának beﬁzetésével
is lehet támogatni. Az előző esztendőben (2004.) ebből az alapítványhoz 77.650 Ft folyt be. Az
alapítvány kuratóriuma köszöni
a támogatást. A befolyt összeget 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% felajánlásából 38.939 Ft, a 2005. évi
felajánlásból 82.344 Ft érkezett.
Az összeget hitéleti nevelésre,
oktatásra fordítjuk.
Köszönjük az adományokat.
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Kézilabdás Sportnap

Asztalitenisz

Körzeti diákolimpia

A Pásztói Kézilabda Club több
mint 30 éves múltra tekint vissza. Működését a jelen-legi változó értékrendű világban, a romló gazdasági és társadalmi helyzetben is fenn kívánja tartani.
A csapatok (férfi, női és ifjúsági)
több mint 35 fővel a Heves Megyei Bajnokságban szerepelnek.
A sportolói-emberi kapcsolatok
szorosabbá tétele, a sport iránti elkötelezettség javítása érdekében
a klub elnöksége 2006. november
26-án sportnapot szervezett a Dózsa György Általános Iskola tornatermében. Erre hívta sportolóit,
a sportolók szüleit, hozzátartozóit,
barátait, az igen tisztelt támogatókat, az edzőket és a vezetőket.
Nagy eredménynek számított,
hogy vasárnap délután ellenére
több mint 60 kézilabdát szerető
személy tette tiszteletét a rendezvényen.
A megjelenteket Mészáros Sándor elnök köszöntötte. Mondandójában röviden szólt a csapatok
ez évi eredményeiről, melyből kiemelte, hogy a férfi csapat az előkelő második helyen zárta az őszi
szezont. A női csapat helyi és salgótarjáni játékosokkal megerősödve a középmezőnyben teljesített.
Kisebb kihagyás után ismét versenyeznek a leány és fiú utánpótlás csapatok. A klub működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges
Pásztó Város Önkormányzatának,
Polgármesterének, a helyi vállalkozások, ma-gánszemélyek támogatása, a sportbál megrendezése
és a pályázati aktivitás. Kitért arra, hogy a szülők, a testnevelők és
a sport vezetők felelőssége igen
nagy, mivel ők azok akik ösztönözhetik a gyermekeket, sportolókat a
sport megszerettetése és annak minél hosszabb ideig történő művelése érdekében. Köszöntötte azon
sporttársakat, akik idő közben há-

A pásztói Dózsa György Általános Iskola adott otthont a
körzeti asztalitenisz diákolimpia döntőjének,ahol a gyerekek
ezúttal négy korcsoportban versengtek a minél jobb helyezésekért.
Eredmények: Leány 1-2. osztály: 1. Badacsonyi Csenge (Dózsa
isk.Pásztó) 3-4. osztály: 1. Cristea
Evelin (Dózsa isk.) 2.Kiss Patrícia (Bér Ált. Isk.) 3. Boros Evelin (Bér) 5-6. osztály: 1. Rózsás
Zsuzsanna (Gárdonyi isk. Pásztó) 2. Tóth Kinga (Gárdonyi) 7-8.
osztály: 1. Rézsó Brigitta (Dózsa)
2. Badacsonyi Katalin (Dózsa)
Fiú 1-2. osztály: 1. Búzás Henrik (Bér) 2. Szpisják Máté (Bér)
3. Boros Zoltán (Bér) 3-4. osztály:
1. Hermesz Szabolcs (Dózsa) 2.
Badacsonyi András (Dózsa) 3. Juhász Norbert (Dózsa) 5-6. osztály:
1. Ruzsom Milán (Dózsa) 2. Sándor Bence (Dózsa) 7-8. osztály: 1.
Kolompár László (Dózsa) 2. Balog Renátó (Dózsa)..

Közlemény 1%
A fényképeket Juhász István kapus készítette
zasságot kötöttek, illetve gyermekük született. Ezt követően Szabó
Zsolt, Vas Mariann és Sárenczkiné Volek Zsuzsanna irányításá-val
rendkívül jó színvonalú és hangulatú sorversenyeken vehettek részt
a 3-60 éves vállalkozó szellemű
személyek. A sportnap közel 50
résztvevőt mozgatott meg, mely
futballozással és különböző összetételű csapatok öröm kézilabdázásával zárult.
A versenyzések végéhez közeledve elkészült Csetneki László szakácsunk és a segítők kitűnő
babgulyása, melyet felszabadult

Sporteredmények a Dózsa Iskolából
Asztalitenisz
A Dózsa György Általános Iskola aulájában rendezték meg 2006.
november 30-án a körzeti asztalitenisz bajnokságot. Több iskola
vett részt a versenyen. Iskolánk
az alábbi szép eredményeket érte
el.
Fiúk I-II. korcsoport: 1. Hermesz 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. korcsoport: 1. Kolompár László 7.b;
2. Balog Renátó 7.a
Lányok I. korcsoport: 1. Badacsonyi Csenge 2.a. II. korcsoport

beszélgetés közben fogyaszthattak
a résztvevő játékosok, vendégek és
vezetők.
A sportnap bezárásával Mészáros Sándor elnök megköszönte
a nagyarányú aktivitást és az elnökség nevében köszönetet mondott mindazoknak, akik ez évben a
Pásztói Kézilabda Club működését
munkájukkal, segítségükkel, támogatásukkal, vagy egyéb módon
elősegítették.
Nekik és minden Olvasónak Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag Új
Esztendőt kívánt.

Élménysportok!

1. Cristea Evelin 4.a. IV. kor- Filmvetítés a PIK-ben január 5-től
csoport: 1. Rézsó Brigitta 8.a; 2. minden pénteken 19 órától:
Badacsonyi Katalin 7.a
január 5.: Siklóernyőzés
január 12.: Paintball
Tollaslabda
Már negyedik éve rendezték január 19.: Off-road (Quad,
Motor, Terepautó)
meg a Dózsa György Általános
Iskolában a megyei tollaslab- január 26.: Barlangászás
da döntőt. December 7-én sokan
gyűltek össze iskolánk tornater- Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
mében.
A bemelegítés után izgalmas
mérkőzéseket láthattunk. A Dó- Jó egészséget, tisztább környezsa iskola versenyzői közül két zetet, és sok szeretetet kívánok
minden kedves olvasónak a 2007tanuló ért el szép helyezést.
Bódi Ádám a 4.a osztályból I. es évre a Nyikom Hegyisport és
helyezett lett, Batta Sándor az 5.b Természetvédő Klub nevében:
Sándor István
osztályból pedig II

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

A Herkules DSE
közhasznúsági jelentése
Bevételek:
Közhasznúsági célú működésre kapott 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 megvalósítására fordította.
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PIK
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 világbajnokságán nagy magyar siker
született: Kiss Gergely pásztói
szakács munkáját a zsűri ezüstéremmel jutalmazta. A csillogó
érem értékét növeli, hogy ez egy
világelsőséggel felérő győzelem,
ugyanis ezúttal a szigoró ítészek
aranyérmet nem adtak ki.

2006. december

Rajzverseny

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

jégkorszaki mamutokról
ályázati felhívás

A Gárdonyi Géza Általános
Iskola

A pályázat kiírója: Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Pásztói Múzeum
A pályázat megnevezése: Jégkorszaki nagyemlősök rajzpályázat

JÓTÉKONYSÁGI
BÁLT rendez

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

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

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

Belépő: 4000 Ft, mely magában foglalja a vendéglátást is.
Az est fővédnöke:
SISÁK IMRE PÁSZTÓ
VÁROS POLGÁRMESTERE

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)

Védnökök:

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

Köszönetnyilvánítás

A Mindennapi Testnevelésért és a Diáksportért
Alapítvány közhasznúsági jelentése.
A közhasznú alapítvány adószáma:
19160009-1-12. 2005. évi eredmény kimutatása (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

Köszönetünket szeretnénk kifejezni
a Margit Kórház sebészeti osztály
ápolóinak és műtőseinek, akik szeretett édesanyánkat, nagymamánkat,
dédnagymamánkat Szabó Lászlóné, Klárika nénit 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 Tamásnak.
A gyászoló család

DR. BECSÓ KÁROLY
ALPOLGÁRMESTER
BECSÓ ZSOLT ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ, MEGYEI
KÖZGYŰLÉS ELNÖKE
JUHÁSZ GÁBOR ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
KRISTON PÉTER MEGYEI
KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE

A műsorban fellépnek:
DOLLY ROLL, TANULÓK,
Zene: Franka József
A bevétel összegét az iskola
korszerűsítésére fordítjuk.

FIGYELEM!
A Pásztói Hírlap következő
számának lapzártája:
2007. január 12.
Új email címünk:

pasztoi.hirlap@gmail.com
ELVESZETT!!
Keressük december 8-ától a Maszat névre hallgató kiskutyánkat!!
Kérjük a becsületes megtalálót,
hogy értesítsen az alábbi számon:
70/607-7857

LAPUNK RENDSZERES
TÁMOGATÓI:
Vabau Bt. Francia Pékség
Mester Ipar cikkbolt
IPOSZ
RECO Kft.
Művészellátó és Minigaléria
Fókuszelektron Műszaki Bolt
Dél-nógrádi Vízmű Kft.
Elektron Villamossági Szaküzlet
Városgazdálkodási Kft.
Boltív Tüzép Kft.
Korona Gyógyszer tár
EGLO Magyar or szág Kft.
Siena Kft.
Két Textilház Kft.
Takarékszövet kezet
Gigabyte Számítástechnika
Kényelem Bútorbolt
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