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Újévi köszöntő

Hittel, összefogással és szorgalommal előretekintve
Az esztendő első hajnalán
leperegnek az elmúlt év eseményei, magunk előtt látjuk –
talán fel is idézzük - az Óév
minden boldog percét, sikereinket, csalódásainkat és kudarcainkat is, majd rögvest
arra gondolunk, vajon milyen lesz az újesztendő. Szilveszter táján - ismerőseimmel találkozva - szinte kivétel
nélkül mindenki azt kívánta,
hogy boldogabb, sikeresebb és
szorongástól mentes legyen a
2008-as év. Úgy legyen! Az év
utolsó napján éjfélkor, mikor
elénekeljük nemzeti imánkat
a Himnuszt, első sorában azt
kérjük: „Isten, áldd meg a magyart! ... Hozz reá víg esztendőt!” Bizony, igazán ránk férne már néhány víg esztendő.
Most, amikor a Biblia Évét
éljük, Isten kettőzött erővel lép
be az életünkbe. A szentírás sorait olvasva talán megerősödhetünk hitünkben és betöltheti
életünket a remény és a szeretet. Lehet persze másképpen
is gondolkodni, hiszen lelkiismereti és vallásszabadság van
Magyarországon, de higgyük
el, hogy hit, remény, szeretet,
összefogás nélkül csak pesszimizmus, széthúzás, reménytelenség uralkodhat el egy nemzeten.
A Himnusz sorainak hite
sokszor átsegítették már a magyart a nehézségeken. Miért ne
lenne ez így 2008-ban is?! Az
újesztendő rendhagyó módon
kezdődött Pásztón, hiszen kilenc év után elmaradt a tűzijáték. Az elmúlt években kiki a maga módján üdvözölte,
vagy éppen szidta a néhány
perces petárda és rakéta durrogást. Most azonban sokan
kérdezték, hogy miért maradt
el mindez? Úgy gondolom,
hogy nehéz gazdasági helyzetben, amikor a kórháztól 317
millió forint került elvonás-

ra 2007-ben, minden fillért
ezen jó cél érdekében kell felhasználni. Arra kértem, tehát
mindazokat a korábbi jó szándékú támogatókat, akik a tűzijátékra adakoztak, hogy most
erre szánt forintjaikat az egészségügy, a pásztói Margit Kórház megmentésére ajánlják fel.
Itt és most szeretném megköszönni minden pásztói és más

laljuk ezt a nemes harcot.
Három alapvetően fontos feladat az, amely a fejlesztési irányt mutatja a városban
2008-ban. Szeretném leszögezni, hogy a megmaradásunk és
fejlődésünk csakis közös akarattal és összefogással érhető el.
Mindezek nélkül sikertelenségre vagyunk ítélve.
Az első és legfontosabb

településen élő támogatónak az
odaadását, akik gyógyító intézményünk működéséhez adományaikkal
hozzájárultak,
vagy hozzá fognak járulni. Hiszem és bízom benne, hogy
az eljövendő hetek-hónapok a
kétkedőket is meggyőzik arról
mennyire fontos a gyógyulni
vágyó emberek számára a kórház és nem hiszünk az alaptalanul vádaskodóknak. Mert tervek nélkül nincs újrakezdés, a
pesszimizmusra hajlamos emberek pedig csak a gondjaikkal
vannak elfoglalva, és nem tudják előre mozdítani a fejlődés
kerekét.
Kedves pásztói, hasznosi
és mátrakeresztesi embertársaim, mi nem tartozunk ebbe a
csoportba. Hihetetlen nehézségekkel kell ugyan megküzdeni
a 2008-as esztendőben, de vál-

kérdés a Margit Kórház uniós
forrásokból történő fejlesztése. 800 millió forint támogatás igénylésére nyílik lehetőség
a nappali kórház, az egynapos
sebészeti ellátás és a járóbeteg
szakellátás fejlesztése érdekében. Nyertes pályázat esetén
egy új, korszerű szakrendelőt
építenénk a kórház területén,
amelybe beköltözne a tüdőgondozó, a házi gyermekorvosi szolgálat, illetve az eddig
a szakrendelőben ellátott ös�szes járóbeteg szakellátás. Több
százmillió forint értékű új
egészségügyi gépek és műszerek megvásárlására is lehetőség
nyílna. A Többcélú Kistérségi Társulással közösen szeretnénk megszervezni egy közösségi busz vásárlásával a betegek
irányított beszállítását és szakellátását a rendeléseken.

A másik kiemelkedő feladatunk az úgynevezett funkcióbővítő város rehabilitáció,
amely a városközpont arculatának teljes átalakulását eredményezné. Közintézmények
felújítása, a közművek, zöld felületek, és a műemléki terület
megújulása kerülne kézzelfogható közelségbe egy eredményes pályázat esetén, mintegy
800 millió forintos nagyságrendben. Természetesen a piac
felújítása szintén részét képezné ezen projektnek.
A harmadik eleme a 2008as fejlesztési feladatoknak a
városon áthaladó 2408-as főközlekedési út 3,5 km-es szakaszának a felújítása, illetve a
Csillag téri körforgalmi csomópont megépítése.
Komoly sikerként könyvelem el, hogy az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanácsban sikerült a fenti cél
támogatását elérnem, de szeretném leszögezni, hogy egy
állami feladat megvalósításáról beszélünk. A fejlesztés elindítása a Gazdasági Minisztérium kezében van, mivel az írja
ki a közbeszerzési eljárást, és
az is indítja el a munkálatokat.
Természetesen városrészeinkről
sem feledkezünk el, itt alapvetően a gyermekek ellátását
szolgáló intézmények kerülnek
középpontba, illetve a biztonságos közlekedés és a kiszolgáló
létesítmények megteremtése.
Ezen tervek megvalósulásának reményében kívánom,
minden pásztói, hasznosi és
mátrakeresztesi embertársamnak, hogy boldog, eredményes és egészségben gazdag új
esztendőt éljenek meg a jó Isten áldásával, amelyhez a közös
akarat és az összefogás vezethet
el minket.
Sisák Imre
polgármester
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Vendégünk volt Jókai Anna írónő

Méltón ünnepelte városunk a Magyar Kultúra Napját
„Ezen napon arra emlékezünk, hogy
„Nemzeti Imánkat” 1823. január 22-én
fejezte be Kölcsey Ferenc Csekén. Sajnálatos azonban, hogy manapság az írott
és vetített médiák csak töredékesen emlékeznek erre, a számomra oly fontos
és viszonylag fiatal ünnepre. Fiatal, hiszen 1989-ben, a várva várt magyar újjászületés esztendejében fogadtuk meg:
mostantól kezdve minden január 22ét, Himnuszunk születésnapját a magyar kultúra napjaként üljük meg. Ha
viccelődni akarnék, azt mondanám, a
televíziók és sajtótermékek szerkesztői
talán azért várnak a megemlékezéssel,
mert tanultak Kölcseytől, hiszen csak
1829-ben jelent meg először a Himnusz
nyomtatott formában Kisfaludy Károly
folyóiratában, az Aurórában.” – korholta joggal a médiát az ünnep születésének
mikéntjét felidéző köszöntőjében pásztó
polgármestere. A városi művelődési ház
nagytermében Pásztó díszpolgárai mellett Jókai Anna írónő jelenléte is méltó
rangjára emelte január 22-én a gyönyörűen sikerült rendezvényt.

Valódi összefogás előzte meg a rendezvénysorozatot, hiszen Pásztó Önkormányzata mellett, a Dózsa György Általános Iskola, az Apáczai Könyvkiadó, valamint a
Teleki László Könyvtár és Művelődési Ház
is felsorakozott a himnusz születésének évfordulóján. A program a Dózsában vette kezdetét, ahol Szivák Ilona igazgatónő
a házigazda kedvességével köszöntötte a
szakmai konferencia résztvevőit. Az iskola
aulájában a résztvevők dr. Bábosik István
professzor úr és Fülöp Mária tankönyvszerző jóvoltából színvonalas előadásokat
és prezentációkat élvezhettek, melyek elsősorban a nevelés, valamint a kompetencia
alapú szakszerű oktatás aktuális kérdéseit
taglalta.
A szervezők részéről Koppándi János,
az Apáczai Kiadó megyei referense nyilatkozta lapunknak, miszerint a hagyományteremtés szándékával jött létre az
intézményi összefogás, mely siker esetén
egy hosszabbtávú együttműködés alapjait
rakhatja le a magyar kultúra ünnepe kapcsán. A mostani szakmai konferencia hely-

színe sem a véletlen műve, hiszen a Dózsa
György Általános Iskola kiadó cég egyik
bázisintézménye, mellyel kiváló szakmai és
emberi kapcsolatok jöttek létre az elmúlt
időszakban.
A rendezvénysorozat csúcspontja természetesen a gálaműsorral egybekötött
ünnepség volt a Teleki László Könyvtár és
Művelődési Ház nagytermében. Ünnepi
köszöntőjében Sisák Imre polgármester kiemelte, hogy „ …Hála Istennek a magyar
kultúra palettáján igen sok neves, író és
költő foglal helyet. Mi pedig örömmel merítünk ebből az igen komoly választékból.
A 2008-as esztendő is szolgál számunkra
egy szép kerek évfordulóval, hiszen 100
éve 1908. január 8-án született Wass Albert. Sajnos 1998. február 17-én azzal a
súlyos lelki teherrel távozott az égi hazába, hogy Magyarország 54 éves önkéntes
száműzetés után sem fogadta vissza, hiszen
honosítási kérelmét elutasították.
Január 15-én ugyancsak a művelődési házban emlékeztünk meg születése századik
évfordulójáról.
A következő nap január 16-án pedig a „nagy palócra” Mikszáth Kálmánra
emlékeztünk születése 161. évfordulóján.
Öröm volt hallgatni a Mikszáth Kálmán
Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola tanulóit, amint Mikszáth, Móricz,
Szabó Magda, vagy éppen Karinthy műveit adták elő. Talán a diákjainkat hallgatva elhisszük, hogy él még a magyar kultúra, nem halt ki az emberekből teljesen az
olvasás iránti vágy. A televíziók által kínált
kommersz műsorok, az internet és a számítógépes játékok tömege nem veszi el teljesen a józan eszünket.
Mi pásztóiak szerencsés embereknek
mondhatjuk magunkat, hiszen a magyar
kultúra olyan kivételes emberekkel ajándékozott meg minket, mint Rajeczky
Benjamin, Csohány Kálmán, Gaál István
vagy éppen Platthy Adorján.

Január 31-én emlékezünk a kiváló grafikusművész Csohány Kálmán születésének 83. évfordulójára, mégpedig rendhagyó módon. Gaál István Sodrásban című
filmjét vetítjük ezen alkalomból, amelynek
Csohány és felesége Klári néni maga is szereplője volt. A film készítésével összefüggő élményeit a film operatőre, egy ma élő
klasszikus Sára Sándor eleveníti fel ezen
alkalomból. Azt mondják a hozzáértők a
magyar kultúrára leselkedő veszélyek közül nincs annál szörnyűbb, mint az hogy a
könyvkiadás is haldoklik.
Talán a mai nap felcsillan a remény,
amikor az Apáczai kiadó, vagy a mindan�nyiunk által szeretett és tisztelt Jókai Anna
könyveit foghatjuk a kezünkbe. Külön
büszkeséggel tölt el, hogy a ma itt látható
könyvek között találjuk a Pásztó 600 éves
városi évfordulója alkalmából kiadott „A
Pásztói plébánia története” című kötetet,
valamint a „Pásztó zenei emlékei” című
művet és körünkben üdvözölhetjük a két
szerzőt dr. Varga Lajos segédpüspök urat,
valamint dr. Tari Lujza zenetudóst. S mind
emellett még azon jó hírrel is szolgálhatok,
hogy április 26-ra elkészül dr. Valter Ilona
könyve, amely a középkori pásztói történelmet eleveníti fel.
A köszöntő után a magyar irodalom élő
legendája Jókai Anna Kossuth-díjas írónő
tartott igen érdekfeszítő előadást a pedagógusok magyar kultúrában betöltött szerepéről. Szavaiból kitűnt, hogy a „nemzet
napszámosaiként” jegyzett oktatók és nevelők a legfontosabb hordozói, továbbvivői mindannak, amit ma Magyarországon
kultúrának tisztelünk. Nekik, a pedagógusoknak kell a múltban gyökerező értékeket átadniuk a következő nemzedékeknek,
mely nélkül elvész mindaz, amit ma szépnek és jónak, valamint szellemi örökségnek tartunk.
A rendezvény színvonalas kulturális
bemutatóiról – nagy sikert aratva - ezúttal a Muzsla Néptáncegyüttes és a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene
tanszakának hallgatói gondoskodtak.
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Megvalósítható, reális programok

Nehéz esztendő elébe nézünk
Természetesen a kimondott gondolatok és a leírt programok csak an�nyit érnek amennyit valóban megvalósítanak belőle. Számomra, mint felelős
vezetőnek és mint a városlakók egyikének elemi érdeke, hogy a szavakat tettek kövessék és számon kérhető módon teljesítsük a ránk bízott város előtt
álló feladatokat – nyilatkozta egy minapi sajtóbeszélgetésen Dr. Becsó Károly,
Pásztó Város társadalmi megbízatású alpolgármestere. A fiatal politikus nem
szívesen kertel és nyíltan felvállalja véleményét az olykor húsbavágó, talán kellemetlen kérdések esetén is.
- Milyen évre számíthatunk 2008-ban?
- Várhatóan az önkormányzatiság eddigi legnehezebb évére kell számítani. A
normatív alapon biztosított központi támogatások nem nyújtanak anyagi fedezetet a működésre. Az elmúlt évben olyan
intézkedések sorozatára kényszerült a város, amelyhez eddig nem volt hasonló. Intézményeinknél 100 fős létszámleépítésre
került sor, köszönhetően a kormányzati intézkedések közül elsősorban a kórház
megcsonkításának és a pedagógus óraszámemelésnek. A szomorú kényszerintézkedések nyomán azt hihetnénk, hogy jelentős költségcsökkenéssel számolhatunk.
Ezzel szemben a 2008. évi költségvetés előkészítésénél azt kell látnunk, hogy intézkedéseink pénzügyi hatása nem érzékelhető.
Hol a hiba? Nos a hiba – ahogy mondják –
nem a mi gépezetünkben van. A kormány
ismét mélyütést alkalmaz, amikor az önkormányzatok 2008. évi támogatását oly
mértékben csökkenti, hogy az a 2007. évi
kb. 150 MFt-os költségcsökkentő és bevételnövelő intézkedések hatását egyszerűen
elnyeli. És ebben a gazdasági környezetben
kell finanszírozható költségvetést készíteni, pályázatokat írni, keresni a megszorítások ellensúlyát. Újabb és újabb bűvészmutatványokkal próbáljuk az önkormányzati
feladatokat hatékonyabban, költségtakarékosabban ellátni.
- Ezek szerint a fejlesztések elmaradnak?
- A 2008–2010 közötti időszakra vonatkozóan azzal számolunk, hogy önkormányzatunk fejlesztési elképzelései megvalósításához közvetlen támogatásban nem
részesülhet az államtól. Mégis azt mondom, ahhoz, hogy a városunknak jövője
legyen, az itt élők életkörülményei és lehetőségei megfeleljenek az elvárásoknak,
a fő hangsúlyt az elérhető pályázati támogatások maximális megszerzésére kell fordítani. A kiemelt járóbeteg-szakellátási
pályázatunkról sokat hallhattak a városlakók. Ez az egészségügyi alap- és szakellátás infrastrukturális hátterének javítását
célozza. Emellett a városrehabilitációs pályázatunkban is nagyon bízok. Ezáltal
megújulhatnak a köztereink, csinosabb arculatot kaphat a Fő utca, és a műemléki

övezet is méltó rangot kaphat. Ide tartozik
még, hogy várhatóan a nyáron elindul a Fő
út burkolatcseréje és a Csillag téri körforgalom kiépítése is. Persze ez utóbbiakhoz
meg kell oldanunk a régi vízvezetékek cseréjét, a szennyvízbekötések rendezését is
ezen a szakaszon. Régi probléma a piac területe is. Ezen a területen elengedhetetlen
a parkolási lehetőségek bővítése, normális
vizesblokk kialakítása és a térburkolás elindítása is.

- Mi a helyzet a munkahelyteremtéssel?
- A 2006-ban felállt új testület kiemelt
célkitűzésének tekinti a gazdaságfejlesztést,
a városi, kistérségi központi ranggal járó
szolgáltatások megteremtését, valamint
a turisztikai kínálat bővítését. Bár, el kell
mondani, hogy a munkanélküliség kérdését nem lehet számon kérni egy önkormányzattól, és kissé szokatlan, hogy egy
várostól kérnek közvetlen megoldási javaslatokat. Az önkormányzatok csak lehetőségeket kínálhatnak munkahelyteremtésre, amellyel a különböző vállalkozásoknak,
cégeknek kell élniük. Igaz, mi ezen lehetőségek „felkínálásával” is elmaradtunk ez
idáig. El kell érnünk, hogy a Pásztó Város
Önkormányzata személyében olyan megbízható partnerre leljenek a befektetők,
mely beruházás- és befektetőbarát magatartásával, professzionális módon képes
elősegíteni és megvalósítani társaságuk célkitűzéseit. A hazánkban kialakult szociális- és gazdasági válság ellenére sem lehet
más kiút számunkra, mint a helyi gazdaság
motorjának a beindítása. Jópár beruházásszervezővel, gazdasági szakértővel tárgyaltunk az elmúlt hetekben, hónapokban.
Összeállítottuk a lehetséges kiajánlható területeket, feltérképeztük a közművesítési
feladatokat. Rövid időn belül remélhetőleg arra is képesek leszünk, hogy akár 2030 hektáros területet is fel tudjunk ajánlani lehetséges beruházások számára. Itt az
ideje, hogy kiaknázzuk a turisztikában rejlő lehetőségeket is. Elindítottunk egy szakmai együttműködést megalapozó szerveződés létrehozását a turisztikai szereplőkkel.

Ennek a lehetséges feladata lenne programok bővítése, a megyei- és régiós marketingbe illeszkedő helyi marketing kialakítása, új turisztikai termékek fejlesztése.
Óriási a lehetőség egészségturisztikában
is. A strandra, a kórházra és a nagyszerű
környezetünkre alapozva a gyógy- és rehabilitációs turisztikában komplex szolgáltatásokat nyújtó település válhat belőlünk,
ha bízunk magunkban és megtaláljuk a
megfelelő partnereket. A munkahelyteremtés érdekében a helyi vállalkozókat is
kezdeményezésre biztatjuk, ami főként az
uniós források lehívását célozhatja. Kedvező híreket hallunk a Kamara, a Vállalkozói Klub tagjai és egyes civil szervezetektől
is. Jelenleg még konzorciumba tömörülve, de a következő fordulókban akár egyedül is képesek lesznek különböző projektek megvalósítására. A Város támogatására
mindazon szervezetek számíthatnak, akik
a közösséget akarják gazdagítani értékekkel, tudással vagy munkahelyek létrehozásával.
- Éles vitát váltott ki az elmúlt hetekben
a parkoló ügye.
- Pontosítsunk! Gondolom a Frézia virágbolt alatti és mögötti terület meghirdetése gondol a szerkesztő. Jómagam nem
támogattam és nem is szavaztam meg a
meghirdetést, de véleményem szerint talán a támogató többséget sem lehet megróni ezért. A döntő érv a meghirdetés mellett az volt, hogy ezáltal megújulhat a régi
Plus környezete, építészetileg új arculatot
kaphat, s nem utolsó sorban a bevétel hozzájárulhat az uniós pályázataink önerejéhez. Nyomós érvek. Ezzel szemben én azt
mondtam, teljes körű tervezést csináljunk
a Fő utca arculatára. Próbáljuk elkerülni
egy újabb „arculati” seb létrehozását, és inkább az eddigi hibák kiküszöbölését, egy
átgondolt építészeti stratégiát követő városfejlesztést csináljunk. S ha ezt a tervezést
elvégeztük, az „okos” városrehabilitáció elkezdését követően gondolkodjunk el azon,
hogy az esetleg feltáruló területeken milyen
fejlesztéseket engedjünk. Mindenesetre a
területet nem fogjuk elkótyavetyélni. Természetesen a kimondott gondolatok és a
leírt programok csak annyit érnek amen�nyit valóban megvalósítanak belőle.
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Még mindig a lét a tét – nyílt levél mindannyiunkhoz

A Margit Kórház a pásztóiak közös kincse
Ezúton szeretném megköszönni a Pásztói Margit kórháznak nyújtott támogatásokat. A mai napig 8.5 millió forint érkezett az alapítvány számlájára, ám ezen
összeg messze elmarad az általam remélt támogatástól. A 2007. évben végrehajtott
struktúraváltás és a megváltoztatott finanszírozás miatt, sajnos 317 millió forintot
vontak el a kórházunktól. Többször is tájékoztattuk a lakosságot, hogy a megtakarítást célzó intézkedéseink ellenére 70 milliós nagyságú veszteséggel kell számolnunk.
Ennek a csökkentését terveztük a lakossági támogatással olyan szintre mérsékelni,
hogy a csődközeli helyzetből elmozdulhassunk. Azt tűztük ki célul, hogy a kistérségünk lakosai - 34 ezer – fejenként 1000 Ft összeggel hozzájárulhatnak a korház
megmentéséhez. Talán így a felhalmozódott tartozásunk a felére csökkenthető lenne, amivel a kórházuk már önerejéből is megbirkózik. Túl nagy ellenpropaganda
eredményeként az embereket megosztották, és sokan nem járultak hozzá a kórház
fennmaradásához, még másfél doboz cigaretta árával sem. Pedig a közelmúltban
közzétett felhívások csupán egyszeri hozzájárulásra szólítottak. Bízom abban, hogy
akik eddig nem támogatták a kórházat - mihelyt lehetőségük nyílik rá - hozzájárulnak a kórház megmentéséhez, hiszen az Önök kórházáért, tehát Önökért született e
felhívási kezdeményezés.
Továbbra is azt szeretnénk, ha a kórház
helyzete stabilizálódna és a lakóhelyükhöz
közel megmaradhatna egy olyan gyógyító
intézmény, mely biztonságot jelent és magas színvonalú ellátást kaphatnának önök,
gyermekeik, szeretteik. A kapott támogatás
és a kórházvezetés által hozott, sokszor nem
népszerű, de szükséges intézkedések eredményeként a 2007. évet 45 millió forintnyi
veszteséggel zártuk. Megújítottuk a minőségbiztosítási rendszerünket, mely európai
színvonalú ellátás minőségét szavatolja. Elszenvedtük a struktúraváltást, kialakítottuk
az új feladatnak megfelelő szerkezetet. Alig
6 hét alatt akadálymentesítettük a kórházat, így az átépítéssel megvalósítottuk intézetünk fő profiljaként működő 75 ágyas
mozgásszervi rehabilitációs osztályát, melyről büszkén mondhatjuk, hogy országos hírűvé nőtte ki magát.
Megszerveztük és elkezdte működését
az egynapos sebészet, mely keretén belül
éves szinten 1100 műtét végzésére van le-

hetőség. Országosan jóhírű kollégák megnyerésével olyan műtétekre van lehetőség,
melyeket csak néhány távoli helyen tudnak végezni. Dr.Gál István professzor műtétei nemzetközi színvonalúak és munkájával nagyban hozzájárul kórházunk hírének
öregbítéséhez. Nincs minden műtétre társadalombiztosítási finanszírozásunk, ezért
ezeket jelenleg csak a beteg anyagi hozzájárulásával tudjuk végezni. Reális elképzelésnek tűnik, hogy a társadalombiztosító
odafigyel a kórházunkban végzett magas
színvonalú műtétekre és ellátásra, melynek
eredményeként későbbiekben megkaphatjuk ezekre is az állami finanszírozást, ezáltal mindez mindenki számára ingyenesen
hozzáférhető lesz.
További jó hírek, miszerint Dr. László
Tibor térdsebész -megnyerésével kórházunk történetében először - arthroszkópos
műtétekre nyílik lehetőség. A traumatológiai ellátás szinvolana Dr. Csonka Csaba és
Dr. Sütő Gellért közreműködésével javult.

A belgyógyászati járó beteg szakrendelésen
Dr. Földi András és dr.Muhari Géza főorvosok biztosítanak magas színvonalú folyamatos betegellátást. Az egynapos sebészet keretein belül végzett műtétekkel Dr.
Hlinka Tibor szülés-nőgyógyász főorvos
munkája is öregbíti hírnevünket.
Fentebb az elmúlt év során megnyert új
kollegákat említettem névszerint, de ne feledkezzünk meg a régebb óta dolgozókról
sem kik odaadó munkájukkal hozzájárulnak az önök gyógyulásához és kiknek munkássága a pillérei intézményünknek.
Megszerveztük az alvásdiagnosztikai labort, mely a napokban kezdi meg
müködését.Ennek fontosságáról, szív és
érrendszeri betegséggel való összefüggéseiről a lakosságot különböző fórumokon és
a médián keresztül részletesen tájékoztatni
fogjuk.
Közel egy éve készítjük elő egy aktív
fekvőbeteg ellátást kiváltó emeltszintű járó
betegszakrendelés uniós pályázatát. Reményeink szerint a pályázatunk sikeres lesz,
ekkor egy vadonatúj épületben, korszerű
műszerekkel, technológiával tudjuk ellátni
betegeinket igen magas színvonalon.
Amennyiben nem várt kedvezőtlen hatás nem éri intézményünket, akkor a kórház vezetése 2008. év végére reálisnak tartja a veszteséget néhány tízmillió forintnyira
lecsökkenteni. Ez már kezelhető tartozást
jelentene, és optimizmusra adhat okot a
Kórház jövőjét illetően.
Köszönettel szeretném befejezni gondolataimat mindazok számára kik támogatták kórházunkat, és egyben kérném a jövőben is mindazokat kiknek csak most nyílik
erre lehetősége akár az adójuk 1%-ának felajánlásával. Fogadják el, hogy minden intézkedésünk Önökért, az Önök Kórházáért
született! A viharos tengeren a legnehezebb
időszakban csak akkor érhetünk partot, ha
egy hajóban evezünk és nincs aki tétlenkedik vagy hátrafelé evez.
Tisztelettel:
dr. Boczek Tibor
igazgató főorvos
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TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÓKNAK
Tájékoztatjuk Tisztelt egyéni vállalkozó ügyfeleinket, hogy a Magyar Közlöny 155. számában kihirdetésre került az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény, amelynek 479. § /2/ bekezdése rendelkezik az egyéni vállalkozók tevékenységét
jelölő szakmakódok cseréjéről, azok – EU kompatíbilis – átfordításáról az alábbiak szerint:
„ Azokat, az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók nyilvántartását vezető szerv nyilvántartásába 2007. december 31. napjáig bejegyzett TEÁOR-számokat (tevékenységi köröket), amelyek az érvényes szakmakódokról szóló 8002/2004. (SK.5.)
KSH-APEH együttes tájékoztató (e § alkalmazásában a továbbiakban: Tájékoztató) és a Rendelet alapján kiadott tevékenységi osztályozási rendszer közötti fordítókulcsot tartalmazó KSH-közlemény alapján automatikusan átfordíthatók a megfelelő tevékenységi szakágazati beosorolássá, 2008. január 1-jén az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók nyilvántartását vezető szerv hivatalból módosítja a Rendeletnek megfelelően és erről az általa üzemeltetett informatikai rendszeren keresztül a körzetközponti jegyző,
valamint az állami adóhatóság részére adatot szolgáltat. A KSH-közlemény alapján automatikusan át nem fordítható, a körzetközponti
jegyző nyilvántartásába 2007. december 31-ig bejegyzett tevékenységi kör változását az egyéni vállalkozó a 2007. december 31. napját
követően előterjesztett első változásbejegyzési kérelmében, de legkésőbb 2008. július 1-jéig köteles bejelenteni a körzetközponti jegyzőhöz. Az egyéni vállalkozó illetékmentesen kérheti a változás átvezetését, illetve a vállalkozói igazolvány cseréjét, ha arra kizárólag a
Rendeletben meghatározott osztályozási rendszerre való áttérés érdekében van szükség.”
A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló – fent hivatkozott – 1893/2006/
EK rendelet előírásai szerint került sor az idén a TEÁOR, illetve a szakmakód jegyzék Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban:
KSH) által történő felülvizsgálatára.
A szakmakódjegyzék 2008. január 1-jével módosult, ezen időpontot követően már csak a hivatkozott EU normának megfelelő
szakmakódokkal ellátott egyéni vállalkozói igazolvány kiállítására, illetve átadására lesz mód (ezeket a szakmakódokat tudja csak fogadni az adóhatóság és a KSH rendszere is).
Fentiek értelmében az egyéni vállalkozói igazolványokat ki kell cserélni, mert a régi igazolvány 2008. január 1-től érvénytelen szakmakódokat tartalmaz.
Ezúton kérjük egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező ügyfeleinket, hogy a 2008. január 1-je előtt kiváltott igazolványuk cseréje érdekében keressék meg az okmányirodát.
Figyelmükbe ajánljuk, hogy keddi és pénteki napokra az ügyfélfogadás időpontjára előjegyzést kérhetnek az ügyintézőktől telefonon, vagy személyesen, illetve az interneten időpontot foglalhatnak. Hétfői napokon 17 óráig fogadjuk ügyfeleinket.
Az egyéni vállalkozói igazolványok cseréjével foglalkozó ügyintézők:
Balog Zoltán
Pásztorné Szőllősi Margit
Telefon: 32/460-155/147-es mellék.
								

Együttműködésüket köszönjük.

Pásztó, 2008. január 14.
											
											

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

HIRDETMÉNY
Pásztó Város Önkormányzata értékesítésre meghirdeti a pásztói 1464/9 hrsz-ú 400 m2 területű közművesített ingatlant.
Az ajánlatban meg kell jelölni a vételárat (induló vételár 15 millió Ft + ÁFA) és mellékelni kell a beépítésre vonatkozó látványtervet
a létesítendő és felújítandó épületre, a megépítendő parkolóhelyekre, buszváróra, buszmegállóra kiterjedően, amit arra jogosult tervezővel kell elkészíttetnie az ajánlattevőnek.
Az ajánlat 1 Millió Ft bánatpénz fizetéséhez kötött, melynek 11741024-15450827 számú számlára utalását a pályázatban igazolni
kell.
A vételár megfizetése szerződéskötéskor egy összegben esedékes.
A bánatpénz a vételárba beszámít, elállás esetén az önkormányzatot illeti meg.
Az ajánlatok érvényességi ideje a beadási határidőtől számított 30 nap, amely alatt megtörténik az értékelés, az eredményhirdetés,
a szerződéskötés és a nem nyertesek részére a bánatpénz visszautalása.
A további, részletes pályázati feltételekre vonatkozó dokumentáció beszerezhető 50.000 Ft + ÁFA fent megnevezett számlára történt megfizetését igazolva ügyfélfogadási időben 2008. február 15-ig Malomhegyi Lajos főmérnöknél (Pásztó, Kölcsey F. u. 35. II. em.
34. szoba). A pályázati dokumentáció megvételének hiányában pályázat nem nyújtható be, ilyen pályázat érvénytelen.
A vételi ajánlatot postai úton ajánlott küldeményként – az „1464/9 telek vétele” jelige feltüntetésével – zárt borítékban Pásztó Város Önkormányzata, 3060 Pásztó, Kölcsey F. u 35. sz. címre kell küldeni. A postára adás végső határideje 2008. február 15.
A képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
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Méltón a nagy elődhöz

2008. január
Szabó Zsolt

A névadó életműve előtt tisztelegtek a Mikszáthban
A „Nagy Palóc” 161. születésnapján,
az idén immár a 39. alkalommal emlékeztek és tisztelegtek Mikszáth Kálmán
munkássága előtt a nevét viselő pásztói
középiskolában.
A közel ötszáz diák mindegyike aktívan részt vett a programok valamelyikén –
volt lehetőségük a választásra, hiszen már
az előzetes programok során irodalmi műsorral emlékeztünk Wass Albert születésének 100. évfordulójára, megismerkedtünk
a vers délutánon Rózsa –Flores Eduardo
mély tartalmú, néhány soros alkotásaival illetve részt vehettünk a fergeteges hangulatú
iskolai röplabda mixgálán, melyen „sajnos”
a tanárcsapat nyert.

Több hónapos komoly munka eredményeként születtek meg a szaktárgyi pályaművek és a több fordulós matematika és
kémia feladatmegoldások: pályamű és sikeres feladatmegoldás született.
Nemes és nagyon színvonalas csapatverseny folyt Mikszáth irodalmi alkotásainak , regényeinek és novelláinak ismeretéből, melyet a 12. évfolyam csapatai nyertek
meg – nagyon szoros versenyben.
A Mikszáth-nap legkiemelkedőbb, hagyományos rendezvénye volt, a szépprózamondó verseny döntője melyet a zsűri elnökének irodalmi előadása vezetett be: a Jó
palócok című kötet novelláinak idő- és térbeliségét valamint a szereplői kontimitást
elemezte Rózsa-Flores Eduardo.

RENDHAGYÓ
PÁRIZSI LELTÁR
In memoriam
Gaál István
Fogyó holddal kel a fények városa,
s eljutsz oda,
ahol nem jártál soha –
nézd csak, az Invalidusok temploma…

A verseny több – nagyon jó érzékkel választott – Mikszáth novella mellett Móricz
Zsigmond, Karinthy Frigyes, Csáth Géza
egy-egy művének részletét hallhattuk.
A verseny díjazottjai:
1. helyezett:
Toldi Lilla 12. f osztályos tanuló
2. helyezett:
Czeglédi Katinka 9. b osztályos diák
3. helyezett:
Mátrai Bence 10. f-es versenyző
4. helyezett:
Forstner Ágnes a 11. a osztályból
5. helyezett:
Selmeci Lili 13. f-es diák
6. helyezett: Létai Nóra
9. f osztályos tanuló
A közönség díjat Czeglédi Katinka, míg a
„Szép magyar beszédért” díjat Selmeci Lili
nyerte.
Perényi Anna díját Hegedűs Péter 9. a osztályos tanuló kapta.
A prózamondó versennyel párhuzamosan zajlottak a tantárgyi tudományos ülések, melyeken a legjobb pályaművek szerzői ismertették munkáikat, volt diákjaink
tartottak beszámolót egyetemi ill. pHD tevékenységükről, dia- és filmvetítések, kreatív és logikai játékok tették tartalmassá ezeket az órákat.
Mindannyian úgy éreztük, hogy rendezvényeink méltóak volt névadónkhoz és
a mikszáthos hagyományokhoz.

Szőke magyar lány Párizsban,
lelkem minek is fájdítsam?
Notre-Dame, Sacre Coeur, Orsay,
Louvre s az Eiffel –
nekem nem kell
az Etoile-ig mennem
kivilágított esti végtelenben.
Szőke magyar lány Párizsban,
szívem minek is ámítsam?
Moulin Rouge, Pére Lachais,
Metropolitain,
ez a siker? –
álmom, reményem, hitem
megrekedt a szivárvány színeiben.
Szőke magyar lány Párizsban,
népem minek is lázítsam?
Sakk, pétanque, pantomim s száz mutatvány
folyik aztán
síró szökőkutaknál;
s ha int egy fáraó, hogy ne mutatnám?
Szőke magyar lány Párizsban:
a filmképen még más is van.
Egy impresszionista őszi alkony
minket rajzol:
állunk a Szajna-parton,
vagy átsétálunk a Luxembourg parkon.
Szőke magyar lány Párizsban –
italunkban hűs ánizs van.
Egyet fordul az Élet körhintája,
s nem találja
hazánk (börtönbe zárva),
s a kastélyt, melyben veszett igazsága…
Szőke magyar lány Párizsban –
ahol esik, ott sár is van…
Alattunk a szürke Zagyva fut s lót ma:
hideg sodra
szerelmünket szétmosva
rohan tovább örök tengerhabokba.
Pásztó, 2008. január 14.
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Észak-Magyarországon is gondban a gazdaság

Pásztón tanácskozott a régió vezérkara
Az Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács, Szabó György elnökletével nyílt ülését tartott – alapítása óta
először - városunkban 2007. december
21-én a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
A résztvevők először tájékoztatót hallgattak meg a Pásztói Többcélú Kistérségi
Társulás településeiről, melyről Sisák Imre
polgármester számolt be. A tájékoztatót
követő gazdasági és munkaügyi helyzetre
vonatkozó kérdésekre a házigazda válaszában kiemelte, hogy a munkanélküliség növekvő tendenciát mutat. 2001-ben a munkanélküliségi ráta 8,9%-os volt, akkor csak
Rétság előzött meg bennünket. Az Eglo
Magyarország Kft-nek akkor 1040 alkalmazottja volt, nem pedig 350-370. A másik a Sole Hungária Kft-nek a kitelepülése.
Ez egy hibás és számunkra súlyos döntése volt az olasz tulajdonosnak, hiszen 500
munkahely szűnt meg, ugyanakkor évi 70
MFt iparűzési adótól estünk el. Az önkormányzat a kistérségben az egyik legnagyobb
foglalkoztató az intézményein keresztül. Jó
néhány komolyabb cég működik még itt,
például az Állami Nyomda (több, mint
100 főt foglalkoztat) és az Agro-Produkt
Kft (több, mint 150 munkahely).
A Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás több komoly közös programot valósított meg. Ezek közül a legkiemelkedőbb a
szociális program és ugyancsak ehhez kapcsolódott egy PHARE program, a munka
világából történő kirekesztődés elleni küzdelem. Ez egy eredményes program volt,
mivel több mint 200 MFt-ot nyertünk el.
Végeredményben 37 embernek a tovább-

foglalkoztatását valósítottuk meg, ugyancsak a szociális területhez kapcsolódóan.
Most több nagy projekt is van előkészületben. Egyik az egészségügyi projekt, amely
az egész kistérséget érinti, valamint a belés külterületi vízrendezési projekt. Van
egy másik környezetvédelmi elképzelés is,
de az a hulladékgazdálkodással függ össze.
Szirák és térsége szennyvízprojekt a következő nagy programunk, ami jelen pillanatban napirenden van. Úgy vélem, hogy ez a
négy projekt megvalósítása bőven elégséges
erre a két éves időszakra.
A szakképzés az romokban hever, azt
gondolom, hogy ezen a területen bőven van
mit tenni a megyében és az országban is.

Az Esélyek Háza és a Pásztói Hírlap közös karitatív akciója

Esélyegyenlőség a szeretet ünnepén

Karácsony előnapján a város centrumában felállított díszes fenyőfánál kicsik és
nagyon egyforma eséllyel nyerhettek meglepetéscsomagot, valamint ajándékokat.

Ezt követően a tanács előterjesztést hallgatott meg a RIÜ átalakulásának elfogadásáról, alapítási hozzájárulás megadásáról,
majd tájékoztatót a Regionális Idegenforgalmi Bizottság éves munkájáról. Ezt követően még két fontos témában tájékozódott
és döntött a Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács. Először előterjesztést
a két Tanácsülés között beérkezett módosítási kérelmekről, majd a két tanácsülés között beérkezett Vis Maior kérelmek befogadásáról. A Pásztón megtartott tanácsűlés
tagjai az előterjesztéseket és beszámolókat
zömében egyhangú szavazással fogadta el.
Szabó

Rendhagyó irodalom óra
100 évvel ezelőtt, 1908. január 8-án a
válaszúti kastélyban megszületett gróf Wass
Albert, a magyar irodalom egyik jeles képviselője.
Hosszú, hat évtizedes munkássága során
versben és prózában énekelte meg a trianoni
magyarság kálváriáját, a nagypolitika egyénre gyakorolt hatását, s kereste azokat a kapaszkodókat, melyek egy összekuszálódott,
értékvesztett korban lehetőséget adnak az
embernek, hogy ember maradhasson.
Ember- és természetszeretete, a hazája
– s ezen belül is Erdély iránti rajongása, a
transzilvanizmus eszméje, melyet haláláig
képviselt, valamint az isteni gondviselésbe
vetett töretlen bizalma a ma élők számára is
elgondolkodtató alkotásokat szült.
Pályájának legfőbb állomásait felidézve
versekkel, levélrészletekkel, prózában megfogalmazott gondolatainak tolmácsolásával
idézték meg a nagy írót a pásztói Mikszáth
Kálmán Gimnázium diákjai.
Czirbuszné Bániczki Magdolna

HIRDETÉS
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Ingyesen jogi tanácsadás
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy
minden hónap negyedik keddi napján
13 órától 16 óráig

Dr. Bakó Miklós
jogi tanácsadással szolgál.
Helyszín: MSZP Városi Elnökség Irodája
Pásztó Fő út 20. (az udvarban lévő irodaházban)

Előzetes bejelentkezés:

06-30/287-85-36

Inyencbolt

Pásztó 3060 Fõ út 48.
Tel.: 32/ 460-951

2008. január

2008. január
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C S O M ’9 8 K f t .
30 lakásos társasházat épít Pásztón
a Cserhát lakótelepen.
A lakások nagysága 65 m2 -től
- az igényeknek megfelelően.
Információ:
Tel.: 20/ 912-4790 és 20/ 925-4161

SULI - BULI

2008. január

Gárdonyis jótékonysági gálaest
A 111 éves Gárdonyi Géza
Általános Iskola közössége
minden tanévben nagy hangsúlyt fordít az intézmény hagyományainak ápolására. A
sokszínű iskolai programok
közül az egyik legkiemelkedőbb rendezvényünk a jótékonysági bál, melyet 2008.
januárjában már 14. alkalommal rendeztünk meg. Ezúton
is szeretnénk megköszönni
minden támogatónak a szíves felajánlást, mellyel lehetővé tették, hogy iskolánk évről
évre gyarapodjék, eszközeit
fejleszthesse, tantermeit korszerűsíthesse.

A 2007-2008-as tanévben a
tantestület a több éves tapasztalatokat összegezve újító szándékkal jótékonysági gálaest
megrendezése mellett döntött,
melyre 2008. január 19-én került sor, a Teleki László Művelődési Központban. A rendezvény
több éves hagyományos programját megőrizve – a végzős diákjaink táncai mellett – lehetőséget teremtettünk arra, hogy
más osztályok, más tanulók is
bemutatkozhassanak a szülők
és a nagy nyilvánosság előtt.
A zene, a tánc, a prózai előadások mellett ismert sztárvendégek szórakoztatták a vendége-

ket.. A kulturális programot
követően hagyományos svédasztalos fogadás következett,
miután a jól sikerült gálaestet
éjfélig tartó zenés-táncos mulatság zárta. Köszönet illeti mindazokat, akik megjelenésükkel
vagy más módon, eddig is önzetlenül támogatták rendezvényünket, valamint a gyermekek
más programjait, mindazokat,
akik számára fontos a Gárdonyi
Géza Általános Iskola múltja,
jelene és jövője.
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Egy pedagógus ajándéka

Cigány
Népművészeti
Fesztivál

Ez az élmény egy csodálatos
emlék marad az én szívemben.
Mikor a könyvtáros néni odaadta a mesét, úgy gondoltam,
kicsit hosszú. De a tanárnőm
nagyon rendes, és ebben is segített. A tanárnő, vagyis Zsuzsa
néni nagyon türelmes, és segíGárdonyi Géza tett a mese megtanulásában.
Általános Iskola Sok-sok órán mondhattam el
Nevelőtestülete a többieknek. Az én számomra a mese egy csodás dologról
szól. Én Zsuzsa néninek köA 2007. évi „BÁL A DÓZSÁÉRT” jótékonysági est támogatói szönhetem, hogy részt vettem
a versenyen. Másrészt magamÁcs Attila, Ágasvári Henrietta, Ágoston Attila, Agro-Produkt Kft., Aktív-I Kft., Alapi Gábor, Alapi Sándor, Alapi Sándor
nak, mert én is szerettem volna,
és Török Erzsébet, Aliter Kft. Járműalkatrész Szaküzlet, Állami Nyomda Rt., Al Rabló, Andó Péterné, Antal Attiláné, Antal
Dávid, Apraja Néptáncegyüttes, Aqua-Rel Bt., Aranka Virágbolt, Aranybogrács Bt., Aranysellő Szépségszalon, Árminiczky ha teljesítményem jól sikerül.
József, Babjákné Petrány Mariann, Bableves Csárda Franka József, Dr. Badacsonyi László, Bagóné Szappan Gabriella, Ba- 2007. december 4-én 14 órára
lázs Rally Team, Balogh István, BamBinó Gyermekdivat, Banos Boglárka, Bartus László És Neje, Batta Péter és Neje, Pásztón a Teleki László Városi
Bátonyterenyei Tanuszoda Kht., Baumit Kft., Dr. Becsó Károly, Becsó Zsolt, Benus László, Bercsényi Gábor, Berta Gyuláné, Könyvtárba mentünk. Mikor
Bertók Sándor, Pusztai Gábor,, Nagy Imre Fekete Csaba, Sisák Gábor, Bestia Fehérnemű Bolt, Bézma Pékség Ecseg, Bildermax lezajlott a verseny és a zsűri is
Ingatlanforgalmazóés Építő Kft., Dr. Boczek Tibor, Bodrogi István, Bognár Béla, Bokor Község Önkormányzata, Boltív döntött, eredményhirdetés volt.
Tüzép, Brenda Péter, Büdi Zsuzsanna, Cba Abc, Cherie Tours Utazási Iroda, CzEglédi László, Cseke Győző, Csépe És Társai Amikor az én nevemet mondKft., Csépéné Bánszegi Judit, Csépéné Polják Anita, Cserhát-Papír, Vegyiárú Nagykereskedés, Csibe Cukrászda, Da-Ronco ták 2. helyezésként, én nagyon
Zoltán, Dar-Span Kft., Darázs János, Dentál-Profil Fogászati Bt., Diákönkormányzat, Diego, Dinka Jánosné, Egererdő Rt.
örültem. Mint aki sírni akar! És
Bátonyterenyei Erdészet, Eglo Magyarország Termelő Kft., Édes Attila, Éles Istvánné, Endrész Imre, Engel Krisztina, Erdélyi
Bt. Mátrakeresztes, Estella Divat, Esztam Zenekar, Fabogár Kft., Fallós Kft., Fekete Csaba, Fekete Róbert, Felsőtoldi Önkor- éreztem, hogy ezt Zsuzsa nénimányzat, Figura György, Filter Fókusz Kft., Fornetti Látványpékség, Fókusz Elektron Bt., Francia Pékség, Frézia Virágbolt, nek köszönhetem.
A verseny után eltelt fél hét.
Frigo Kft. Mezővári Attila, Dr. Füleki Margit, Fűr Lajosné, Dr. Füzér Csaba, Dr. Gajdics Gábor, Gál Enikő, Gála Divatház,
Gárdonyi Géza Általános Iskola, Gáspárné Juhász Mária, Géczi Tibor és Neje, Gerry Anthony Lenihan , Gigabyte Informati- Utána 2007. december 14-én
kai Szaküzlet, Gladius Kereskedelmi És Szolgáltató Betéti Társaság, Göröcs Miklós és Neje, Göröcsné Rónai Judit, Göröcsné 10 órára kellett gyülekezni. Az
Seszták Magdolna, Gubola Pékség Gubola Zoltán, Gyenes Péter, Győri és Tóth Família Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., első órán még ott voltam, és azt
Ifj. Dr. Halász István és Neje, Harmos Ildikó, Dr. Harza László és Családja, Heavy Tools Noskóné Nagy Natália, Dr. Hege- is Zsuzsa néni tartotta. Még egydűs János, Dr. Hegedűsné Dr. Pásztor Margit, Herkules Diáksport Egyesület, Hermeszné Nagy Henrietta, Dr. Hírné Fodor
szer elmondhattam a mesémet.
Erika, Hlavacska Zsolt Csaba Szirák, Holecz Tibor, Huczekné Rétvári Mónika, Húsbolt-Falatozó, Ihracska Gábor És Neje,
Minket Marica néni vitt.
Inez 2007 Kft. Salgótarján, Iskolaszék, Jevcsák Oil Kft. Lőrinci , Juhász Gábor , Juhászné Bacsa Éva, Dr.Kádárkuti Enikő,
Kádárkuti József És Neje, Kádárkuti Zsolt és Neje, K&B Divatház, K&H Bank, Kála Virágbolt , Kálmánfi Bernadett , Ifj. Mert mi ketten mentünk, Oláh
Kálmánfi Jánosné, Káposzta Csaba, Kedvencek Boltja és Kedvenc Kozmetika, Kelet-Cserhát Vadásztársaság, Kereskedelmi András és én. Mikor odaérés Vendéglátóipari Szakközépiskola Salgótarján, Két Textilház Bt. , Kis Pipa Drink Bar, Kiss Zoltán , Kohári Béláné , Koncz tünk, találkoztam egy ismerősJózsefné, Kövesi László, Krémusz Kft. Krämer László, Kriston Péter, Kummer Csaba, Lángos Gyula, Lőrik Csaba , Lőrik sel, Galó Arankával.
Tamás, Lőrik Tibor, Lukács László, Ma A Holnapért Alapítvány, Maczák Ildikó, Maczákné Alapi Tünde, Madlena József,
Itt is lezajlott a verseny, de a
Margaréta Domo Bt., Markó Zsoltné, Maros Lehel Tar, Mazsola Bababolt, Mátravidéki Kulturális Alapítvány , Mátraszőlős zsűri sok idő után hozta meg az
Önkormányzata, Mester Iparcikk Szaküzlet, Mészáros Sándor, Ifj. Mezővári József , Mihályi István, Mikó Zsolt , Mikszáth eredményt. Sajnos az én neveKálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola És Kollgéium, Mikula Zoltánné, Mikuska István, Dr. Molnár Ilona,
met nem mondták, de nem száMolnár István Mátrakeresztes, Művészellátó És Mini Galéria, Music Box Cd Szaküzlet, Muzsla Néptánc És Hagyományőrző Egyesület, M+P Kft. Molnár László, Nágel Róbert, Nagy Katalin, Nagy Sándor Hasznos, Nagy Szabolcs, Nagyné Tóth mít. Amikor a mesét mondtam,
Andrea, Nagy Zsolt , Nagyváradi István, Németh László Szurdokpüspöki Édességdiszkont, Nógrád Megye Közgyűlése, Nóg- én éreztem, hogy Zsuzsa néni
rád Megye Vadászati Kultúrájáért Alapítvány, Nők A Szebb Jövőért Egyesület, Dr. Nyíri Ferenc és Neje, Nyúlcipő és Divat- Pásztón izgul és szurkol nekem.
Én nekem nem volt baj,
áru Bolt, Oké Abc Szelva Péter, Old Fish Pizzéria És Kávézó, Olympia Sportbolt, Ol-Pet Bt., Opolcsik Imre Pásztó, Orange
Női Férfi Divatárú, Otp Rt Pásztói Fiók, Óra-Ékszerbolt Nagy Józsefné, Óvár Vendéglő Mátrakeresztes, Ózon Ételbár, Pa- hogy helyezést nem kaptam.
lóc Nagyker Kft., Papírcentrum, Party Ékszer és Óraüzlet, Pádár Árpádné, Pásztói Rendőrség, P&D Divatház, Petrány Lász- Mert a lényeg az, hogy elmondló, Petránné Sütő Katalin, Pillár 42 Kft., Pintér Adrienn, Plecskó Péter, Plus Pásztó, Pocak Pékség Pásztó, Polgárőrség, Pont tam a mesét, és igenis kiálltam,
Market Bt., Pusztainé Borbás Enikő , Rajeczky Benjámin Zeneiskola Pásztó, Reader’s Digest, Reco Kft., Reviczki Sándor, és elmondtam, akármi is lesz.
Reimann Attila, Rézkatlan Kft., Royal Büfé, Sándor Károly és Neje, Sándor Tibor, Seres Attila, Siena Lakberendezési ÁruDe én csak egy embernek köház, Sic Hungary Kft., Simon Imre, Siposné Víg Ildikó, Sisák Imre , Smolek Ádám , Sodexho Magyarország Kft. , Sturmann
Jenőné, Szabó Endre , Szabó Lajos, Szabó Péter, Szalai István , Szalai Tamás Tar, Szalainé Dunai Mária Tar, Szalkai Gyula, szönhetem, hogy ott voltam
Dr. Szalkai Éva, Szappan Róbert , Szász Viktória Bartus Vanda, Bognár Barbara, Széles Pékség , Szilágyi És Rubin Kft., Szil- Bátonyban. Csakis Zsuzsa néágyi Gábor, Szilágyi Sándorné, Szivárvány Gyermekdivat, Szőker 2005 Kft Szőke Tamás, Szomszéd Zoltán, Sztricsek László , ninek köszönhetem.
Az élményem, hogy sok meSztrifa Kft., Szülők 4. B Osztály, Szülő 6. A Osztály, Szülő 6. C Osztály, Szülő 8. B Osztály, Szülők 3. A Osztály, Szülői Munkaközösségünk, Takács László , Takácsné Salamon Katalin , Tari Éva, Tari Ottó, Tariné Besenyei Éva, Tátrai István, Tehetsé- sét, verset és éneket hallhattam.
ges Pásztói Gyermekekért Alapítvány, Tenko Kft. Lőrinci, Tit Pásztó, Topline 95 Képkeretgyártó Kft., Tóth Imréné, Tóth Jó„Lehet az ember cigány vagy
zsef, Tóth László , Tóth LÁszló Vállalkozó, Tóth Lászlóné, Tóth Sándor , Tóth Szerelvénybolt ’98 Kft., T-Szignál Elektronikai magyar, de az igazi ember az,
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, Urbán Ferenc Szurdokpüspöki, Vállalkozók Klubja Pásztó , Varga József , Városgazdálkodási akinek a szíve is jó.”
Kft. Pásztó, Városi Tv Pásztó, Vár-Tech Kft, Verebélyi József, Verebélyi Valter, Veres László és Veresné Molnár Mónika, Veres Éva, Veres Róbert, V és V Kft. Pásztó, Villanyszerelési Szaküzlet, Vipker Kft, Volek György , Vraskó Húsbolt, W.S.-Ker.
Kft. Szeged , Zeke Zoltán, Zeke István, Zagyi Gyula és Felesége, A Névtelen Támogatók, Valamint Iskolánk Tanulói, Szülői
és Alkalmazotti Közösség

Boros Éva 5.b
Dózsa György Általános Iskola
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Ezt hozta a tél…

„…úgy voltál jó, ahogy voltál…” (Bartis Ferenc)

In Memoriam
Kulcsár Lászlóné Barlai Judit
Pásztó, 1945. július 18.- Pásztó, 2007. december 9.
Mély fájdalommal, nagy tisztelettel és
múlhatatlan szeretettel emlékezünk Rád!
Drága Judit! Anyuka! Nagymama!
Jutka! Jutka néni!
Hogyan is kezdjem, milyen embernek ismertünk meg Téged? Hosszú gondolkodás, emlékezés után Saint-Exupéry sorai jutottak eszembe,
mintha csak Te mondanád: „Tessék, itt a titkom.
Nagyon egyszerű: jól csak a szívével lát az ember.
Ami igazán lényeges, az a
szemnek láthatatlan…”
Hát ez volt a Te varázsod, amivel oly sok embert megszelídítettél.
Az életben stabil
iránytűt adtak a számodra a szüleid: édesapád –
Pásztó hajdani jegyzője,
valamint édesanyád, a
tanító néni, a mai Gárdonyi Iskola egykori
igazgatója. Az otthonról
kapott zsinórmérték –
tisztesség, becsület, hűség – végigkísért az életeden. Soha nem hagyott
eltévedni.
A Te családodban is természetessé vált a szeretet teli élet, a jó kedély, a
nyitottság a szépre, jóra,
az egymásra figyelés, az
egymással törődés.
Hasonlóképpen magas mércét állítottál magad elé a munkád során. A pályán eltöltött 37 év
alatt mindig fogékony voltál a jobbítás iránt, s
mindvégig igényességre törekedtél. A kis diákok
tanítása mellett 14 éven át irányítottad igazgatóhelyettesként az alsó tagozat munkáját. A kimagasló szakmai tevékenységedért több kitüntetést
is kaptál: 1976-ban Miniszteri Dicséretet, 1980ban Kiváló Munkáért Kitüntetést, s legutóbb,
2004-ben a Magyar Kultúra Napján átvehetted
a Karácsony Sándor-díjat. Ezzel a pedagóguséletműdíjjal koronázódott meg a több évtizedes
gyermekszerető tanítói munkád.
Emberségre tanítottál!
Őrizzük a beszédedet az általad megtartott
nevelési értekezletek sokaságából, a tanári szobából, a felsorolhatatlanul sok együtt töltött programról.
Hamar kiderült számunkra, hogy milyen
okos, művelt, megfontolt, az élet nehézségeit állni tudó, kibíró ember voltál. Csak remélni merjük, érezted szeretetünket!
Most már csendes szóval köszönjük, hogy
ismerhettünk Téged, ebben az elembertelenedő

világban is őszintének, egyenesnek, hitelesnek
maradni tudó embert.
A tanítványaid mély tisztelettel és mérhetetlen
szeretettel emlékeznek szép beszédedre, őrzik a
karácsonyra kapott arany ötösöket, és soha nem
felejtik, hogy Te vezetted be őket az iskolába. A
lakásodon együtt elkészített mézeskalács mindig
Rád emlékezteti őket.
A szülők a nálad biztonságban, szeretetben
tudhatták gyermeküket. Érezték, hogy meg akarod érteni, ismerni őket. Mindenre találtál emberi megoldást. A legnagyobb nehézségeket
humorral enyhítetted.
Kollégaként köszönjük, hogy Benned
olyan munkatársat ismerhettünk meg, aki a
gyakorlati élete példájával adott irányt, hogyan kell a gyerekekkel s
a szülőkkel bánni.
Hálásak vagyunk,
hogy az együtt végzett
nevelői munka során
oly sok biztatást kaptunk tőled. Nyugalmad,
humorod, szakmai biztonságod, problémakezelésed felejthetetlen a
számunkra.
Elismerő
tekintély övezett Pásztó
város vezetői körében is.
Kívánom
magunknak, hogy méltón tudjunk megőrizni Téged. Tudásod, hivatás- és iskolaszereteted, lényeglátásod, optimizmusod példa, örökség a
számunkra.
Önzetlenséged, nagyvonalú egyszerűséged
mindig szeretetet sugárzott felénk.
Életed folyamán szeretetet építettél mind a családodban, mind a munkahelyeden, a környezetedben.
Nagy László nem sokkal a halála előtt, a vele
készített interjún feltett kérdésre – „Mit üzen az
emberiségnek 50 év múlva?” – a következőt válaszolta: „Ha még lesz emberarcuk, csókolom
őket.”
Drága Jutka! Kedves Jutka néni!
A TE EMBERARCOD nem felejtődik el,
hiszen belénk vésődött, hatott és hatni fog ránk.
Itt maradsz közöttünk. Óriási felelősség számunkra, hogy a Tőled tanultakat tovább vigyük.
Ez a mi örökségünk!
Szivák Ilona
igazgató

„Ezt hozta az ősz” – írja
remekművében Kosztolányi,
majd felsorolja azokat az értékeket, amelyeket az elmúlás évszaka még adhat az embernek.
Néhányunknak a tavalyi szeptember a gyönyörűséges árnyalatai mellett feketét is hozott:
éjszínű gyászt. Gaál Istvánt, a
képíró-mestert gyászoltuk, és
gyászoljuk ma is. A „rozsdás
vas” korában kevés ember tudta (tudja) valóban megérinteni műveltségével, elhivatottságával, őszinteségével, humánus
gondolkodásával a lelket. Ő
ezen kevesek közülük való volt.
Nehéz hinni, hogy már csak
fényképeken, fotókon és jó barátok, tanítványok emlékeiben
él tovább.
Olykor képtelenség megállapítani, pontosan mi is az,
ami minket bánt. Hogy a barátunk a megszokottnál kevesebbet törődik velünk? Hogy a
szerelmünk egyszer csak azt írja:
nincs tovább? Hogy a mester
magunkra hagyott bennünket,
„tanítványokat”, s hiába keressük önigazolásunkat a szavaiban?
A minap az egyik barátommal beszélgettünk az áldatlan
hazai állapotokról, s szóba került Gaál István neve is. Szomorúan állapítottuk meg, hogy
ő egyszerűen sok volt Magyarországnak. Azzal az emberrel,
aki szinte az egész világon csak
dicsőséget hozott a nemzetének, így történhetett meg, hogy
erős művészi öntudatával, egyenes gerincével, a reneszánszból
örökölt ars poeticájával nem felelt meg a talán ezért is nagyon
gyöngének látszó kis magyar
demokráciában, amely – mintha még a régi gazdagságával áltatná magát – két kézzel szórja
aranyát a sivatag homokjába.
Pár aranyforintot azonban sikerült megmenteni az enyészettől,
és bár – mily’ meglepő – fizetni
nem tudunk velük, mi itt, Pásztón gyűjteményünk legszebb
darabjaiként csodáljuk őket.
Ezt hozta a tél – fagyos csillagok, metsző szél,
alabástromhideg telihold mögött végtelen űrt, rejtélyes magányt és gyógyíthatatlan hiányt.
Messze tűnt barátok, elveszett
szerelmek és az öröklét ködébe
bújt mesterek hiányát.
Nyugodjanak békében.
Szabó Zsolt
MKG
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A gyengébb nem a gyengébb nem?

„Nők a Szebb Jövőért” Egyesület, Pásztó szebb jövőéért
Társaságokban és az utcai beszélgetések alkalmával is sokat lehet hallani egy új pásztói civil szervezetről. Csak
úgy emlegetik az emberek, hogy a „nőklub”. A város lakossága szeretne többet
megtudni rólatok – kértem nyilatkozatra Huczekné Rétvári Mónikát, az egyesület elnökét.
Az alapító tagok közül néhányan már
évek óta jól ismerjük egymást. Rengeteg
ötlet és elképzelés fogalmazódott meg bennünk, amelyek megvalósításával sokat tehetnénk városunkért. A sok jó elgondolás,
terv és program arra vár, hogy létre is jöjjön. Nem szerettünk volna abba a hibába
esni, hogy csak beszélünk és kritizálunk,
közben pedig nem csinálunk semmit. A
terveket tettek is követték és arra az elhatározásra jutottunk, hogy egy törvényesen
működő szerveződést hozunk létre.
- Miért csak nők a tagjai az egyesületnek?
Az ismert ókori közhelyet mi megfordítva értelmezzük. Minden sikeres nő mögött egy férfi áll.”
- Milyen célokat tűztetek ki magatok elé?
- Pásztó kulturális életébe szeretnénk
aktívan bekapcsolódni. De különböző klubokat is szervezünk, csatlakozunk országos
kampányokhoz, karitatív feladatokat is ellátunk. Segítségünkkel megvalósulhatnak
olyan elképzelések, amik eddig csak a fiókban hevertek. Különböző valós vagy ál
okok miatt eddig nem volt rá vállalkozó
szellemű közösség aki azt kivitelezze.Úgy
gondolom, hogy a sok jó elképzelésünket
és tenni akarásunkat városunk javára tudjuk fordítani. Mi nyitottak vagyunk mindenfajta együttműködésre, amennyiben az
a végeredményt szolgálja. Nem csinálunk
abból hiúsági kérdést, ha társszervezők vagyunk. Egyesületünk tagjai önállóan is végeznek közéleti munkát és mi a háttérből
mindenben segítjük őket. Hiszünk abban,
hogy a civil szervezetek összefogásával még
nagyobb eredményeket lehet elérni, amely
a városunk érdekeit szolgálja. Szeretnénk is,
ha a civil szféra összefogása erősödne a nagyobb hatékonyság érdekében.
- Az eddig eltelt rövid időszak alatt, milyen munkát végeztetek?
- Rohamléptekkel kezdtünk dolgozni.
Elhatároztuk, hogy megrendezzük az első
Pásztói Rockfesztivált.. Nemcsak a fiatalok
kedvelik ezt a zenei műfajt, hiszen mi is a
rockzenén nevelkedtünk fel. Közvélemény
kutatást végeztünk, ami meggyőzött bennünket arról, hogy van fogadókészség erre
a programra. Színhelyként a Kishegyi Szabadidőparkot választottuk.
A parknak az a feladata, hogy ilyen és
ehhez hasonló rendezvényeknek adjon helyet. Sajnos erre nagyon kevés példa volt
a múltban. Ez az értékes terület kihasználatlan, csak részfeladatokat lát el. Ös�szefogással betölthetné szerepét a város

lakosságának a megelégedésére és szórakoztatására. Ez megint nemcsak pénzkérdés,
hanem alapvetően megfelelő hozzáállás és
az együttműködésre való készség kérdés. Az
előkészületi munkában sok segítséget kaptunk civilektől, az önkormányzattól és más
társszervezőktől is, amit ezúton is köszönök. Nagyon sokan ellátogattak a Kishegyre a gonosz időjárás ellenére is. A rendezvény sikeres volt, sok pozitív visszajelzést
kaptunk, amelyek erőt adnak a továbblépéshez.

Elindult a Baba-mama klub szervezése,
ahol a kismamák találkozhatnak, megbeszélhetik közös problémáikat, vendégeket
hívhatnak. Két alkalommal került már sor
a Baba-Börzére. Ruhaneműket, iskolaszereket, gyermek holmikat lehetett cserélni,
vagy nagyon olcsón megvásárolni. A sokak által kedvelt Zorán nagysikerű teltházas koncertet adott a Művelődési Központban. Ennek megszervezésében részt vett
az egyesület valamennyi tagja. Egy ilyen
nagy költségvetésű koncertet, ahol a jegyárak nagyon magasak, nehéz megszervezni.
Csak abban az esetben lehet belevágni, ha
biztosak vagyunk abban, hogy minden jegyet el tudunk adni, mert különben veszteséges lesz. Karácsony előtt társszervezőkkel
együttműködve megszerveztük a jótékonysági ruhaosztást.
Sok-sok holmi összegyűlt, amit a rászorulók, az odalátogatók fel tudtak használni.
Örülünk, hogy segíthettünk!
- Nagyon termékeny időszak áll mögöttetek, szinte hihetetlen, hogy ilyen rövid idő
alatt ennyi nagyszerű programot meg tudtatok szervezni. Mik a további elképzelések,
milyen feladatokat tűztetek ki magatok elé a
2008-as évben?
- Az eddig elvégzett közös munka egy
igazi csapattá kovácsolt össze bennünket. Folytatjuk a megkezdett munkánkat.
2008-as év első fele a „retro” jegyében telik Meghirdetünk egy rock-and-roll táncversenyt a pásztói és a környező települések
iskolás korú tanulói számára. Formabontó
bált szervezünk a Művelődési Központban,
aminek a RETRO-BULI nevet adtuk. A
70-es 80-as évek hangulatát és zenei világát szeretnénk feleleveníteni. Az abban az
időszakban legismertebb és legnépszerűbb
pásztói és környékbeli Disc Jockey-k közreműködésével. Várjuk a retro dicso-sok jelentkezését, akik szívesen részt vennének a

RETRO-BULIBAn. A buli nyilvános lesz,
mindenkit szeretettel várunk.
Elindítunk egy TERE-FERE klubot.
Ennek keretében színészekkel ismert közéleti emberekkel beszélgethet a város érdeklődő lakossága.
Egyesületünk csatlakozott egy országos kampányhoz is, melynek címe „Mentsük meg a férfiakat”. Mozgalmunk célja az
érintettek informálása, megoldási lehetőségek összegyűjtése és a társadalmi összefogás erősítése a jobb minőségű és hosszabb
életévek reményében. Mert kutatások bizonyítják, hogy annak a valószínűsége,
hogy egy férfi hazánkban túléli a 65. életévét, ma csupán 59%. Úgy gondoljuk, hogy
mi NŐK – mint a családok motorjai – sokat tehetünk gyermekünk, szüleink, párunk, barátaink és a körülöttünk élők életminőségének javításában. Az egy napos
Rockfesztivált –terveink szerint- három
napos zenei fesztivállá fejlesztjük. Az egyik
nap a retro zenéé, a másik nap a D.J.-k parádéja, a harmadik nap pedig ismételten a
rock zene szerelmeseié. A három zenei stílus közül mindenki megtalálhatja majd a
számára leginkább megfelelőt korosztálytól
függetlenül, a tiniktől egészen a nagymamákig és nagypapákig sőt a dédikig.
- Kik a tagjai az egyesületnek és kívánjátok-e bővíteni a létszámot?
- 15 alapító taggal alakult meg az
egyesület 2007. májusában. A tagságnak
egyetlen feltétele van: nőnek kell lenni A
létszámunk fokozatosan bővül, amire szükségünk is van, hiszen magasra tettük a mércét. Az a nőtársunk, aki szeretne velünk
megismerkedni, és ezután bekapcsolódni a
munkánkba, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot!
A Művelődési Központban tartjuk az
összejöveteleinket, ahol Prezenszki Piroskát
lehet keresni, de e-mailban is elérhetőek vagyunk: nokaszebbjovoert@freemail.hu
vagy az iwiw-en.
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Eb karate bronzérem Portugáliából

Scheili Esztert immár a felnőttek között is magasan jegyzik
Az elmúlt esztendő végén Portugáliában a rendezték meg az ESKA karate junior és felnőtt Európa bajnokságot, ahol
a 15 fős magyar válogatott együttesben
három pásztói, Csincsik Sándor, Ocsovai
Gergő és Scheili Eszter is helyet kapott. A
kontinensbajnokság előtt néhány nappal
a magyar szakvezetés a 18-ik születésnapját ünneplő Scheili Esztert - junior korosztálya mellett, gondolva egy merészet
-, újoncként a felnőttek csapatküzdelmébe is benevezte. A „mélyvízbe dobás” oly
annyira jól sikerült, hogy a női kumite
csapat - Scheili Eszter remek helytállása
- mellett eredményhirdetéskor a dobogó
harmadik fokára állhatott fel.
- Mikor tudtad meg, hogy az utazó keret
tagja leszel?
- Az EB előtt még két minősítő válogató versenyen kellett a szakvezetők által kiszemelt személyeknek,- közte nekem- jól
szerepelni. Először a Kunmadaras kupán,
majd ezt követően a budapesti bajnokságon is az első helyen végeztem. Ekkor már
sejtettem meglesz az utazásom, aztán erre
még rájött a nagy meglepetés, tagja lettem
a 3 fős női magyar kumite felnőtt csapatnak is.
- Ez volt az első kontinensbajnokságod?
- Nem, mert 2006-ban Dunaújvárosban már ott voltam a korosztályos Európabajnokságon. Itt egyéniben második, csapatban pedig eb bajnoki címet szereztünk.
Két éve novemberben Svájban indultam a kadett Európa-bajnokságon is, ahol
szintén az ezüstérmes helyen végeztem.Prágában a korosztályos kontinensbajnokságon csapatban megvédtük az eb bajnoki
címünket, majd a következő évi lengyelországi kadett eb-n a legjobb 16 közé kerültem.
- H ogyan emlékszel a Portugáliában történtekre?
- Portóban 64 –es tábláról indultunk.
Első junior mérkőzésem egy portugál lán�nyal volt, ahol csak hosszabbítás után

nyertem. Ezt követően egy igen alacsony
spanyol lányt kaptam ki, aki nagyon kellemetlen ellenfélnek bizonyult. Próbáltam őt
kijátszani, de nem sikerült. Itt is hosszabbítás következett, majd egy összeütést követően ellenfelem megintése elmaradt, így
oda lett a továbbjutásom.
- Ezután jött a felnőttek csapatküzdelme?
- Álmomban sem gondoltam, hogy azt
a szerb lányt kapom ki a csapatmérkőzésen,
akitől életem első korosztályos Európa-bajnokságán már vereséget szenvedtem. Naná,
hogy fűtött a sikeres visszavágás reménye.
Nyertem is 2-0-ra. Ez a győzelem gyorsan felértékelődött, mivel két másik társam
nem bírt ellenfelével, így az én egyetlen
győztes mérkőzésemmel jutottunk tovább.
Ezt követően a svédek ellen „ikszeltünk” és
már is jöhetett a világ egyik legjobb csapata
a lengyel együttes. Itt egy döntetlent tudtunk kiharcolni, két vereség mellett. Mint
a későbbi találkozókon kiderült, a lengyelek meg is nyerték ezt az EB-t, mi meg boldogok voltunk, mert eredményhirdetéskor
felállhattunk a dobogó harmadik fokára.
Nekem ez a portugál szereplés volt ez

Hegyifutás

Pásztói futó sikerek Szorospatakon
A szorospataki országos hegyifutóverseny
II. futamán szép pásztói sikerek születtek. A többnyire szilárd burkolatú erdészeti úton vezetett 6, 7 km illetve 12, 2 kmes nagy szintkülönbségű pályák az enyhe
téli időjárás ellenére is komoly erőpróba
elé állították a futókat. A rövidebb távon6,7 km- indult HUFEZE-Bauton Pásztó szenior tájfutói közül az ismét rendszeres futó edzéseket végző Hugyecz Zoltán
győzelmét hozta, miközben klubtársai közül Tepkor Zoltán és Nagy Antal is egyéni csúcsot ért el. Felnőtt nőknél a hosszú

távon -12, 2 km- indult Czirbusz Katalin
Pásztói Szabadidő SE, szenioroknál pedig
a HUFEZE-Bauton Pásztó tájfutója Zentai
József végzett az élen.
Eredmények Táv: 6, 7 km Szenior 3549 évesek 1. Hugyecz Zoltán 33:53 perc
..5. Tepkor Zoltán 38:56 ..9. Nagy Antal
52:00
Táv 12, 2 km Felnőtt nők 1. Czirbusz
Katalin Pásztói Szabadidő SE 1:08:27 perc
Szenior férfiak 50 évtől felfelé 12,2 km 1.
Zentai József HUFEZE-Bauton Pásztó
59:29 perc

első felnőtt nemzetközi megmérettetésem,
melyen azt hiszem becsülettel helytálltam.
- Említetted, nálad jól megfér egymás
mellett a sport és a tanulás. Hetente hány
edzéssel tudsz készülni a versenyekre?
- Változó helyszíneken én minden nap
edzem. Reggelente egy óra erőnléti edzést
tartok a.helyi Gárdonyi iskolában, vagy futok a környéken néhány kilométert. A sulit
követően Lőrik Csaba irányítása mellett a
heti két pásztói edzést még további három
fővárosi követ.
Mennyiben tudja egyesületed a Pásztói
Shotokan Karate Klub anyagilag is támogatni a versenyzésedet?
- Az utóbbi időben mivel a karate nem
olimpiai sportág már egyre kevesebb anyagi
támogatást tud nyújtani. Talán sokak számára hihetetlennek tűnik, de a portugáliai
eb túlnyomó részét utazási és egyéb költséget édesanyám a családi kasszából fizette. Sokfelé fordultunk támogatásért, de sikertelenül. Az EB jelentős anyagi kiadása
után úgy döntöttünk édesanyámmal, hogy
készítünk rólam egy bemutatkozó reklámanyagot és azt eljuttatjuk majd néhány
helyre, hátha valaki megszán és nemzetközi eredményeimre tekintettel az elkövetkezendő versenyeken anyagilag is támogatna.
- Milyen közeli célt tűztél ki magad elé?
-Ha vidéki lányként sikerül megragadnom a válogatott keretben és ehhez itthon
megfelelő anyagi támogatást is kapok, akkor szeretnék ott lenni áprilisban Belgrádban, májusban Prágában az Európa-bajnokságokon, de most már nem riadnék
vissza az angliai felnőtt eb megmérettetésétől sem. Persze az igazi álom a 2009-es világbajnokság lenne Japánban.
Jelenleg feketeöves vizsgával rendelkezem, melyet 2006-ban a japán Sawada
mesternél tettem le. Idén szeretnék megpróbálkozni a 2 dan mestervizsgával. Ez
nemzetközi szinten ilyen korban már komoly rangot jelentene számomra.
Zentai József
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Köszönet a sport támogatásáért
Egyesületünk 2oo7. évi köszöntője és hírei nem jutottak el a Tisztelt Olvasóinkhoz. Kérem mindazok elnézését, akiknek megköszönve az elmúlt évi
támogatását, segítségét, kellemes ünnepeket és eredményesebb új esztendőt
kívánva anyagtorlódás vagy más egyéb
miatt nem jelenhetett meg híradásunk
az év utolsó kéthavi lapjában. Elnézést
kérek Czirbusz Katalin hosszútávfutó atlétánktól, teljesítménytúrázóinktól
Bódi Ádám birkózónktól, kosarasainktól, hogy eredményeik ismertetését nem
sikerült nyilvánosságra hozni.
A Pásztói Szabadidő Sportegyesület
2oo8-ban lett 4o éves. Jogelődje a birkózó
szakosztály 1968. szeptemberében alakult,
de erről majd később és bővebben szeretnénk megemlékezni. Örök optimizmusunk
mellett meg kell állapítani, hogy ez az év
sem kezdődött azzal a jogos elvárásunkkal, amely a becsületes munka létjogosult-

ságát bizonyítva mutat a további túlélésre.
Mi ezek ellenére is ezt az utat járva tudjuk
elképzelni magunk számára követendő útjelzőnek, amelyet az eltelt 4o év alatt bejártunk, megharcoltunk, elviseltünk, elértünk. Akik negatív befolyása gátolta a teljes
kibontakozást, azok nem mi ellenünk, hanem a város ellenében vétettek büntetlenül. Legyen az utókor bírálata eredményes,
tanulságos mindannyiunk számára.
A feladat most is adott, már történnek
az események. Készülünk a hagyományos
Szent László teljesítmény túrára, amely reményeink szerint megint több száz indulót vonz városunkba. Február 2-án a kollégium aulájából indul 15 és 3o km-es táv,
amely megtétele után reméljük több hazai
indulót is köszönthetünk.
Kosarasaink indulnak az NB II-es bajnokságban. Továbbra is olyan szubjektív
akadályok legyőzősével kell szembenézni,
mint az edzéslehetőség hiánya a hagyo-

mányos foci teremtornák miatt, vagy az
amatőr sportban teljesen szokatlan hétközi mérkőzések, amelyek a profi csapatokra
lettek kitalálva.
2oo8. január 13-án a Kishegyen négy
sportoló alapító taggal megalakult az egyesület újabb szakosztálya az ökölvívás. Sok
sikert kívánunk az alapítóknak, az egyesület vezetésének kitartó, támogatásra alkalmas küzdőteret remélve.
Bódi Ádám birkózónak, aki az elmúlt
fél évben súlycsoportjában a legjobb eredményeket érte el, további sikeres szereplést
kívánunk, a közelgő diák olimpia nagy próbatétele lehet kibontakozó tehetségének.
Sporttársaink közül most a karatésokat
köszöntjük az elmúlt félévben nyújtott teljesítményükért, a Nógrád Megye Sportolója cím elnyeréséért, amelyet két sportolójuk
ért el. További sikeres szereplést kívánunk
Lőrik Csaba edzőnek.
Illés Rudolf

Városunk sportjának kiválóságai

Lőrik Csaba mester immár Bérczy Károly díjas
Nógrád megye Közgyűlése 1990ben alapította azt a magas sportelismerést, melynek névadója a balassagyarmati születésű és Jobbágyiban eltemetett
Bérczy Károly újságíró, az első magyar
sportsajtó szerkesztő-kiadója lett. Az
első 1991-es megyeházi díjátadáson is
volt pásztói kitüntetett az időközben elhunyt Petreczki Tiborné testnevelő tanár személyében. Őt két évvel később
jelen sorok írója, majd az ezredfordulón posztomuszként Kronvald Tamás vb
bronzérmes tájfutó, két éve pedig a Nógrád megyei Birkózó Szövetséget vezető
Illés Rudolf követte. Szeptemberben az
első Pásztón tartott Megyenapon a helyi születésű Lőrik Csaba karate edzőnek
ítélték oda a megye legmagasabb sportkitüntetését a Bérczy Károly díjat. Az
érintettel pályafutásáról a minap beszélgettünk.
- Csaba! Téged nemcsak a Pásztón, de a
megyében, az országban és a határon túl is
sokan ismernek. Ennek ellenére kérlek, röviden elevenítsük már fel a sporttal való kezdeti
időszakodat?
-A karatéval 1980-ban, Salgótarjánban
ismerkedtem meg. Egy évvel később 1981
márciusában a Budapesti Műtex-hez Bíró
György mesterhez kerültem, akihez 1992-ig
jártam rendszeresen edzésre, miközben itthon Pásztón 1981. február 1-én 116 fővel
megalakítottam az első karate szakosztályt. kezdte visszaemlékezését Lőrik Csaba.
- Mint versenyző, meddig jutottál?
-A kezdést követően három év múlva
már, kék öves lettem. Húsz éves voltam,
amikor 1984-ben úgy döntöttem megpróbálkozom a sportág edzői vizsgájával.
Sikerült. Aztán fokozatosan léptem előre
a ranglétrán 1989-ben 1 danra, egy évvel

később 2 danra, 1996-ban 3 danra, majd
2006-ban 4 danra vizsgáztam.
- A versenyzés és az edzői vizsga mellett
1987-ben belevágtál a versenybíró képzésbe. Úgy
tudom ma már e téren is magas szintre értél.
- Pontosan két évtizede szereztem meg
a WKF (Világ Karate Szövetség a szerz.),
valamint az IPPON SHOBU (egy pontos küzdelem) rendszerű versenyek B kategóriás vezető bíró minősítését. 2001-től
csak ilyen versenyeken bíráskodom. Jelenleg „A” kategóriásként vezetek mérkőzéseket. Egyébként ilyen minősítéssel rajtam
kívül csupán még négyen rendelkeznek az
országban.

- A salgótarjáni Talpai Józseffel együtt alapították meg 1991-ben a Palóc Karate Szövetséget. Itt egy négyéves elnöklést követően a mai
napig a szövetség technikai vezetője vagy. Van
még más társadalmi megbízatásod is?
-Ezen felül még tagja vagyok a Magyar
JKA Karate Szövetség elnökségének a DAN
Kollégiumnak, mely az országban a mesterek szakmai csoportját fogja össze. Közel

három évtizedes edzői tevékenységem alatt
rengeteg szép eredményeket értek el tanítványaim. Száznál (!) is több alkalommal
álltak dobogón a magyar bajnokságokon, a
kontinens kupákon, az Európa és Világbajnokságokon.
- Néhány nevet felsorolnál közülük?
- A teljesség igénye nélkül, a régiek közül Kecskés Ferenc, Kecskés Ibolya, Kapás
Tamás, Kapás Beáta nevét emelném ki. Jelenlegi sikeres versenyzőim: Scheili Eszter,
Ocsovai Gergő, Csincsik Sándor,Balogh
Péter, Lőrik Dominik, Nagy Regina, Balogh Natália, Palcsok Klaudia, Fujdiar Beáta, ők mind a kilencen egyébként a magyar
JKA válogatott keret tagjai.
- Ezt a fáradhatatlan, időt nem kímélő
munkát minden bizonnyal nem lehet egyedül
eredményesen végezni. Kik a segítőid?
-Szakmai segítőim közül Baranyi Sándor, Nagy Gábor, Talpai József, Józsa Barnabás, és természetesen a Palóc Szövetség
edzőit emelném ki. de mellettük külön
meg kell köszönnöm karate művészetet támogató Sisák Imre polgármester, Illés Rudolf, Palcsok József és nem utolsósorban a
klub elnöke Verebélyi József segítségét.
Számtalan Európa és világversenyre
nem tudtunk volna eljutni Nógrád Megye Közgyűlés Elnökének Becsó Zsoltnak,
helyi cégeink közül az Állami Nyomda, az
AKTÍV I. kft, az Eglo a Baumit Kft, valamint Veres Róbert, Kiss Tibor, Kocsis József, Mucsina Gábor, Tőkei Zsolt, Fekete
Csaba vállalkozók segítsége nélkül. A két
helyi iskola a Gárdonyi és Dózsa támogatása mellett külön köszönet illeti meg a
VárTV a Pásztói Városi TV, a Nógrád Megyei Hírlap és a Pásztói Hírlap hírközlő tevékenységét.
Zentai József
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Köztársaság Külügyminisztériuma támogatta.

„Határok nélkül Európában” címmel Európai Uniós műveltségi vetélkedőre került sor a Mikszáth Kálmán Gimnázium diákjai részvételével a Teleki László Városi Könyvtárban 2007. november 21-én délután. A szellemi erőpróbán az európai integráció
folyamatáról, az unió történetéről, működéséről, intézményeiről,
hazánk csatlakozásáról, valamint a tagállamok népeinek kultúrájáról, hagyományairól, nemzeti sajátosságairól folyt a vetélkedés.
A játékos-komoly, szóbeli és írásbeli feladatok megoldása után
3 fős zsűri értékelte a résztvevők munkáját, felkészültségét. A versengés során a következő csapatok bizonyultak a legeredményesebbnek:
I./ 11. a osztály - Haris Gyöngyi, Vereb Viktor, Nágel Helga
II./ 11. a osztály - Bago Dorottya, Balás Anett, Forstner Ágnes
III./ 11. a osztály - Maczák Vivien, Szántó Nikolett, Vincze Fruzsina
Az általános iskolák felső tagozatos diákjai „Együtt Európában
- Tisztább, szebb környezet-magasabb életminőség-környezetvédelmi esélyek és lehetőségek” címmel rajzversenyen vehettek részt.
A két általános iskolából összesen 39 pályamunka érkezett be. A
zsűri 11 rajzot ítélt kimagaslóan jó színvonalúnak. Munkájuk elismeréséül könyvjutalmat kaptak:
A Gárdonyi Géza Általános Iskolából:
Orosz Balázs, Tari Patrícia, Kovács Bettina, Csépe Boglárka, Rózsás
Zsuzsanna és Fekete Kevin
A Dózsa György Általános Iskolából:
Szabó Lajos, Mihályi Edina, Bognár Korinna
Tárgyjutalomban részesült Kelemen Philip és Nagy Albert
(Gárdonyi Iskola)
Az elnyert pályázati összeg egy részét jutalmazásokra fordítottuk, másrészről gyarapítottuk Európai Uniós dokumentumállományunkat.
Szintén 2007. november 21-én került sor a Batthyány-Emlékév
alkalmából - középiskolások számára meghirdetett - történelmi olvasónapló-pályázat eredményhirdetésére.
Az első miniszterelnökünk 200. évfordulója tiszteletére kiírt
pályázat célja Batthyány Lajos gróf életművének, politikai tevékenységének, eszméinek megismertetése, emlékének ápolása volt.
A legsikeresebb pályámunkákat Balázs Ágnes (11. a), Herczeg
Júlia (10. f ), Nagy Kata (10. f ), Sulyok Kitti (11. a), Haris Gyöngyi
(11.a), Ádámcsik Enikő (12. a), Nagy Réka (12. a), Nagy Kitti (10.
f ), Péter Ivett (10. f.), Maczó Kincső (10. f ) nyújtotta be.
Őket a Balassi Intézet (Nemzeti Évfordulók Titkársága) által
biztosított értékes könyvjutalmakkal díjaztuk.
Valamennyi résztvevőnek, pályázónak gratulálunk az eredményes szerepléshez, és megköszönjük a felkészítő pedagusok:
Czirbuszné Baniczky Magdolna, Madjász Julianna, valamint Bakonyi Zsoltné és Prokop Magdolna tanárnők segítőkész együttműködését. A zsűrizés munkájában Farkas Attila, Melykóné Juhász Judit,
Sándor Gáborné volt segítségünkre.
A rendezvényeket szervezte és vezette Barócsi Sándorné és
Szivákné Vígh Anna könyvtárosok.

2008. január

A Pásztói Művelődési Központ kiscsoportjai
Hétfő 16.00 - 19.00
Kedd
15.00 - 17.00
Kedd
16.00 - 18.00
Kedd
17.00 - 20.00
Szerda 15.00 - 17.00
Szerda 16.00 - 19.00
Szerda 18.00 - 20.00
Csüt.
18.00 - 20.00
Péntek 16.00 - 19.00
Péntek 18.00 - 21.00
Péntek 18.00 - 21.00
			

Őszirózsa Nyugdíjas Klub
Apraja Néptánccsoport
Rozmaring Népdalkör
Agykontroll Klub (páros héten)
Garabonciás Néptánccsoport
Angol Nyelvtanfolyam - gyerek
Boldog Élet Klub
Hastánc Tanfolyam
Angol Nyelvtanfolyam
Muzsla Néptáncegyüttes
Ágasvár Néptáncegyüttes
(5 Éves Kortól, Korhatár Nélkül)

Az Athéné Alkotókör várja az irodalom vagy a képzőművészet
területén alkotók jelentkezését személyesen vagy a 460-881-es
telefonon.
Kézműves foglalkozások, vetélkedők, játékdélutánok várják a
nagycsoportos óvodásokat és az általános iskolás osztályokat!
(Időpont egyeztetés, jelentkezés : 460-881
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