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„Egy vár ereje nem a falakban rejtezik, hanem a védők lelkében”

Egy jövőt építő város

Városunkban az elmúlt esztendőkben a közvéleményt igen csak érdeklő kérdéssé vált a strand fejlesztése, a városközpont rehabilitációja, a csapadékvíz elvezetés, az utak állapota és még számtalan olyan probléma, melynek orvoslása nem tűrt halasztás.
Mára úgy tűnik megmozdult valami, hiszen a kormányzati megszorítások ellenére a pásztói önkormányzat jó néhány akadályt
sikerrel vett és továbbra is lendületben marad. Többek között erről is szó esett azon a sajtóbeszélgetésen, ahol Sisák Imre polgármester kendőzetlenül tárta lapunk munkatársa elé a városvezetés törekvéseit.
– Tombol a kánikula és százak igyekeznek enyhülésért a strandokra. Vajon mi
várja őket itt Pásztón?
– Az uniós követelmények bezárásra ítélték a vízforgatóval nem rendelkező strandokat, így 2006 elején a miénket is sokan elsiratták. Az év májusára
egy közel 80 milliós fejlesztés révén eleget tudtunk tenni az EU-s normáknak és
az infrastrukturális beruházás mellett át
tudtuk adni a gyermek-, a tan- és az úszómedencét is. Legfontosabb technológiai
változtatás pedig az volt, hogy a klóros
víztisztítást egy sokkal korszerűbb hidrogén-peroxidos eljárás váltotta fel. Ami
akkor nem fért bele a költségvetésbe, azt
mostanra pótoltuk. Ezáltal került új burkolat a nagymedencére, melynek költsége közel 3,4 millió forint volt. Külön
büszkék vagyunk a gépház tetőszerkezetén üzembeállt napkollektorra is, ami a
gyermek és tanmedence vizét melegíti az
optimális szintre. Az idén több elöregedett – sokat árnyékoló - fát is kivágtunk,
melyek helyébe a városgazdálkodásiak révén örökzöldek és gyönyörű virágpadok
kerültek.
– Ez a kulturáltabb környezet persze
áremeléssel is járt?

– Távolról sem, hiszen jól ismerjük
a lakosság nehezedő anyagi helyzetét. Az
üzemeltető Dél-Nógrádi Vízmű vezetésével közösen úgy döntöttünk, hogy nem
változtatunk a tavalyi árakon. Természetesen nem feledkeztünk meg és folyamatosan napirenden tartjuk egy melegvizes
kör ülőmedencének a létrehozását is, ami
az idősebb generációk kényelmét szolgálja majd elsősorban. Ehhez keressük a
megfelelő pályázati forrást.
– Apropó pályázatok! Mi a helyzet
ezen a területen?
– Jelenleg futó pályázataink legfontosabb eleme az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a Pásztói
Kistérség Leaderer pályázata. Ennek keretében összesen 114-en - önkormányzatok, civil szervezetek, kis- és középvállalkozások - hoztuk létre a Cserhátalja
Vidékfejlesztési Nonprofit Kft-t. Ez a társaság 1 milliárd és 22 millió forint támogatás elnyerését teszi lehetővé. Pozitív
döntés esetén Pásztón tovább fejleszthetjük a turisztikai szempontból is igen fontos strandot. Mindezen túl több EU-s pályázatunk is „fut”, azaz elbírálás előtt áll.
Hosszú hónapok várakozása után közülük az egyikben már döntöttek is. Ezáltal

a polgármesteri hivatalban elkészülhet a
komplex akadálymentesítés. A 22 milliós
beruházás nyomán minden fogyatékkal
élő polgár jóval könnyebben intézheti hivatalos ügyeit a városházán. Lesz hangos
lift, tolókocsi rámpa, útbaigazító táblák
és még sok minden más, amit a 21.század
esélyegyenlőségi törekvései megkövetelnek.
– Milyen tervek és programok születtek a belváros megújulásáért?
– Jó esélyünk mutatkozik a városközpont rehabilitációjára beadott pályázatunk elnyerésére, amely 800 milliós támogatást jelent. Ennek előhírnökeként
cseréljük az ivóvíz- és szükség szerint a
csatorna hálózat elemeit a Csillag tér és
a Főút felső szakaszán. Tesszük ezt azért,
hogy a jövő évi főúti aszfaltcsere és a Csillagtér majdani körforgalmi csomóponttá
alakítása után már évekig ne kelljen csőtöréssel bajlódnunk. A Palóc Út Egyesülettel közösen pályáztunk a Csohány Ház
grafikai műhellyé alakítására, valamint a
Klapka köz teljes felújítására. Sajnos néhány társult önkormányzat adminisztrációs hibájából fakadóan, ez a pályázatunk
könnyen elutasításra kerülhet, de ez irányú célunkat mégsem adjuk fel. A közeljövőben a Rajeczky Házzal együtt - egy
komplex turisztikai projekt keretében –
lehetőségünk nyílna Gaál István képíró
életművének bemutatásra is.
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– Mi lesz a kórház sorsa?
- A Margit Kórházat sem felejtettük
ki a fejlesztési programok sorából, hiszen bírálati szakaszban van egy 800 milliós támogatás elnyerése. Ennek révén
egy új és korszerű 1200 négyzetméteres
rendelő kerül majd átadásra a kórház területén. Több száz millió forintos fejlesztés nyomán az intézmény fűtésrendszere is átépítésre kerül, és megtörténik
majd a kórház teljes akadálymentesítése
is. Új műszerekkel is gazdagodunk, mivel négydimenziós nőgyógyászati- , valamint hasi- és szívultrahang berendezések
beszerzése is része a programnak.
– Más intézmények?
– A regionális területfejlesztési tanács tagjaként fontosnak tartom, hogy
a szűk lehetőségek ellenére minden támogatott lehetőséget kihasználjunk. Eddig öt pályázatot nyújtottunk be, melyek közül különösen fontos a Dózsa és
Gárdonyi iskola 33 milliós fűtéskorsze-

rűsítése. Szintén az oktatást szolgálja a
közoktatási intézmények informatikai
fejlesztésére beadott pályázatunk is, a digitális táblák beszerzése érdekében. Mivel Pásztó a kistérség központi települése,
ezért pályáztunk egy régen várt 25 személyes „kisbusz” beszerzés érdekében. Je-
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lenlegi információn szerint, a 20 millió
forintos megítélt támogatás – és 5 milliós önrész - révén a közeljövőben a jármű
nem csupán a környékről bejáró diákokat
szállítja majd, de nagy segítséget jelent a
járóbeteg utaztatásban is.
– Külső területek?
– Régóta húzódik a Petőfi és Irinyi
utca csapadékvíz elvezetésének 22milliós
beruházása. Ehhez kapcsolódik majd az
Irinyi utca felújítása több, mint 10 millió
forint értékben. Szintén pályáztunk a Mátyás király utca és a Mikszáth út járdáinak
felújítására, valamint a Muzslára vezető út
ezer méternyi szakaszának a leaszfaltozására is. Végezetül szeretnék valamit leszögezni a félreértések elkerülése érdekében.
Az általam vezetett önkormányzat szinte
valamennyi elérhető támogatási formára
benyújtotta a pályázatait és minden lehetséges módon törekszünk arra, hogy mindannyiunk érdekében nyerjünk is.
SZ.P.

A legdinamikusabb magyar cég a Mátra nyugati kapujában

Pásztón is elstartolt a DENSION Audio Systems
Kegyesek voltak az égiek a pásztói avatóünnepség résztvevőihez, hiszen ragyogó napsütés fogadta a Dension Audio Systems Kft. gyáregységébe érkezőket június utolsó péntekjén. A 2007-ben a legdinamikusabban fejlődő magyar cég címet
jogosan elnyerő vállalkozás nógrádi gyáregységének megnyitóján Lukács József
alapító és tulajdonos, Szíjj Attila ügyvezető igazgató és Sisák Imre polgármester
köszöntötte a nem mindennapi esemény több európai országból érkezett résztvevőit. A vendégek egyértelműen meggyőződhettek róla, hogy városunk egy újabb
világszínvonalú termelőegységgel gazdagodott, ahol a helyiek tucatjai találtak és
találni is fognak jó, és biztos munkahelyet.
Gyönyörű tájon és csodás környéken
találtuk meg, az eddig csupán Budapesten
működő cégünk számára az ideális gyártó telephelyet – mondta köszöntőjében
Szíjj Attila ügyvezető igazgató, aki a népes vendégsereg számára röviden felvázolta a 2001-ben alapított vállalkozás történetét. Kifejtette, hogy évek kellettek ahhoz,
hogy világszínvonalon fejlesztett és gyártott
termékeik meghódítsák az autóipar legnevesebb képviselőit a kontinensen. A kezde-

ti nehézségek után mára már 15 világhírű
autómárka logója díszíti a cég vásárlókat
bemutató tárlóját a Volkwagentől a Fordon át az Audi-ig. Ide Pásztóra elsősorban
a termelés és a logisztika hatékonyabbá tétele érdekében települtek, ahol nem csupán munkaerőre, de valóban vállalkozásbarát környezetre is találtak. Az ügyvezető
lapunknak adott nyilatkozatában kiemelte, hogy a folyamatos fejlesztés, a gyártásra való koncentrálás, a minőségi kiszolgálás
és mindenekelőtt a csapatmunka alkotják a
cég filozófiájának alapjait.
Maga a Dension név sokak számára
ismerős, hiszen alig néhány esztendeje
egyedüliként csak ők vittek piacra autóba is használható merevlemezes MP3-as
lejátszót, ám az igazi sikert az Ipod, illetve annak az autós multimédia rendszerhez való illesztése hozta meg a tisztán
magyar tulajdonú vállalkozás számára.
Míg 2003-ban csupán 50 millió forintos
forgalmat bonyolított a Dension, addig
2006 végére már 2,6 milliárdos bevételt
realizálhatott.
A házigazda önkormányzat nevében
Sisák Imre polgármester adott hangot meglepetésének, hiszen optimista ember lévén
sem gondolta volna, hogy a múlt év novemberi tájékozódó megkeresés után alig
hét hónapra, már sor kerülhetett a szalag

ünnepélyes átvágására. Mindez persze nem
mehetett volna ilyen gyorsan a beruházó
cég elszánt hatékonysága és a helyi résztvevők – önkormányzat, munkaügyi kirendeltség, különböző hivatalok - pozitív
hozzáállása nélkül. Kiemelte, hogy Pásztó
városának milyen sokat is jelent egy ilyen
vállalkozás betelepülése, ahol a helybéliek
tucatjai biztos foglalkoztatásra találtak és
remélhetőleg a jövőben is újabb munkahelyek létesülhetnek.
A cég alapító tulajdonosa Lukács József köszöntőjében kifejtette, hogy a vállalkozásnak konkrét elképzelései vannak az
autós multimédia eszeveszett gyorsasággal
fejlődő piacán és a folyamatos innováció
révén - reményei szerint - a társaság hos�szabb távon is tartani tudja piaci pozícióit,
sőt tovább is képes lesz fejlődni. Ezt a nem
titkolt célt szolgálja az a kezdeményezés is,
miszerint 5 milliós tőkével - Nógrádi Fiatalok Műszaki Kultúrájáért Alapítványt
hoznak létre, mely a felnövekvő generációk
„mérnök óvodájaként” szűkebb pátriánk
megtartóképességét, a cég pásztói fejlődését, valamint más beszállítói cégek idetelepülését szeretné szolgálni.
A hivatalos ceremónia után a vendégek betekintést nyerhettek a valóban 21.
századi technológia alkalmazásába és a
gyártási folyamatokba.
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KÖZÉLETI MOZAIK

VISSZAPILLANTÓ
Az elmúlt két hónap igazán bővelkedett jeles eseményben
szűkebb pátriánkban. A tavaszi ünnepek a ránk köszöntő nyári kánikula számtalan olyan programot hozott, melyek méltán
kaphatnának helyet lapunk hasábjain. A teljesség igénye nélkül
készítettünk egy kis rövid képes visszapillantót olvasóinknak.

„Áldott legyen a Pünkösdnek ünnepe az Úr dicsőségére...”

Pásztón másfélszáz „véndiák” búcsúzott az Alma Matertől.
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Barócsi Sándorné a könyvtár lelke

Balassi díjasunk 2008-ban

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár minden évben Balassi-díjjal tünteti ki azokat a dolgozókat, akik életművük, személyes helytállásuk alapján a könyvtár dolgozó kollektívája
példaképnek tekinthet, s mint ilyet bemutathat a könyvtárat
látogató lakosságnak is.
A kitüntetettek száma évente 3 fő. A díjazottak köréről a Balassi Díj Kuratórium dönt a tárgyév április 6-ig beérkezett javaslatok (könyvtári dolgozók, kuratóriumi tagok, felkért javaslattevők)
alapján.
Ebben az évben június 9-én került sor a Balassi-díj átadására,
ahol Barócsi Sándorné kolléganőnk kapta meg ezt a kimagasló
szakmai elismerést.
Orsika 1973-tól dolgozik könyvtárunkban. Kezdetben a pásztói Nagyközségi-Járási Könyvtárban dolgozott, jelenleg is első
munkahelyén látja el a számára meghatározóan szép és becsült feladatát, az olvasók, a látogatók szolgálatát.
Munkába állásától az olvasószolgálatban tevékenykedik, kezdetben a gyermekkönyvtári, majd a felnőttrészlegben kölcsönzői, tájékoztató munkakörben. Jelenleg olvasószolgálati csoportvezetőként
koordinálja részleg munkáját, kiemelt területe a tájékoztatás.
Megbízható felkészültsége, türelme, és az olvasókhoz való példás viszonya e szakterület kiemelkedő munkatársává avatta, intézményünk egyik legértékesebb dolgozója.
Kinevezett dolgozóként szakirányú felsőfokú végzettséget
szerzett. 1979-ben diplomázott a Debreceni Tanítóképző Főiskola könyvtár-népművelő szakán. Az elmúlt években a kor követelményeinek megfelelően fejlesztette szakmai /informatikai/ ismereteit tanfolyamokon, továbbképzéseken. Tudását a középiskolás
korosztály számára könyvtárhasználati ismertetőkön, foglalkozásokon kamatoztatja, és tájékozató könyvtárosként irodalomkutatással, könyvtárközi kölcsönzések igen nagy számával segíti a továbbtanulók sokrétű igényeinek kielégítését.
Gratulálunk neki! Munkájához a továbbiakban is jó egészséget
és sok sikert kívánunk.
Sándor Gáborné

Képviselői fogadónap

A Dózsában közlekedésbiztonsággal Gyermeknapoztunk.

Tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy 2008 július hónapjától kezdődően rendszeresen, minden hónap első hetének szerdai napján 14.00 órától képviselői fogadónapot tartanak Pásztó,
Kölcsey F. u. 16 szám alatt (TESZ tanácsterme):
Kramer László
Reviczki László
Tari Ottó
önkormányzati képviselők, amelyen várják a választók megjelenését.
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FOGLALKOZTATÁS
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Új lehetőség az álláskeresők helyzetének javítására
Az Észak-magyarországi régióban 2007-2009 között a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2 „Decentralizált
Programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” intézkedésének regionális programja keretében összesen 4097 fő –
ebből 81 fő pásztói kistérségben élő - hátrányos helyzetű álláskereső és inaktív személy munkaerő-piaci (re)integrációját
valósítjuk meg. A program megvalósítására 5.187.529 e Ft áll
a régió rendelkezésére.
Az Észak-magyarországi régió a hátrányos helyzetű régiók közé
tartozik, erős lemaradás jellemzi a foglalkoztatottság területén is.
Országosan 2007-ben a 15-74 éves népesség 57,3%-át foglalkoztatták, ezzel szemben az Észak-magyarországi régióban 44,7%-át
(Pásztó kistérségben 44,9 %). Az aktivitási arány szintén az Északmagyarországi régióban az egyik legalacsonyabb, 50,6%, Pásztó
kistérségben pedig csak 48,2 %.
A foglalkoztatottak legmagasabb iskolai végzettség szerinti ös�szetétele - a korábbi tendenciáknak megfelelően - az elmúlt 6 év
alatt jelentős mértékben átalakult, erőteljesen csökkent a legfeljebb általános iskolát végzettek és valamelyest a szakmunkások, s
növekedett az érettségivel és szakképesítéssel, de leginkább a felsőfokú diplomával dolgozók részaránya. A 2007. évi adatok szerint az észak-magyarországi régióban foglalkoztatottak 13%-a legfeljebb általános iskolát végzett, 34-34%-a szakmunkásképzőben,
illetve középiskolában szerzett képzettséget, míg 18%-a főiskolai
vagy egyetemi diplomával rendelkezett.
Célul tűztük ki, hogy az alacsony iskolai végzettségből, életkorból, inaktivitásból adódó hátrányokat programunk segítségével mérsékeljük.
Ennek érdekében a hátrányos helyzetű személyek közül régiós szinten 1729 fő alacsony iskolai végzettséggel, vagy azzal sem
rendelkezők részére a szakképzés feltételét jelentő alapfokú végzettség megszerzésének biztosítása, majd a szakképzésbe való bekapcsolásukkal elhelyezkedésük elősegítése. Azon csoportok esetében, akiknél az életkori hátrányok okozzák a munkaerőpiacra való
bejutás akadályát - a 25 év alatti (elsősorban pályakezdő) fiatalok
(1094 fő), 642 fő 50 éven felüli álláskereső estében – a hiányzó
képességek, készségek pótlásával, foglalkoztatásuk támogatásával
segítjük elő az elhelyezkedést. A kisgyermekes anyák, GYES-ről,
GYED-ről, gyermekgondozásból visszatérni kívánó nők (205 fő)
számára a szükséges ismeretpótlással, új ismeretek, kompetenciák
megszerzésének biztosításával, munkahelyi beilleszkedésük időtartamára bértámogatással kívánjuk megteremteni a hosszú távú foglalkoztatás lehetőségét. A program célcsoportjába tartoznak még
a családon belüli többszörös munkanélküliséggel érintettek, akik
közül 427 fő bevonását tervezzük.
Terveink szerint a támogatások eredményeként Pásztó kistérségben a programba vont 81 főből 64 fő valamilyen típusú képzésben
vesz részt, és ezt követően 32 fő az egyéni programjának befejezését
követő hatodik hónapban (180. napon) is foglalkoztatott lesz.
A munkanélküliség kialakulása szempontjából az Észak-magyarországi Régióban is döntő jelentőséggel bír a szakképzetlenség, illetve az alacsony iskolai végzettség. A csupán 8 általánossal, vagy
annál alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a regisztrált álláskeresőkön belül jelenleg megközelíti az 50 %-ot
Tapasztalataink azt mutatják, hogy hagyományos munkaerőpiaci
eszközökkel e réteg elhelyezkedési esélyei csupán kis mértékben
javíthatók. A 8 általános iskolai végzettség, bizonyos alapvető ismeretek illetve kommunikációs készségek hiánya már önmagában
komoly akadályát képezi még az egyszerűbb, betanító jellegű képzésekbe történő bevonásnak is. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy
az e körben fokozottan jelen levő szegénység, erős depriváció, és
egyéb negatív környezeti hatások meglehetősen alacsony motivációs szintet eredményeznek bármiféle tanulással összefüggésben. Ezért ennél a célcsoportnál a képzésbe vonás mellett szükség
van további személyre szabott szolgáltatások (motivációs tréning,
kulcsképesség-fejlesztő tréning, álláskeresési technikák oktatása,
kommunikáció-fejlesztés, személyiségfejlesztés, együttműködési
készség fejlesztése, segítő mentori háttér biztosítása) nyújtására is.
A 25 éves vagy fiatalabb álláskeresők aránya a regisztrált álláske-

resőkön belül napjainkban mintegy 20%-os részarányt képvisel. A
fiatal korosztályokban tapasztalható növekvő munkanélküliség elsősorban az alacsony iskolai végzettségűek beáramlásának köszönhető, de közrejátszik benne az is, hogy a munkáltatók szakemberigénye gyakran nem találkozik a képzési rendszerből kikerülő fiatalok
szakképzettségével, esetleg hiányos munkatapasztalatával, a munkával kapcsolatos követelményrendszer, és a díjazás pedig a fiatalok elvárásaival. A munkaerőpiac igényeit figyelembe vevő képzésekkel,
valamint személyre szabott, életkoruknak, élethelyzetüknek megfelelő szolgáltatásokkal, a munkagyakorlat megszerzésének lehetőségét biztosító támogatásokkal kívánjuk elősegíteni, hogy a célcsoport
tagjai megfeleljenek a munkaerőpiac kihívásainak
Régiónkban a regisztrált álláskeresők 15,4 %-a ötven év feletti
életkorú, akiknek elhelyezkedését magas életkoruk mellett további
hátrányok (aluliskolázottság, elavult szakképzettség, egészségi problémák) is nehezítik. Az ebbe a célcsoportba tartozók 11.8 % nem
rendelkezik még alapfokú iskolai végzettséggel sem. A program keretében bizonyos egyszerűbb, ismeretfelújító képzésekkel, emellett
olyan szolgáltatások nyújtásával (újraorientáló-motivációs tréning,
kulcsképesség-fejlesztő tréning, konfliktus-kezelés, mentori háttér
biztosítása) próbálunk segíteni, amelyek ebből az élethelyzetből való
kilábalásukat segíthetik elő. Mindezeken túl munkakipróbálás címén nyújtott támogatás biztosításával is segítenénk a munkáltatók
e célcsoporttal szembeni előítéleteinek megváltozását.
Hasonlóan az előző három célcsoporthoz, sajátos adottságaiknál fogva egyes női munkavállalói rétegek is jól körülhatárolható
hátrányokat szenvednek az elhelyezkedésnél. Bizonyos, hagyományosan női szakmák, foglalkozások iránt érzékelhetően csökkent a
kereslet. A kisgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák
számára a váltakozó munkarend, vagy a nagy távolságú ingázás
nehezen vállalható, miközben a számukra is elfogadható rugalmasabb foglalkoztatási formák alig léteznek. A programban különböző szolgáltatások (reintegráló tréning, kommunikáció-fejlesztés, személyiségfejlesztés, együttműködési készség fejlesztése,
álláskeresési technikák oktatása, karrier-terv készítése, egyéni és
csoportos tanácsadások) segítségével feloldjuk az otthoni tartózkodásból fakadó elszigeteltséget, elősegítjük a résztvevők kulcsképességeinek fejlődését a szociális kompetenciák területén: társadalmi eligazodás, beilleszkedés, kommunikáció, önérvényesítés,
együttműködés, konfliktuskezelés. Képzésük ideje alatt gyermekfelügyeletet szervezünk, ily módon azok a nők is részt tudnak venni a programban, akiknek gyermekük elhelyezése gondot okoz.
A munkanélküliség sajátos színterét jelentik azok a családok,
ahol a családtagok közül többen is, talán valamennyien munka
nélkül vannak. A családon belüli többszörös munkanélküliség főleg az alacsony iskolai végzettségűek, a romák és a megromlott
egészségi állapottal rendelkezők körében jelentkezik.
Az ilyen családok száma becslékünk szerint a régióban több százra tehető. Programunk célja, hogy a bevont hátrányos helyzetű
családokból legalább egy fő munkaképes korú családtag munkába helyezését elősegítsük. E célt önkormányzatok, önkormányzati intézmények, civil szervezetek bevonásával, valamint a részükre
nyújtott szolgáltatásokkal kívánjuk elérni. Mivel az érintett személyeknél hangsúlyozottan jelentkeznek olyan tényezők, mint az
elhelyezkedést akadályozó motiválatlanság, passzív, ingatag munkavállalási szándék, nem reális munkaigény, szociális-, pszichés-,
egészségügyi tényezők - különösen fontosak a megfelelő humán
szolgáltatások, és a mentori háttér biztosítása.
A Pásztó kistérségben a 2008. május 30-ig a 2 évre tervezett
64 főből 33 fő vesz részt valamilyen képzésen.
Jelenleg Pásztón három tanfolyamon 23 fő képzése folyik. Ez kedvező lehetőség az itt tanulók számára, mert kevesebb időt kell utazásra fordítaniuk. A Társadalmi Megújulás Operatív Program további sikere, hogy már 13 főt bértámogatással vagy bérköltség
támogatással foglalkoztatnak.
Reméljük, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Program
által egyre több olyan álláskereső lesz, akinek megvalósul az
elhelyezkedése,illetve új szakma megszerzésével megnőnek a foglalkoztathatósági esélyei.
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Pályázati kiírás
A Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv. 20/A § alapján pályázatot hirdet nyugdíjazás miatt megüresedő Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Vezetői /magasabb vezetői/ munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónapos próbaidő kikötésével
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc út 35.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi köre: Pásztó Városi Önkormányzat oktatási, szociális, művelődési intézményei,
							
tűzoltóság pénzügyi gazdálkodási feladatainak ellátása, irányítása
Illetmény és juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. vonatkozó rendelkezései.
Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság,
– 5 éves szakmai gyakorlat költségvetési szervnél
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
– egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség és mérlegképes könyvelői szakképesítés;
		 vagy középiskolai végzettség és felsőfokú közgazdasági szakképzettség és mérlegképes könyvelői képesítés;
		 vagy középiskolai végzettség és felsőfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés és mérlegképes könyvelői képesítés.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet:
– számítógépes ismeretek,
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– saját kézzel írott részletes szakmai önéletrajz, az eddigi munkakörök, tevékenységek leírása,
		 a magasabb szakmai vezetői munkával kapcsolatos szakmai és vezetői program,
– képesítést igazoló iratok közjegyző által hitelesített másolata, /vagy eredeti okiratok/
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
– nyilatkozat arról, hogy a képviselő-testület és a bizottságok nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalják a pályázatot.
A munkakör betöltésének időpontja: 2008. december 1-től
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 31.
A pályázat benyújtásának módja: Ajánlott küldeményként postai úton Pásztó Város Polgármestere címére
							
/3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc út 35./ Kérjük a borítékra ráírni: „IPESZ Vezetői pályázat”
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülésen, legkésőbb 2008. szeptember 30-ig.
A képviselőtestület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– teljes szövege a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
		 KÖZIGÁLLÁS informatikai rendszerében www.kozigallas.gov.hu
– www.paszto.hu honlapon

Sportegyesületek 2008. évi támogatása
ssz. szervezet megnevezése
Támogatott pályázati cél
önkormányzati támogatás /eft./
1 Gárdonyi DSE
Az iskola 110 éves jubíleuma és az egyesület 26 éves fennállás alkalmából sportfesztivál megrendezése
30
2 Herkules DSE
Fut a Dózsa”rendezvény támogatása
30
3 HUFEZE Sport Klub
Sportfelszerelések vásárlása, Országos Bajnokságokokon való részvétel.
70
4 Ózon Sportrepülő Egyesület
Gombástetői repülőnap megrendezése.
100
5 Pásztói Asztalitenisz Club
Az egyesület egész éves működésére, utazási költség, felszerelések vásárlása.
120
6 Pásztói Kézilabda Club
Nógrád-Heves megyei bajnokságban való szereplés költségeire
240
7 Pásztói Shotokan Karate Egyesület Országos Bajnokságokra; Nemzeti Bajnokságokra; Európa Bajnokságokra való utazási és szállás költségeire
380
8 Pásztói Sport Klub
A PSK keretein belül működő csapatok versenyszerű működtetésének szükséges feltételek biztosítása
350
9 Pásztói Szabadidő Sportegyesület
Olimpiai sportágakban utánpótlás nevelés, sportszakmai nevelés,-tehetség gondozás, teljesítménytúra.
380
10 Pásztói Tájékozódási Futó és Sz.S.E. szabadidő „sportos” eltöltése, versenysport, környezeti tudat fejlesztése
50
11 PULC
A PULC keretein belül működő csapatok versenyszerű működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása
200
Összesen		
1950
Tartalék		
50
Mindösszesen		
2000
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Pásztó Város Önkormányzata E1 Egyszerűsített mérleg 2007.
MEGNEVEZÉS

Előző évi költségvetési
beszámoló záró adatai

A / Befektetett eszközök összesen
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

Auditálási
eltérések
( +, - )

Auditálási
eltérések
( +, - )

Ezer Ft

Előző évi auditált
egyszerűsített
beszámoló záró
adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló
záró adatai

Tárgyévi auditált
egyszerűsített
beszámoló záró
adatai

7 838 564

7 838 564

7 631 964

7 631 964

9 307

9 307

9 118

9 118

5 377 731

5 377 731

5 123 004

5 123 004

39 904

39 904

40 317

40 317

2 411 622

2 411 622

2 459 525

2 459 525

211 924

211 924

138 249

138 249

IV. Üzemeltetésre, kezelésre
átadott eszközök
B / Forgóeszközök összesen
I. Készletek

11 944

11 944

8 139

8 139

II. Követelések

43 588

43 588

41 553

41 553

III. Értékpapírok

-

-

-

-

IV. Pénzeszközök

109 472

109 472

46 729

46 729

46 920

46 920

41 828

41 828

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

8 050 488

8 050 488

7 770 213

7 770 213

D / Saját tőke összesen

7 387 998

7 387 998

7 146 129

7 146 129

V. Egyéb aktív pénzügyi
elszámolások

1. Induló tőke
2. Tőkeváltozások

345 597

345 597

345 597

345 597

7 042 401

7 042 401

6 800 532

6 800 532

3. Értékelési tartalék

-

-

-

-

E / Tartalékok összesen

48 336

48 336

-14 734

-14 734

48 336

48 336

-14 734

-14 734

-

-

-

-

I. Költségvetési tartalékok
II. Vállalkozási tartalékok
F / Kötelezettségek összesen

614 154

614 154

638 818

638 818

I. Hosszúlejáratú kötelezettségek

158 097

158 097

100 828

100 828

II. Rövidlejáratú kötelezettségek

348 003

348 003

434 701

434 701

108 054

108 054

103 289

103 289

8 050 488

8 050 488

7 770 213

7 770 213

III. Egyéb passzív pénzügyi
elszámolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN

Pásztó városi önkormányzat jegyzőjének felhívása

A GYOMNÖVÉNYEK ELLENI VÉDEKEZÉSRE
Az elmúlt években a közterületeken, illetve a mezőgazdasági művelésbe, be nem vont parlagterületeken, jelentős mértékben elszaporodtak az allergiát okozó pollent termelő gyomnövények. Ezen gyomnövények komoly egészségi, mezőgazdasági és gazdasági kárt okoznak. A betegségek száma csökkenthető az allergének (károsító tényezők) megszüntetésével. Allergén pollenjének a levegőben előforduló
mennyisége időjárásfüggő. A légszennyezés oka a lakókörnyezet elhanyagoltsága, ápolatlansága, a mezőgazdasági művelésre szánt földek
parlagon hagyása, a nem megfelelő gyommentesítés.
A fent vázolt problémák városunkban (városrészeinkben) is jelen vannak. Kérem a lakosság és a civil szervezetek összefogását és tevékeny közreműködését a belterületi ingatlanok tisztántartása és gyommentesítése érdekében.
A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény szerint a jegyzőnek:
- növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki a károsítók elleni védekezés elmulasztásával közvetlenül veszélyezteti a
mezőgazdasági termelés biztonságát, vagy a károsítók járványos terjedésének teret adva a térség illetve a termőtáj termelési biztonságát veszélyezteti, továbbá közegészségügyi védelmét szolgáló növényvédelmi intézkedéseket, illetve beavatkozásokat elmulasztja,
- növényvédelmi bírságot lehet kiszabni azzal szemben, aki a növényvédelmi hatóságok szakigazgatási tevékenységét akadályozza,
intézkedését figyelmen kívül hagyja.
A növényvédelmi bírság legkisebb összege 20. 000,- legnagyobb összege 2. 000. 000,- forint.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2004. (II.27.) Ör. rendeletével módosított a köztisztaság fenntartásáról szóló 19/2003.
(IX.19.) Ör. rendelete kimondja: hogy az ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetve haszonélvezője, bérlője köteles gondoskodni. Az ingatlan tulajdonosai kötelesek gondoskodni az ingatlan és a közút között lévő zöldsáv, nyílt árok
és ennek műtárgyai, járda tisztántartásáról.
Aki a rendelet előírásait megszegi 30. 000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a fent leírt kötelezettségüknek folyamatosan, minél többen tegyenek eleget. A hivatkozott jogszabályokban foglaltak betartását a jegyző folyamatosan ellenőrzi.
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Pásztó Város Önkormányzata E2 Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2007.

Ezer Ft

MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosított

előirányzat

Teljesítés

előirányzat

Személyi juttatások

1

1 422 574

1 415 823

1 400 497

Munkaadót terhelő járulékok

2

463 247

459 801

456 198

Dologi és egyéb folyó kiadások

3

712 325

753 096

723 044

Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

4

38 401

249 860

237 994

Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások

5

39 229

41 465

36 151

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

6 955

4 393

4 309

Felújítás

7

25 316

76 715

53 135

Felhalmozási kiadások

8

97 047

147 658

55 647

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

9

2 139

3 480

3 480

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás

10

2 500

5 979

6 027

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

11

1 025

2 525

1 969

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

12

-

-

463

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen

13

2 810 758

3 160 795

2 978 914

Hosszú lejáratú hitelek

14

70 934

70 934

70 934

Rövid lejáratú hitelek

15

175 904

175 904

50 000

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

16

-

-

-

Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai

17

-

-

-

Finanszírozási kiadások összesen

18

246 838

246 838

120 934

Pénzforgalmi kiadások

19

3 057 596

3 407 633

3 099 848

Pénzforgalom nélküli kiadások

20

-

-

-

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

21

-

-

-

Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások

22

-

-

-5 092

KIADÁSOK ÖSSZESEN

23

3 057 596

3 407 633

3 094 756

Intézményi működési bevételek

24

253 509

245 785

237 869

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

25

784 698

853 548

839 707

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

26

983 045

951 117

952 144

Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszk.átvétel

27

1 000

19 587

19 672

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

28

125 795

107 077

60 844

28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevét-ei

29

82 095

82 095

50 772

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

30

-

21 248

19 639

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel

31

7 000

6 755

6 755

Támogatások, kiegészítések

32

571 119

760 001

760 000

32-ból önkorm. költségvetési támogatása

33

571 119

760 001

760 000

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

34

3 929

3 929

3 476

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

35

1 376

1 376

947

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

36

2 731 471

2 970 423

2 901 053

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

37

40 938

112 680

19 128

Rövid lejáratú hitelek felvétele

38

273 500

276 194

116 597

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

39

-

-

-

Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei

40

-

-

-

Finanszírozási bevételek összesen

41

314 438

388 874

135 725

Pénzforgalmi bevételek

42

3 045 909

3 359 297

3 036 778

Pénzforgalom nélküli bevételek

43

11 687

48 336

48 336

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

44

-

-

-

Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek

45

-

-

-4 722

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

46

3 057 596

3 407 633

3 080 392

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE

47

-67 600

-142 036

-29 525

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE

48

67 600

142 036

14 791

TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE

49

-

-

-

AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE

50

-

-
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Pásztó Város Önkormányzata E3 Egyszerűsített pénzmaradvány 2007.
Ezer Ft
MEGNEVEZÉS

1. Záró pénzkészlet

Előző évi költségvetési
beszámoló záró adatai

Auditálási
eltérések
( +, - )

Előző évi auditált
egyszerűsített
beszámoló záró
adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések
( +, - )

Tárgyévi auditált
egyszerűsített
beszámoló záró
adatai

103 340

103 340

40 640

40 640

-55 004

-55 004

-55 374

-55 374

34 270

34 270

-

-

-

-

-

-

14 066

14 066

-14 734

-14 734

-21 748

-21 748

-884

-884

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-7 682

-7 682

-15 618

-15 618

8 474

8 474

7 810

7 810

13 082

13 082

5 206

5 206

-

-

-

-

2. Egyéb aktív és passzív
pénzügyi elszám. összevont
záró egyenlege (+,-)
3. Előző év(ek)ben képzett
tartalékok maradványa (-)
4. Vállalkozási tevékenység
pénzforgalmi eredménye (-)
5. Tárgyévi helyesbített
pénzmaradvány
6. Finanszírozásból származó
korrekciók (+,-)
7. Pénzmaradványt terhelő
elvonások (+,-)
8. Vállalkozási tevékenység
eredményéből alaptev.
ellátására felhaszn. összeg
9. Költségvetési pénzmar.-t
külön jogszabály alapján
módosító tétel (+ , -)
10. Módosított pénzmaradvány
11. A 10.sorból egészségbiztosítási
alapból folyósított
pénzeszköz maradványa
12. A 10.sorból kötelezettséggel
terhelt pénzmaradvány
13. A 10. sorból szabad
pénzmaradvány

Tisztelt Ingatlan Tulajdonosok!

Pásztó Város Önkormányzat Adóhatósága értesíti a tisztelt lakosságot, hogy Pásztó Város Viziközmű Társulat elvégezte feladatát és
2008. április 29-én megszűnt. A jogutód Pásztó Város Önkormányzata lett. A szennyvíz csatorna érdekeltségi hozzájárulást a továbbiakban Pásztó Város Önkormányzat Adócsoportjához kell befizetni a 11741024-15450827-08110000 számla számra illetve a kipostázott
készpénzátutalási megbízáson. Felhívom a tulajdonosok figyelmét, hogy a régi Pásztó Város Viziközmű Társulat 11741024-20021702
számla megszűnt, emiatt annak felhasználásával nem tud befizetést teljesíteni. Amennyiben befizetési csekkje elfogyott vagy megsérült
úgy annak pótlását személyesen Pásztó Város Polgármesteri Hivatal Pásztó, Kölcsey út 35. Fszt/4 ajtó pótolható, illetve telefonon 32/
460 – 155 / 176 mellék Kaszapné Kis Anettól tájékoztatást kérhet.
Értesítjük a Tisztelt Tulajdonosokat, hogy amennyiben nem teljesítik rendszeresen befizetéseiket, akkor azt adók módjára következetesen behajtjuk. Ha az sem vezetne eredményre átadjuk bírósági végrehajtásra, aminek többletköltségét áthárítjuk a hátralékosra.
Bízunk abban, hogy önkéntes jogkövetés keretében határidőben mindenki eleget tesz vállalt kötelezettségeinek és nem kerül sor bos�szúságot és többlet költséget okozó kényszer intézkedésre.
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy akik a szennyvíz beruházás megvalósításához Lakástakarék Pénztár (LTP) szerződést kötöttek és csekk hiánya miatt rendszertelen a befizetése akkor a hiányt a pásztói OTP Bank fiókjában befizetheti illetve készpénzátutalási
megbízást igényelhet. Kérem továbbá, hogy fizetési kötelezettségének havonta rendszeresen tegyen eleget, ugyanis a befizetett összegre
csak abban az esetben történik meg az állami támogatás elszámolása (30% állami támogatás + 3% kamat), és ebben az esetben lesz meg
a számlán 8 év múlva a 223.621,- Ft. Amennyiben ez nem teljesül az aláírt nyilatkozat értelmében a hiányzó összeget az Önkormányzat kénytelen lesz adók módjára behajtani.
A csatornahálózatba bekapcsolt lakosság befizetése képezi a beruházáshoz felvett hitel visszafizetésének fedezetét.
Az ingatlanán tulajdon változást (eladás-öröklés) köteles bejelenteni Pásztó Város Önkormányzat Adócsoportjához és a még fennálló
tartozást az OTP-nél vezetett számlájára befizetni. Elkerülhetetlen az adás-vételi szerződésben kitérni a csatorna beruházás után fizetendő hozzájárulásra, hiszen az ingatlan csatornával ellátott, ugyanakkor az ezzel kapcsolatos elszámolás nem feltétlenül történt meg.
Tájékoztatásért forduljon személyesen Pásztó Város Polgármesteri Hivatal Pásztó, Kölcsey út 35. szám Fszt/4 ajtó illetve telefonon
a 32 / 460 – 155 / 176 melléken Kaszapné Kis Anetthez.
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„Az előrehozott választás gazdasági kényszer”!

Beszélgetés Orbán Viktorral
– Elnök úr, Ön azt mondta évadzáró beszédében, hogy Magyarországnak nincs
több vesztegetni való ideje.
– Mindenki tisztában van azzal – hiszen elemzők, közgazdászok régóta figyelmeztetnek rá – hogy a világgazdaság radikális átalakulás előtt áll. Ez az átalakulás
hatalmas kihívás elé állítja a magyar gazdaságot, amely jelenlegi válságos állapotában nem tudja felvenni az új ritmust, nem
tud alkalmazkodni az új körülményekhez.
Ezért minél előbb változásra van szükség.
Kezelni kell a válságot, és talpra kell állítani a gazdaságot. Erre azonban a kisebbségi
kormány képtelen.
– Hogyan idézhető elő Ön szerint a
változás?
– Az ország érdeke egyértelműen azt
diktálja, hogy az emberek minél előbb, előrehozott választáson fejezhessék ki akaratukat az ország jövőjét illetően. Ugyanakkor az előrehozott választás mára gazdasági
kényszerré is vált, hiszen a kisebbségi kormány képtelen úrrá lenni a válságon, amit
napról napra újabb bizonyítékok támasztanak alá: a májusi adatok szerint az infláció már elérte a 7%-ot, egy év alatt tizen-

egyezerrel nőtt a munkanélküliek száma,
újabb gyárak, üzemek zárják be kapuikat, a
kormány mindeközben pedig az ÁFA emelésére készül.
– Mi kell az előrehozott választáshoz?
– Az előrehozott választáshoz az Országgyűlésnek fel kel oszlatnia önmagát.
Ez pedig kizárólag az SZDSZ-en múlik. A
szabaddemokratáknak el kell dönteniük: az
emberek pártjára állnak, vagy továbbra is
kültagok maradnak az MSZP nevet viselő
mutyi bt-ben.
– A kormánypártok állandóan azt róják fel Önöknek, hogy nincs programjuk.
– Az MSZP tovább folytatja a hazugság politikáját. Tavaly decemberben mutattuk be az „Erős Magyarország” című
programunkat, azt mindenki elolvashatja. A következő kormányzás azonban csak
akkor lehet sikeres, ha programjának legfontosabb pontjairól egyezség születik a
kormányzásra készülők és a társadalom
különböző csoportjai között. A nyugdíjas
szervezetekkel már egyezséget kötöttünk,
amelyben garantáljuk, hogy minden körülmények között meg fogjuk védeni a nyugdíjak vásárlóértékét. Tárgyalunk a gazdasági

élet vezető szereplőivel is, elmondtuk, hogy
tíz év alatt egymillió új legális munkahelyet
kell létrehozni a válságból való végleges kilábalás érdekében. A nyár folyamán újabb
és újabb szervezetekkel, társadalmi csoportokkal készülünk egyezségeket kötni. Meggyőződésünk, hogy nem az embereket, hanem az emberekkel kell kormányozni.

Pásztón tartott sajtótájékoztatót Harrach Péter

A KDNP alelnöke a nyugdíjak
vásárlóértékének csökkenéséről beszélt
Becsó Zsolt országgyűlési képviselő,
a Fidesz választókerületi elnöke meghívására Pásztón tartott sajtótájékoztatót Harrach Péter, az Országgyűlés alelnöke, a Kereszténydemokrata Néppárt
(KDNP) alelnöke.

Harrach Péter a nyugdíjasokat sújtó
kormányzati intézkedésekről tájékoztatta a sajtó megjelent képviselőit. Kiemelte,
hogy tizenkét éve, Horn Gyula kormányzása óta először fordult elő 2007-ben, hogy
csökkent a nyugdíjak vásárlóértéke. Mint

fogalmazott, az elmúlt évben a Gyurcsány
– kormány minden nyugdíjastól 30 ezer
forintot vett el, melyet a KDNP szerint
vissza kell adni. Ennek érdekében az ellenzéki párt képviselőcsoportja határozati javaslatot terjeszt az Országgyűlés elé, melyben kezdeményezi, hogy a kormány fizesse
vissza a nyugdíjasoknak azt a 30 ezer forintot amit elvett tőlük.
Harrach Péter kijelentette, a rendszerváltás óta az első olyan időszak az Orbánkormány idején volt, amikor minden évben emelkedett a nyugdíjak vásárlóértéke,
összesen 22 százalékkal. A ciklus második
felétől pedig - a kötelező emelésen felül
- plusz három százalékkal növekedtek a
nyugdíjak.
A KDNP alelnöke kiemelte, hogy pártja szórólap útján is tájékoztatta a közvéleményt, melyen többek között az áll, hogy a
Gyurcsány-kormány tavaly minden nyugdíjastól 30 ezer forintot vett el. Ennek indoklásaként egy grafikonon bemutatják a
nyugdíjasokat sújtó áremelkedések mértékét, egy másikon pedig a nyugdíjemelés
mértékét. Ez alapján kitűnik, hogy a nyugdíjak vásárlóértéke 4,2 százalékkal csökkent
2007-ben.
Gömbicz Nándor
Fidelitas elnök
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Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Margit Kórházban új szolgáltatásként működik

2008. június 30 – tól az

Alvásdiagnosztikai szűrővizsgálat
Az alvásbetegségek számtalan kórkép okozói, illetve rizikófaktorai lehetnek. Gyakran krónikus betegségekhez társulnak fokozott veszélyt jelentve ezáltal a beteg számára. Ha időben felfedezzük őket, ezen állapotok kezelhetők ill. megelőzhetők.
Ha Ön…			
…nem tud aludni, vagy ellenkezőleg túl sokat alszik
					
…napközben álmos, fáradt,
					
…állandóan kimerültnek érzi magát
					
…horkol
					
…non-dipper hypertoniás, vagy vérnyomása nehezen beállítható
					
…éjszakai szívritmuszavara van
					
…átesett szívinfarktuson
					
…átesett stroke-on
					
…cukorbeteg, és reggeli vércukor értékei magasak – jöjjön el az alvásdiagnosztikai szűrővizsgálatunkra!
Alvásdiagnosztika
Az ország első számú alvásdiagnosztikai centrumának támogatásával és együttműködésével, alvásdiagnosztikában jártas neurológus közreműködésével végezzük ezen szolgáltatást. A szolgáltatást az OEP nem finanszírozza, így térítési díj megfizetését követően végezzük el.
Vizsgálat tartalma: Alvásdiagnosztikai szűrővizsgálat, mely az alábbiakat tartalmazza: Írásos tájékoztató átadása a beteg részére
Pulzoximetria
( beteg otthonában történik a vizsgálat )
					
BALIN teszt kitöltése asszisztens segítségével
					
EPWORTH kérdőív kitöltése asszisztens segítségével
					
Előbbieket értékeli az Alvásdiagnosztikai Centrum szakorvosa
					
Alvásdiagnosztikai szakvélemény átadása a beteg részére
Vizsgálat helye:
Rendelőintézet
Vizsgálat díja:
8000,- Ft
Előjegyzés:
Telefonon vagy személyesen történhet
Betegirányítás
06-32/561-000 / 2174-es mellék vagy 06-70/456-7207
Előjegyzés kérhető: hétfőtől péntekig 11.00 – 15.00
A részletekről további információt kaphat a www.pkorhaz.hu honlapunkon, az „Alvásdiagnosztika” címszó alatt.
Amennyiben úgy gondolja Ön, vagy háziorvosa, hogy szükséges lenne a szűrővizsgálat, készséggel állunk rendelkezésére.
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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

2008. június
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79. Ünnepi Könyvhét a Pásztói Városi Könyvtárban
Az Ünnepi Könyvhét pásztói nyitó rendezvénye június 4.én került megrendezésre a Városi Könyvtár előadótermében.
Az irodalmi összeállítás szerkesztő elve „Pásztóról nemcsak
pásztóiaktól pásztóiaknak” is lehetne, hiszen azon kötetekből
készült amelyek a Pásztó iránti szeretetet jelzik. Átívelve éveket, évtizedeket alkalmat teremtett történelmi idők felidézésére, a versek és a prózai írások részletei korokat, embereket,
sorsokat jelenítettek meg, s kicsit velünk voltak azon megbecsült, közismert személyiségek is akik már egy másik dimenzióból kisérik figyelemmel szeretett városuk mindennapjait.
A szerzők: Csohány Kálmán, Szóda Kelemen Klára, Gaál István, Vértes Judit, dr. Tari Lujza, dr. Valter Ilona, dr. Varga Lajos ,
dr. Hír János, Szabó Zoltán, Zsiga Lajos.
Sturmann Jenőné a Rajeczky Művészeti Iskola tanára és kedves tanítványai palóc dalokkal, zenei műsorszámokkal tették emlékezetesebbé programunkat. Köszönöm, hogy közreműködésükkel ezúttal is segítettek nekünk, az Athéné Alkotó Kör előadóinak
külön köszönöm hogy az alkotás mellett az irodalmi művek tolmácsolását is időről-időre felvállalják. Ünnepi könyvheti programunk közreműködői: Orosz Tiborné, Makuch Mihály és Szabó
Zoltán.
Úgy gondolom a KÖNYV-et Pásztón nem ünnepelhetjük
méltóbban, mint a pásztói kötődésű alkotók, alkotások egy-egy
szeletkéjének bemutatásával, a kortárs alkotók szerepeltetésével.

Hasonlóan kellemes, egyben meghitt találkozó részesei lehettünk a késő délután megrendezett, felnőtteknek szóló könyvbemutatón is.
Szepsy Eleonóra: Hitem szerint című, a közelmúltban megjelent verseskötetével ismerkedhettünk meg, egyúttal az alkotó
életútjába és egyszerű – tiszta szemléletébe is betekinthettünk. A
meghitt hangulatú találkozón Oroszné Brunda Mária, az Athéné Alkotó Kör tagja beszélgetett a költővel. A beszélgetést egy-egy
verscsokor szakította félbe és egyúttal kötötte is össze - a verseket
dr. Szabó Irén és Brunda Marika mély átéléssel adták elő. Íme pár
verscím a hallottak közül: Másnak látszom; Utam; Imádkozom;
A lemenő Naphoz; Így lesz a béke áldássá…
A meghívott vendégek soraiban régen látott tanítványok, osztálytársak, volt kollégák ringatóztak a versek dallamán, amit szervesen kiegészitett a Rajeczky Benjamin Művészeti Iskola növendékeinek és tanárainak előadása. Mille Mária felkészítése nyomán
Szabó Réka és Borbély Mariann gyönyörű ének előadással, míg
Sturmann Jenőné-Toncsi és tanítványa Hornyánszky Adél a versekhez illő furulyaszóval színesítette az egyébként sem szürke, inkább nyugalmat keltő találkozót.
Az alkotó így vall magáról könyvében:” Közel a hetven évhez,
eljutottam az életvitelemben ahhoz, hogy mindenért hálás vagyok,
mindent meg tudok köszönni. Meglátom a szépet, a jót, ezer örömöm van! Elégedett, boldog vagyok!...”
Reméljük, hogy nem ez volt „Nóra néni” utolsó könyvbemutatója a pásztói könyvtárban, hanem még évekig tud egészségben
alkotni és még lesz szerencsénk vele találkozni.
Szivákné Vígh Annakönyvtáros és volt tanítvány, akit a
mátrakeresztesi általános iskolában Nóra néni tanított „írni-olvasni”

Az Ünnepi Könyvhét rendezvényei június 6-án délelőtt rendhagyó irodalomóra keretében író-olvasó találkozóval folytatódtak
a könyvtár gyermekrészlegében.
A közönség soraiban versszerető, versmondó gyermekek foglaltak helyet. Mindkét általános iskolából az irodalom iránt érdeklődő 3-4. osztályos tanulókat hozták el a tanító nénik.
Vendégünk volt Szepsy Eleonóra költő, nyugalmazott pedagógus.
A bemutatkozást is átszőtték a versek, majd a közvetlen, derűs hangú beszélgetést is számos költemény tarkította. A gyermekek a lírai hangulat ellenére igen élénk érdeklődést mutattak, soksok kérdést tettek fel „Nóra néni”-nek – nem ritkán hét-nyolc kéz
emelkedett a magasba. Öröm volt látni és átélni a nyüzsgés és a
nyugalom váltakozását, ami a beszélgetés és a versek tükrében csapott át egyik hangulatból a másikba.
A Gárdonyi Géza Általános Iskola pedagógusai és diákjai virágcsokorral köszöntötték a vendéget - a tantestület és a többi tanuló nevében-, emlékezve arra, hogy Szepsy Eleonóra régen, pályája kezdetén és derekán az iskola pedagógusa volt.

Az Ünnepi Könyvhét – immár hagyományosnak tekinthető
– Ki nyer ma? irodalmi vetélkedőjét középiskolások számára idén
a Reneszánsz Év jegyében, illetve Mátyás király trónra lépésének
550. évfordulójára emlékezve rendezte meg intézményünk.
Június 2.-án a francia tagozat diákjai, másnap 3.-án a Mikszáth
Kálmán Gimnázium tanulói gyűltek össze a nagyszünetekben és
mérték össze tudásukat az alábbi témákban:
– reneszánsz kultúra Európában
– reneszánsz kultúra Magyarországon
– Hunyadi Mátyás a reneszánsz uralkodó
A pontszerzős verseny legügyesebb, legtájékozottabb résztvevői: Langár Bence, Simon Anna Andrea, Dudás Judit, valamint
Szlobodnyik Gergely, Jancsó Ágnes és Mátrai Márton könyvjutalomban részesültek.

Egyszer volt Budán kutyavásár

Művészeink Tökölön

A Teleki László Városi Könyvtár gyermekrészlegében Egyszer
volt Budán kutyavásár címmel rendeztünk mesemondó találkozót
a Dózsa György Általános Iskola 3-4. osztályos tanulói részvételével. 28 kisdiák indult az iskolai megmérettetésen, s közülük 16
mesemondó jutott tovább a Múltidéző Zsigmond Napok keretében rendezett és a reneszánsz jegyében zajló találkozóra. Kizárólag Mátyás királyról szóló történetekkel, mesékkel lehetett nevezni az iskolai válogatóra és könyvtári döntőre is. Ismét bizonyságot
nyert, hogy a gyermekek milyen nagy átéléssel tudnak mesélni,
hogy milyen szórakoztató és élvezetes a mesemondás, egyúttal a
mesehallgatás is. A gyermekeket a pedagógusokon kívül több szülő és nagyszülő is elkísérte, ami szépszámú hallgatóságot eredményezett. A zsűri- Antalné Prezenszki Piroska, Sándor Gáborné és
Szivák Ilona- döntése szerint az alábbi mesemondók részesültek
könyvjutalomban: Badacsonyi Csenge Klára, Habók Zsolt Márk,
Szénási Benedek, Tari Eszter, Bognár Réka és Oláh Patrik. A jutalom könyveket és az okleveleket a díjazottak ünnepélyes keretek
között a Zsigmond Napon a Romkertben vették át.

Évről évre hagyomány már Tökölön, hogy a TAME szervezésében június második hétvégéjén megrendezik a Tököli Kerítéstárlatot, ahol több alkotó csoport mutathatja meg magát, sok alkotónak nyílik lehetősége a kiállításra.
Június 14-én öt pásztói alkotó szerepelt alkotásaival a kerítéstárlaton. Antal Attila kissé misztikus olajképeivel, Oláh Ferenc
realista tájábrázolásaival, Bottyán Katalin tűzzománcaival, Varga
Csaba szürrealista festményeivel és Nógrády Andor linómetszeteivel mutatkozott be.
A Kerítéstárlat nem csak a festőművészek bemutatkozásának
színtere, hanem összművészeti fesztivál is egyben, hisz a kirakodó vásár hangulatát idéző kézművesek (fazekas, üvegműves, fafaragó, tojáspatkoló) mellett az ének és a zene képviselői is jelen
vannak. Az idén is játszik egzotikus hangszerén, a didgeridoo-n
(didzseridu) Homolai Sándor, de fellép a Szigethalmi baráti Kör
Felnőtt Kórusa is. A Sziget Néptáncegyüttes pedig fergeteges táncával szórakoztatja a látogatókat.
A Tököli Kerítéstárlaton az Athéné Alkotó Kör képzőművészeinek alkotásai nagy sikert arattak a látogatók körében.

Szivákné Vígh Anna gyermekkönyvtáros
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„Dallal dícsérjük az Urat”

Kórustalálkozó az evangélikus templomban
„Énekeljetek az Úrnak új éneket…” Zsolt. 98.
Mióta ember él a Földön tudjuk, hogy a zene képes hatni a
lelkiállapotunkra. Az ókori kultúrákban a zene az istenek adományaként szerepel, sok mondát ismerünk a csodálatos tartalommal
felruházott muzsikusokról.
Idézhetem a Bibliából Dávidot is, aki hangszeres zenével űzte
el Saul gonosz szellemét: „És valahányszor megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, fogta Dávid a lantot és pengette kezével.
Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban lett, és a rossz szellem eltávozott belőle.”
Luther Márton reformátorunk is jelentős zenei képzettséggel
bírt. Lapról énekelt, lanton és fuvolán játszott, komponált. Négyszólamú kórust irt a 118. zsoltár szövegére. Zeneszemlélete pozitív volt. A zenét Isten ajándékának tartotta. A teológia után a legtöbbre ezt becsülte. Kántor barátjának a következőket írta. „Ha
szomorú vagy, ülj a házi orgona mellé, és játssz és énekelj, még a
szomorú gondolatok el nem távoznak.”
Ezek a tapasztalatok talán még nem eléggé tudatosan, de arra
kényszerítették az embereket, hogy énekeljenek zenéljenek, sőt
zenélni tanuljanak, illetve használják a zenét a segítségre rászorulóknál is.
„Minden embernek a lelkében dal van,
És a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja a mások életét is szépnek.”
Babits Mihály csodálatos sorai valóra váltak Pásztón 2008.
május 11-én. Ezen a napon rendezte meg gyülekezetünk, házigazdaként, a megyei evangélikus kórustalálkozót, melyen 11 csoport vett részt. Bánk, Nógrád, Lucfalva, Sámsonháza, Ősagárd,
Vanyarc, Egyházasdengeleg, Balassagyarmat, Szügy, helyi evangélikus-és római katolikus kórus. A szervező pásztóiak szeretettel

várták és fogadták a résztvevőket, és az érdeklődő hallgatóságot a
meghitt hangulatú templomban.
„Énekeljetek az Úrnak…” köszöntötte az összegyűlteket
Lehoczky Endre a gyülekezet lelkipásztora. Ezután egymás után
csendültek fel a gyönyörű énekek, zsoltárok a csoportok előadásában. A találkozó a helybéli katolikus kórus magas szintű előadásával zárult. Ezt követően pedig a kollégium ebédlőjében szeretetvendégség fogadta az oda érkező csoportokat.
Köszönet mindazoknak akik segítették vagy hozzájárultak a
találkozó sikeréhez.
Lőrincz Lászlóné
Pásztói Evangélikus Egyház felügyelője

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NÓGRÁD MEGYEI ALKOTÓK RÉSZÉRE

Éjszaka a múzeumban

A pásztói Athéné Alkotó Kör

„Szabadság és sorsszerűség”
címmel irodalmi és képzőművészeti pályázatot hirdet minden
Nógrád megyei alkotó részére. Mindenki egy alkotással pályázhat műfaji, technikai és terjedelmi megkötés nélkül.
Kivételt képeznek a képsorozatok és versciklusok, amelyek
maximum három részesek lehetnek.
Indokolt esetben zsűri fenntartja a jogot a sorozat megbontására.
A legjobb alkotásokból kiállítást szervezünk, a díjazott irodalmi alkotások (illetve kiválasztott részleteik) a díjkiosztó ünnepségen elhangzanak.
A pályázat jeligés, az alkotók nevét, címét, elérhetőségét zárt
borítékban kérjük az alkotásokhoz mellékelni.
A pályázathoz gondolatébresztőként javasoljuk Hamvas BélaKemény Katalin „Forradalom a művészetben” című könyvének
„A modern művészet egzisztenciális problémája” című fejezetét.
A szöveg elérhető a következő internetes oldalon:
http://www.artpool.hu/Hamvas/Forradalom/egzisztencialis.html
Beküldési, beadási határidő: 2008. szeptember 8.
Cím: Athéné Alkotó Kör Pásztó, Nagymező út 3. 3060
További információ:
Bottyán Katalin, 0620/2996618, Zsiga Lajos: 0630 4581050
E-mail: athene.alkotokor@gmail.com

Idén először rendezték meg Pásztón is a Múzeumok Éjszakáját. Országosan már hatodik alkalommal került sor e színes, érdekes programsorozat megrendezésére. Az év leghosszabb napján, Szent Iván napjához legközelebb eső szombat éjszakán, június
21-én várták az érdeklődőket több fővárosi és vidéki múzeumban
sokszínű programokkal. A Múzeumok Éjszakáját öt évvel ezelőtt
egy próba-fesztiválként indították útjára, könnyű, nyári, kulturális kikapcsolódásként. A próba országosan nagy népszerűségnek
örvendett.
A Pásztói Múzeum ezen az éjszakán próbálta a zenét is becsempészni a monostor régi falai közé. A vendégek először Bartók
zongoráján I. Kocsis Zoltán című filmet nézhették meg, amely
tulajdonképpen első része egy most induló DVD-sorozatnak. A
filmsorozatban neves előadóművészek játszanak Bartók Béla eredeti, Bösendorfer gyártmányú zongoráján. A film készítői, Vásárhelyi Gábor, Bartók Béla magyarországi jogutódja és felesége,
Virághalmy Ágnes is a múzeum vendégei voltak ezen a napon. A
filmbemutató után nyílt meg az új időszaki kiállítás, amely a csángók életét mutatja be az érdeklődőknek. A fotók a Salgótarjánból
elszármazott Kovács László és Nagy Zoltán Magyarok Moldvában
című könyvéből adnak ízelítőt. A megnyitó után újra a zene kedvelőinek próbáltak kedveskedni a Rajeczky Benjamin Zeneiskola
tanárai előadásukkal.
Az éjszaka zárásaként közös Szent Iván napi tűzgyújtásra került
sor a romkertben. A Múzeumok Éjszakája országosan beváltotta a
hozzáfűzött reményeket és nagyon sokan látogattak el a különféle
múzeumokba ezen az éjszakán. Reméljük, hogy itt, Pásztón is egy
szép kezdetnek lehettünk tanúi június 21-én, éjszaka, és jövőre még
több, színes program várja a helyi érdeklődőket is.
Zentai Evelin
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„Jó szóra is oktasd, játszani is engedd!”

Gyermeki agresszió
Napjainkban az erőszakos viselkedés soha nem látott méreteket öltött,és sajnos az oktatási intézményekben is komoly
,szinte megoldhatatlan problémát jelent.
Pedagógusként úgy gondoljuk, hogy a televízió véres, horrorfilmjei és az erőszakos számítógépes játékok komoly szerepet játszanak ebben. Sajnos az erőszakot sugárzó világunk
felelősségét sem szabad elhanyagolnunk. Az egymást lelkilegfizikailag bántalmazó szülőket,az egyre eldurvuló sportokat,a
tömegközlekedési eszközökre való felszállás közben egymást
taposó embereket, és még hosszasan sorolhatnánk. Nem szabad elfelejtenünk az iskola szerepét sem, az aránytalanul megnőtt tananyagot, a tanulási vagy magatartási zavarok miatt
peremhelyzetre került gyerekeket, akik lemaradásuk miatt
frusztráltakká, agresszívvé válnak.
De valójában hol találjuk a probléma gyökerét? Mi a pedagógus szerepe, hogyan bánjon az agresszív gyerekkel?
Ezekre a kérdésekre keresve a választ, hívtuk meg az egri
Eszterházy Károly Főiskola tanárát, dr.Szilágyi Istvánt nevelési értekezletünkre. A téma fontosságára való tekintettel a város és a kistérség intézményeit is vendégül láttuk, hiszen minden pedagógusnak megoldást kell találni az agresszív gyerekek kezelésére, amire a
tanárképző főiskolák még nem készítették fel a tanítókat, tanárokat.
A tanár úr elmondta, és szakirodalmak egész sora vizsgálja, hogy az öröklődés, a gyermek belső feszültsége, a túl szigorú ,
megszégyenítéssel történő nevelés, a média hatása, a családi háttér
mind szerepet játszik az agresszió kialakulásában.
A család mellett a pedagógus is modellértékű,de modellek a
mesefilmek és más filmek szereplői is. Kísérlettel bizonyították,
hogy egy agresszív rajzfilm megnézése után ötször több agresszív
viselkedést mértek a gyerekeknél. Az óvodások egy-egy ilyen film
megnézése után nem tudják elválasztani a látottaktól valóságot.
Téves az az elképzelés is, hogy a számítógépes játékokkal a gyerekek levezetik a feszültséget, ez csak jól hangzó üzleti fogás.
Az agresszív viselkedés bizonyos formáinak megjelenése a
gyermekcsoportokban fejlődéslélektani szempontból természetes
volna, ám a mai iskolák mindennapi életében tapasztalható viselkedés teljesen más természetű: agresszív, erőszakos világunk mikro-leképeződése.
A kortársak szerepe is nagyon fontos, a gyakoribb viselkedéseket egymástól tanulják: tárgyak rongálása,durva beszéd, verekedések kezdeményezése, öncélú pusztítás, rombolás,bosszúvágy, rossz
magatartás iskolában és iskolán kívül.

A 10-18 éves korban megmutatkozó viselkedések előrejelzik a felnőttkori antiszociális magatartást, úgy mint:
• rendszeres csavargás
• rossz iskolai magatartás
• törvénybe ütköző cselekvések
• tartós hazudozás
• alkalmi szexuális kapcsolatok
• lopás
• vandalizmus
• képesség alatti iskolai teljesítmény
• ismétlődő részegség ,drogos állapot
Az agresszív gyermekekkel való bánásmód a jövőben új feladatot jelent a pedagógusok számára. Bizalommal és szeretettel kell a
gyerekek felé fordulni, felelősséggel és feladatokkal kell ellátni őket.
Az agresszív feszültség csökkentésére nagyon jó a sport és a fizikai
munka. A helyes viselkedésminta nyújtása mind a szülő, mind a pedagógus számára kötelező feladat. Nem szabad agresszióval reagálni
az agresszív viselkedésre , visszafojtott ingerültséggel bánni a gyermekkel, és megszégyenítéssel ,fizikai bántalmazással büntetni. Mindig következetesnek kell lenni, és nem verbális jelzésekkel (elégedett
mosoly) kell megerősíteni a gyermekek viselkedését.
A pedagógusok munkáját segítheti az iskolai pszichológus, a
szociálpedagógus. Rendszeres konzultációval, a probléma feltárásával, segítő beavatkozással sokat tehetünk az agresszió kezelésében. Segítheti a pedagógust az a képzés is,amelyen az agresszív
gyermekek kezelésére szolgáló technikák elsajátítása folyik.
Az iskolai agresszió figyelmeztető tükörkép a mai társadalomról és
annak súlyos hibáiról. A megoldást elsősorban nem a médiahasználat szigorú korlátozása jelenti, hanem az egyes felelősségi szintek
(család, oktatás,média, politika) megfelelő cselekvése. Amennyiben ez nem valósul meg, az iskolai agresszió tovább fokozódik, és
beláthatatlan következményei lesznek.
T. Simon Mária

Föld napi program
a Kis Dózsában!

Salgótarjánban került sor a Megyei Európai Uniós vetélkedőre.
Iskolánkat két csoport képviselte a 11.a és a 12.f osztályból 4-4 fő.
Összesen 12 csapat tehette próbára tudását, rendkívül izgalmas feladatok megoldásában. Végül 1 ponttal lemaradva a második helyről, a harmadik helyet szerezték meg a 11.-es diákjaink, így tovább
jutottak a regionális versenyre.
A versenyt nagyon élvezték a résztvevők, mindenki ajándékokat
és még több tudást kapott, hiszen a szervezők végig gondoskodtak
a jó hangulatról. Maczák Vivien, Bajnóczi Anita, Sándor Alexandra és Vincze Fruzsina 11.a osztályos tanulók Bajnócziné Mucsinai
Katalin tanárnő alkották a sikeres pásztói különítményt.

„Nem elég csupán mondva szeretni földünket, tennünk is
kell azért…, hogy örömet szerezhessen nekünk!”
2008. április 25-én péntek délután, hagyományunkhoz híven
ismét Föld napi programot szerveztünk az alsó tagozatos gyerekeknek. A rendezvényt gyűjtőmunka előzte meg. A gyerekek nagy
lelkesedéssel hozták a virágpalántákat, az üres műanyag flakonokat és a használt elemeket.
A virágpalántákat saját kezűleg ültették el és locsolták meg,
szebbé téve iskolánk udvarát. Versenyezhettek, ki tudja a műanyag
flakont a legkisebbre tömöríteni, hogy minél kevesebb helyet foglaljon a szeméttárolóban.
Megtanulhatták azt is, hogyan és hová kell gyűjteni a veszélyes hulladéknak minősülő elhasznált elemeket. Volt rajzverseny
is, ahol szebbnél szebb tájakat álmodtak meg. Környezetvédelmi
ismeretükről is számot adhattak egy kérdőív kitöltésével.
Az osztályokba visszatérve a gyerekek még hosszasan beszélgettek
az eseményekről, és boldogan újságolták szüleiknek, hogy mit csináltak ezen a napsütéses tavaszi délutánon.
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Ifjú szívvel, régi motoron

Pásztói száguldás két keréken
Egy évtizede annak, hogy három pásztói fiatal megismerkedett a hazai gyorsulási motorversenyek légkörével. Az eltelt idő
alatt eredményeik egyre javultak. A versenyzők közül Szőke Gábor
manapság már az országhatárt túllépve próbál meg a nemzetközi
színtéren helytállni, miközben társai Fekete Ferenc és Oláh József
a hazai gyorsulási motorsport „jegyzett” részvevői közé kerültek.
A trió két tagjával pásztói otthonukban beszélgettünk.
– Mi a lényege és miként zajlik le egy gyorsulási motorverseny?
- kérdeztem Szőke Gábortól
– Az egész világon a gyorsulási motorversenyek távja 402,33
méteres távon zajlik le. Hazánkban az ilyen jellegű gyorsulási versenyeket általában a volt orosz katonai repülőterek betonjain rendeznek meg. A rajtvonalról az elődöntőben páronként indulnak
részvevők, miközben a döntőben már egyenes kiesési rendszerben
folyik a küzdelem. Fotocellás indítás és célmérés van. A rajtnál
nagyon fontos, hogy az indító lámpa zöldre váltásakor minél kevesebb legyen a versenyző reakció ideje. A sebesség természetesen
nem csak motor teljesítményétől, a vezető tudásától, hanem az
időjárástól a betonpályák hőmérsékletétől is függ. Mindezek mellett minden technikai dolognak együtt kell lenni, gondolok itt elsősorban a futómű beállításra és a guminyomásra
Aztán jöhet a 10 mp-en belüli 200 km/órán felüli száguldás.
Úgy hírlik itthon a gyorsulási motorversenyek a fellegvára Kunmadarason van…
– Eddig milyen eredményeket tud maga mögött Szőke Gábor?
– Kategóriámban 2005 és 2006-ban megnyertem a magyar
bajnokságot, tavaly pedig a második helyen végeztem. Voltam kint
Ausztriában és idén eljutottam Angliába, ahol egyébként nyugodtan mondhatom a leghíresebb betonborítású európai gyorsulási
pályák, vannak.
Fekete Ferenc versenyzőtárs tavaly úgy döntött abbahagyja a két
keréken való száguldást Őt, elsőként a-–miértről?- kérdeztem.
– Egyszerűen keserű szájízzel vettem tudomásul, hogy kategóriámban a magam 100 kg-os testsúlya mellett már nem tudom felvenni a küzdelmet a 60 kg- os versenyzőkkel szemben, így távolmaradtam a versenyektől és időközben eladtam a motoromat is.
– Idén viszont a gyorsulási motorsportban némi változás történt. A szakvezetés gondolva az ilyen testsúlyú versenyzőkre, részükre is kiírta az országos versengést. Jómagam csapatársaim unszolására ismét vásároltam egy motort, amely egy GSX-R Suzuki
1000 cm3 jelentett a maga 2005 -ös évjárata mellett. Jól megy a
járgány, de Gáborhoz hasonlóan és is vágyom egy újabb típusra.
Úgy tervezem, ha jönnek az eredmények, átváltok egy 2007 -es évjáratra.
– Egyébként eddigi legjobb OB eredményemet 2003-ban ezüstérem - értem el. Jelenleg két futam alapján kategóriámban a
Moto –Port kupán, az első helyen állok.
– Mint azt beszélgetésünk végén megtudtuk, a pásztói trió
a nyári harmadik bajnoki futamra készül, melyen ezúttal a hazai
versenyzőkön kívül ott lesznek az osztrák, cseh, olasz és szerb motorosok is.
Z. J.

Nagy Regina és Ocsovai Gergő
Európa bajnok lett Prágában
Május 23-26. között Prágában a Slávia csarnokban öt küzdőteret kialakítva magas színvonalon rendezték meg 5. alkalommal a 8-18 évesek JKA Európa –bajnokságát, melyen hazánkból 45 versenyző, 6 edző és 4 versenybíró vett részt.
A kontinensviadalon szűkebb hazánkat Nógrád megyét, illetve a Palóc Karate Szövetséghez tartozó egyesületeket 6 versenyző
Lőrik Dominik, Nagy Regina Ocsovai Gergő, Balogh Péter pásztói, és Lőrinczi Enikő Falcon RSC képviselte.
A versenyzők kinti összetartását Dénes János a Falcon RSC edzője hangolta össze,míg a korosztályos eb egyik versenybírája Lőrik
Csaba a Palóc Karate Szövetség technikai vezetője volt. A fiatalok
seregszemléjére ezúttal 15 országból mintegy 400 versenyző érkezett. A megmérettetésen a magyar JKA küldöttség versenyzői nagyon jól szerepeltek, hiszen a 11 aranyérem mellett további érmes
helyezések is begyűjtöttek.
Az idei eb-n egyéni versenyszámaiban szinte minden korosztályban 25-30 fő versenyzett, csapatban pedig korosztályonként
6-12 együttes küzdött meg a bajnoki aranyérmekért. A csehországi eb-n az alábbi „Palóc” vonatkozású eredmények születtek.
A legeredményesebb pásztói versenyző Nagy Regina lett, aki egyéni eb aranyérme (katában szerezte. a szerz.)mellett bronzérmes helyezést ért el kumitében, míg a csapatok küzdelmében katában, és
kumitében is további két ezüstérem boldog tulajdonosa lett.
Ocsovai Gergő nyakába eredményhirdetéskor (szintén kata,)
eb aranyat akasztottak. Lőrinci Enikő egyéni katában, csapat
katában és csapat kumitében ezüstérmes, Balogh Péter pedig
egyéni katában lett bronzérmes az idei korosztályos eb-n. Lőrik
Dominik együttese csapat katában döntőbe jutott, ahol a 4. helyezést érték el.
A magyar küldöttség vezetői ezúton köszönik meg Pásztó Város Önkormányzatának, EGLO Kft-nek, Polytecnik Hungária
Kft-nek,valamint Nógrád Megye Önkormányzatának, eb-re nyújtott támogatásukat.
Zentai József.

VÁROSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ
Pásztó Város Önkormányzati képviselő-testületének lapja
Megjelenik havonta.
Felelős szerkesztő: Szabó Péter
E-mail: greenteam21@chello.hu
Engedély száma: B/PH/96/N/90 ISSN 1215-1440
Nyomdai munkák: Polár Stúdió
Felelős vezető: Bencze Péter
HIRDETÉS FELVÉTEL és INFO:
Tel.: 06 - 20 562 4389 • Fax: 32 / 311-721

