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„Mindszenty rendíthetetlen hite máig ható példa…”

1956. októbere a magyar erkölcs diadala

Pásztó Város Önkormányzatának az 1956-os Forradalom és Szabadságharc hőseinek tiszteletére tartott megemlékezésén a
csapkodó eső ellenére sokan megjelentek a Szentlélek Kápolna melletti emlékhelyen. A magyar nép nagy sorseseményére emlékezni nem egyszerűen társadalmi kötelezettség vagy kialakult tradíció, hanem egy, a mélylélekben rejlő szál újra-felvétele minden évben ezen a napon. Sorseseménynek a társadalomtudomány és a filozófia olyan, uralhatatlanul lejátszódó jelenségeket nevez, amelyeket egy „föld alatti értelemképződés” vezet be, ami a megszokott valóság burkát felhasítja, s aminek a következtében
az identitást, a valóságunkról alkotott történetet vagy képet újra kell alkotni. A jelen oldalán fáklyával, virággal, koszorúval,
verssel, ünnepi beszéddel, imával és a tisztelet csendjével jön létre az a miliő, amit ünnepnek nevezünk. Egy elkülönített idő,
amiben a sorseseménnyel találkozhatunk, ezzel foglalatoskodunk. Ünnepeink által teremtjük identitásunkat.
Pásztón, 2008. október 23-án délután
5 órakor a Szentlélek Kápolna melletti emlékhelyen a csapkodó esőben felhúzott ernyők alatt felhangzott a Himnusz, majd
Pintér Arany: Ha tehetném című versét
szavalta el Szabó Zoltán, az Athéné Alkotókör irodalmi műhelyének tagja.
Sisák Imre polgármester úr ünnepi beszédében elsősorban Mindszenty József hercegprímás élettörténetén keresztül mutatta
be nem csak magát a forradalmat, hanem
az azt megelőző és követő időszakot is. Az
ő embersége, helytállása, következetes hite
valóban példamutató. A beszéd zárógondolatával - vallástól függetlenül - azt hiszem,
mindenki egyetérthetett: ha az Egyetlent
tekintené mindenki középpontnak, amin
függ a világ, akkor politikai helyzet, gazdasági csapások, tragédiák sokkal kevésbé
befolyásolnák hétköznapjainkat és kérdőjeleznék meg hitünket.
A beszéd után Kecskés Attila plébános
úr imával emlékezett a forradalom és szabadságharc hőseire, majd az Athéné Alkotókör irodalmi összeállítása következett
Zsitvainé Borsos Irén, Makuch Mihály és
Szabó Zoltán előadásában.
A legmegrendítőbb ilyenkor mindig a
szemtanú: Zsitvai József hadnagynak, az
1956-os forradalom katonájának jelenléte
személyes közelségbe hozta az eseményeket. Ilyen közelségbe csak a személyes

A magyar Golgota

történeten keresztül jön a nagy történelem:
néhány percig magunk, hallgatók is részesei lehettünk. Az irodalmi összeállítás után
a pásztói pártok és civil szervezetek megkoszorúzták az emlékhelyet, végül elénekeltük a Szózatot.
Az ünnepség után a jelenlévők immár
hagyományos módon fáklyákkal a kezükben vonultak a főutcán a Szent Lőrinc Plébániatemplomig, ahol hálaadó szentmisén
vettek részt.
Bottyán Katalin

A honi hagyományoknak megfelelően városunk is a nemzeti ünnepek sorába
emelte a vértanuk emlékünnepét és virággal a kézben emlékezett a szabadságharc
hőseire. A megható ünnepen Sisák Imre
polgármester találóan megkapó párhuzamot vont emlékező szavaiban a bibliai és
az aradi történések között.
„ Arad a magyar szabadságharc Golgotája. Így tekint erre a napra a levert
szabadságharcot sirató nép, s őrzi mindmáig 1849. október 6-át a kollektív történelmi emlékezet. Jézus Krisztus keresztútjának 14 állomása volt. A magyar
Golgotán 1849. október 6-án a magyar
szabadságharc 13 hős honvéd tisztjét ölték meg: Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Dessewffy Arisztidet, Kis Ernőt,
Knézich Károlyt, Lázár Vilmost, Lachner
Györgyöt, Leiningen Westenburg Károlyt, Nagy Sándor Józsefet, Pöltenberg
Ernőt, Schweidel Józsefet, Török Ignácot, Vécsey Károlyt. Tizennegyedikként
Gróf Batthyány Lajos miniszterelnök követte a vértanúkat. Arad és október 6-a
fájdalmas gyászünnep. A tizenhárom hős
tábornok vértanúságára azért is emlékezünk újra és újra, hogy töltekezzünk. A
tizenhárom honvéd főtiszt és Gróf Batthyány Lajos példája az, amely 2008. október 6-án 159 évvel a bresciai hiéna kegyetlen tette után is hitet, elszántságot és
kitartást ad számunkra….
A magyar szabadságharc elbukott.
Győzött a túlerő, mi pedig október 6-án
Aradon és Pesten és szerte Magyarországon újra végigjárjuk a Stáció 14 állomását. Tizennégy mártírt mészároltak le a
kegyetlen megtorlás eme napján. Mi magyarok, keresztények biztosak lehetünk
abban, hogy a nagypénteki gyászt követni fogja a dicső feltámadás…”
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Várospolitikai és gazdasági hírek
A Pásztói Hírlap munkatársa még soha olyan szívesen nem kopogott a polgármester ajtaján, mint a minap, hiszen ismét jó hírekről kapott tájékoztatást Sisák Imrétől. A város első embere, nem csupán, mint polgármester, hanem mint a regionális fejlesztési tanács tagja is - a pásztóiak számára - kedvező pályázati hírekről számolt be.

Munkahelyteremtés

Közlekedés és intézménykorszerűsítés

Az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács szeptember 19-én döntött arról, hogy a pásztói székhelyű DENSION Kft.
üzemcsarnok felújításra és az elektrotechnikai ipar fejlesztése érdekében benyújtott 30 milliós projektjéhez 14,5 millió forintot nyert. Ez
az összeg újabb munkahelyek létesítését eredményezi majd. Örömteli tény, hogy a Pásztón 2008. júniusában 40 fővel startoló kiváló cég,
mára közel 100 alkalmazottat tudhat magáénak.

Befejeződött a Mátyás király és a Mikszáth Kálmán utcák
járdáinak felújítása mintegy fél kilométeres szakaszon. Ugyanakkor véget ért az Irinyi utca és a Muzslára vezető út átépítése
is. Ez a három közúti beruházás nem kevesebb, mint 30 millió forintos értéket képvisel. Ehhez tartozik, hogy a Muzslai
Üdülőtulajdonosok Egyesületével folytatott tárgyalások eredményesnek bizonyultak és az önkormányzat által közzétett felhívás az üdülőtulajdonosok és a szőlősgazdák körében is meghallgatásra talált. Ennek eredményeként eddig már több, mint
1 millió forint érkezett az önkormányzat – e célból elkülönített – számlájára. Ezáltal a közös elképzelések megvalósításán –
900 méteres aszfaltúton - túl újabb 35 méteres szakasz burkolása valósulhat meg.
Most a napokban kezdünk hozzá a muzslai út mindkét oldalán a csapadékelvezető árkok és átereszek renoválásához. Az
összefogásnak ez a szép példája remélhetőleg azok figyelmét
sem kerüli el, akik még csak ezután járulnak hozzá a közös célok finanszírozásához.
Szintén jó hír, hogy még ebben az időszakban kerül sor a Petőfi és az Irinyi utcák belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének
megvalósítására mintegy 28,8 millió forint értékben.
Az októberi hónap végén hoz döntést az önkormányzat a Gárdonyi és a Dózsa Iskolák fűtéskorszerűsítésének finanszírozásáról
és december végi megvalósításáról.

Esélyegyenlőség
Pályázatok a városfejlesztésért
Pásztó Önkormányzata által elkészített, - a Kistérségi Központok Rehabilitációjára kiírt ÉMOP 3.1.2/a 2008. - pályázatát az uniós közreműködő szervezet, a NORDA szeptember 15-én befogadta
és értékelésre méltónak minősítette. Ezáltal a városközpont 5000 lakosra számított „akcióterületén” - 744 millió forint a pályázati támogatás esetén - 938 milliós fejlesztés valósulhat meg.
Szintén a NORDA tájékoztatta szeptember 22-én a városvezetést, miszerint a Hunyadi út gyűjtő úttá történő átépítésére
beadott pályázatunkat befogadta és szintén értékelésre méltónak
találta. Kedvező elbírálás esetén egy újabb 99 milliós fejlesztés valósulhat meg, ami jótékonyan hat majd Pásztó közlekedésére.

A polgármesteri hivatal utólagos komplex akadálymentesítése is javában zajlik A munkálatok a dandárjukhoz érkeztek és
ezáltal - a város esélyegyenlőségi
tervének megfelelően – a városháza valamennyi szolgáltatása,
minden fogyatékkal élő számára könnyen elérhető lesz januárra. A jórészt pályázati forrásból
megvalósuló beruházás nyomán
növekszik majd a hivatali munka hatékonysága is.

A Szőlő és Bor Ünnepe negyedszer
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Az aranydiplomás doktor néni

Négy generációt gyógyított Pásztón

Talán a sors akarta így, de megrendezni sem lehetett volna jobban az újságíró tisztelgő látogatását dr. Kiss Mária rendelővé alakított lakásán, hiszen éppen egy gyógyulni vágyó
kisgyermekkel foglalkozott a közelmúltban Arany Diplomát
szerző doktor néni. A vizit végeztével azután már egy izgalmas
és nem mindennapi életút vázolódott fel e sorok írója előtt, hiszen a város Díszpolgára fiatal diplomásként 1958-ban, éppen
októberben került Pásztóra általános és gyermekorvosként.
A már 74 esztendős Marika néni – hiába volt budapesti illetékességű - Szegeden kezdte meg medikusi tanulmányait, ahová egy
embertelen politikai sanda akarat kényszerítette, és csak az utolsó
két esztendőt végezhette el a SOTE általános orvosi karán. Máig jó
szívvel emlékszik vissza példaképére és rektorára Dr. Tulassay Tivadar professzorra, akitől olyan sok szakmai és emberi többletet kapott. Az élet bonyolult fonala éppen akkor vezérelte vissza a fővárosba, amikor a pest srácok vívták véresen dicsőséges, ám áldozatosan
reménytelen harcukat az orosz tankok fergeteges túlerejével. A legendás és később mártírhalált halt medikus lány, Tóth Ilona egy évfolyammal Kiss Mária fölött járt, de a vértanú példája máig ható
élményt jelent a doktornő számára. „ 1956 azért ad erőt a mi sokadszor is vesztes nemzedékünknek, mert azok a napok a magyar
erkölcs diadalát hozták és jelentik ma is a mi generációnknak…”
A szabadságharc után éppen két évvel – Lőrinc napján - érkezett Pásztóra, és első útja a templomba vezetett. „ …Mindig is
fogta a kezemet a JóIsten…” Akkor még nem tudta, hogy a kegyhely éppen Szent Lőrinc nevét viseli itt a Mátra alján. Ekkor fogadott örök hűséget Pásztónak és pásztóiak gyógyításának. Azóta
négy generáció is felnőtt a „keze alatt” és százak, sőt ezrek köszönhetik egészségüket az ő hozzáértésének. Mind a mai napig aktív,

hiszen gyermekpszichiáterként számtalan páciens talál nála gyógyulást, megértő szót és megfogadnivaló jó tanácsot. Számtalan elismerés mellett a város Díszpolgárává fogadta, és a közelmúltban a
doktorrá avatása 50. évfordulóján az Arany Diplomát is átvehette
a nagymúltú SOTE sokatlátott dísztermében.

Hűség és odaadás hat évtizeden át

Ella néni a rozmaringos pacsirta

Mit is kívánhatna ezek után egy lokálpatrióta mint, hogy
– Maradjon sokáig ezután is közöttünk doktor néni!

Számtalan fellépés és hangos vastapssal jutalmazott siker fémjelzi
Benczéné Címer Ella pályafutását az elmúlt tizennyolc esztendőben.
Jobbágyiból kerültek Pásztóra a családdal és azóta – a saját bevallása szerint – be nem áll a szája, ha nótáról vagy népdalról van szó. A
publikum már nagyon sokszor gyönyörködhetett a kilenc „lelkes lelket” számláló Rozmaring Népdalkör szólóénekesének produkciójában Mátraszőlőstől, Salgótarjánon, a Tiszatón és Szurdokpüspökin
át, egészen Egerig. Repertoárjának színes palettáján több, mint másfélszáz különböző stílusú dalmű szerepel, pedig, - mint önmagáról
vallotta egy minapi sajtóbeszélgetésen – „…sohasem tanultam sem
zenét, sem éneket. Az Isten áldotta tehetségemet a nevelőim szerint
édesanyámtól örököltem, aki a születésem után alig néhány nappal
hunyt el. Zenei kíséret nélkül is hamar rátalálok a megfelelő hangzásra és húzom magammal a többieket is. Engem az éltet, ha egy fellépés
jól sikerül és már nagyon régen nem voltam lámpalázas. Nagyon sok
megtisztelő elismerésben volt már részünk a csoporttal és egyénileg is.
Legutóbb a salgótarjáni Idősek Fesztiválján arattunk óriási sikert…”Rendhagyó és nem mindennapos vendégségbe érkezett – virággal mutatta büszkén az elmúlt másfél évtized okleveleit és elismerő díjait
a kézben - Sisák Imre polgármester egy csendes és békés pásztói ott- a Rozmaring Népdalkör örökifjú pacsirtája.
honba , melynek lakói immár hatvan éve élnek boldog egyetértésben.
A férj Tóth Károly 1925. 07. 14.-én született Pásztón. Felnőtt korban
kereskedelmi érettségi vizsgát tett és 69 éven át a kereskedelemben
dolgozott. A feleség Tóth Károlyné Turcsányi Erzsébet 1924. 11. 17én Pásztón született. Mérlegképes könyvelői, bérszámfejtői képesítést
szerzett a postai képesítése mellett.
1948. augusztus 22-én kötöttek házasságot. Két gyermekük született, akiket szeretettel neveltek, tanítottak, akiknek életükkel példát
mutattak. Mindkét gyermek főiskolai diplomát szerzett, a fiuk fuvolatanárit is. Öt unokájuk és 3 dédunokájuk van. Életüket a családnak és
a munkának szentelték. Száma nincs a munkáséveknek, hisz életből is
szép hosszú, közel 70 év, ők ennyit munkával töltöttek. Még mai is elvégeznek maguk körül mindent. Évente legalább egyszer összejön a nagy
család és együtt ünnepelnek. Talán nem beszélnek róla, de mindannyian tudják, hogy a szeretet, a nyugodt, békés élet a szülők érdeme.
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Már a munkahelyeket keresik a pásztói kistérségben
a TÁMOP program résztvevőinek!
A TÁMOP 1.1.2. „Decentralizált programok a hátrányos
helyzetűek foglalkoztatásáért” program személyre szabott
szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kívánja elérni a munkaerőpiacra a sikeres belépést és a tartós beilleszkedést a hátrányos helyzetű munkanélkülieknek Pásztó kistérségében is.
Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ programjának hosszú távú céljai között szerepel a régió munkaerő-piaci helyzetének javítása, a munkaerőpiac igényeinek minél teljesebb
kiszolgálása, valamint a munkáltatói igények, illetve a munkaerő –
kínálat közelítése a régió térségeiben. Közvetlen célok közül egyik
kiemelt feladat, a szakképesítéssel nem rendelkező munkanélküliek
első szakképesítés megszerzésének segítése, szakmai ismeretek elmélyítése – munkagyakorlat szerzés biztosításával.
Terveink szerint 2007-2009 között a támogatások eredményeként a Pásztó kistérségben a programba vont 81 főből 64 fő valamilyen típusú képzésben vesz részt, és ezt követően a kirendeltség
segíti elhelyezkedésüket a térség munkáltatóinál.
Október 05–ig több, mint 50 főt vontunk be a folyamatosan induló tanfolyamokra, melynek létszámmegoszlását, tanfolyam
végét a következő táblázat tartalmazza:
Tanfolyamok

Résztvevők (fő)

Képzés vége

Személy és vagyonőr

13

2008.08.06.

Könnyűgépkezelői

7

2008.07.21.

Fogyóelektródás+ minősítette hegesztő

4

2008.11.27.

Virágkötő I.

3

2008.10.22.

Virágkötő II.

2

2008.11.30.

Kéz és műköröm ápoló

1

2008.09.24.

Szociális gondozó

1

2009.03.21.

Élelmiszer és vegyi árú eladó + pénztárg. kezelő

1

2008.09.16.

CNC forgácsoló

1

2008.12.12.

Pincér +angol alapfokú angol nyelvvizsga

1

2009.08.31.

Angol alapfokú nyelvvizsgára felkészítő

1

2008.09.27.

Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő

1

2009.02.12.

Vállalkozási ügyintéző

4

2009.03.30.

Pénzügyi és számviteli ügyintéző

4

2009.03.30.

Gyógy-masszőr

1

2009.02.21.

Gerontológiai gondozó

2

2009.04.28.

Vendéglátó eladói

1

2008.09.18.

Kőműves

1

2008.09.15.

Szobafestő

1

2009.05.30.

Szárazépítő

2

2009.04.10.

Hidegburkoló

Szervezés alatt

Fogyóelektródás+minősített hegesztő

Szervezés alatt

Rehabilitációs nevelő segítő

Szervezés alatt

Összesen:

52

Az álláskeresők elhelyezkedését a munkavállaláskor bérköltség
támogatással segítjük, mely a munkavállalók bérének és járulékainak költségét 80%-os támogatással 6 hónapon keresztül segítjük.
Fontos, hogy az álláskeresők véglegesen visszakerüljenek a munkaerőpiacra. Fontos ez az álláskeresőknek, de a kirendeltség teljesítményét is ezen keresztül méri az Unió. Az 50 éven felülieknek
magasabb támogatást biztosítunk az első három hónapban, ők a
80%-os támogatási mérték helyett 100% munkakipróbálás támogatására jogosultak.
A ÉMRMK Pásztói Kirendeltsége 2009. december 31-ig a
TÁMOP 1.1.2. program megvalósítására 67.731.000 Ft forrással
gazdálkodik a sikeres elhelyezés érdekében. Jelenleg 15 fő álláskeresőt már bérköltség támogatással foglalkoztatnak a pásztói kistérség munkáltatói. Képzés befejezése után már 4 főt támogatással
foglalkoztatnak.
Várjuk azon munkáltatók jelentkezését, akik vállalják a programba
vont személyek foglalkoztatását, a jelzett szakképesítéssel rendelkező álláskeresőket kívánnak alkalmazni.
A HEGESZTŐ TANFOLYAM RÉSZTVEVŐI
Konkrét információkért, a szükséges dokumentációért keressék kirendeltségünket, ahol szakértőink személyesen segítenek a
program megvalósításában, sikeres munkahely keresésben, szükséges adminisztráció bonyolításában.
Képzés utáni bérköltség támogatás :
- Bér és járulékok 80 % (6 hónapig )
- 50 éven felülieknek bér és járulékok 100 %-a (3 hónapig) és
további 3 hónapra a bér ésjárulékok 80%-a

Bízunk abban, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Program segítségével egyre több olyan Pásztói kistérségi álláskereső kerül ki a támogatási programból, akinek új szakma megszerzésével
megnőnek a foglalkoztathatósági esélyei, illetve megvalósul az elhelyezkedése a munkáltatók munkaerőigényeire kiközvetítve, rövid támogatott foglalkoztatás után teljes mértékben segítői lesznek
a vállalakozásoknak.
Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
Pásztói Kirendeltség
3060 Pásztó, Cserhát lakónegyed 11.
Telefon: (32) 460-056, (32) 460-674, Fax: (32) 460-674
www.emrmk.afsz.hu emrmkpaszto@lab.hu
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Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Pásztói Kirendeltsége

ME GHÍ VÓ
„Pályaválasztási Kiállítás”
Felsőoktatásba, felnőttképzésre készülőknek
2008. november 5. (szerda)
14.00-18.00 óráig

„Pályaválasztási Kiállítás”
Középiskolába készülőknek
2008. november 6. (csütörtök)
10.00-16.00 óráig

Program:
Egyetemek,főiskolák kiállítása
Felnőtt képzők képzési ajánlatai
Pályaválasztási tanácsadás
Pályaorientáció az Interneten
Pályaérdeklődés tesztek
EURES/EUROFIT
Humánszolgáltatások
Karrier tanácsadás

Program:
Középiskolák kiállítása
Szakmabemutatók
Szakma-mozi
Pályaválasztási tanácsadás
Pályaorientáció az Interneten
Pályaérdeklődés tesztek
EURES/EUROFIT
Humánszolgáltatások

„Pályaválasztási Fórum”

„Pályaválasztási Fórum”

Dózsa György Általános Iskola, Aula Pásztó, Nagymező út 36. Dózsa György Általános Iskola, Aula Pásztó, Nagymező út 36.

15.00-16.00 óráig
Dózsa György Általános Iskola Aula
Egyetemek, főiskolák
tájékoztatói
A Rendezvényre Várjuk!
Továbbtanulást tervező:
• Középiskolásokat
• Álláskeresőket
Szülőket
Pedagógusokat

Rendezvény kiadványai

„Válassz utat”
„Munkaerő-piaci támogatások és szolgáltatások”
„Hol tanulhatok”
Tájékoztatók

17.00-18.00 óráig
Dózsa György Általános Iskola Aula
Középiskolák bemutatkozó tájékoztatói
A Rendezvényre Várjuk!
Pályaválasztás előtt álló általános iskolásokat
Szülőket
Pedagógusokat

Rendezvény támogatói

Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Pásztói Kistérség Többcélú Társulás
Teleki László Városi Könyvtár

Ész a k-m ag y arorsz ági Re gioná lis Munk a üg yi Közp ont Pá sztói Kirendeltség
3060 Pász tó, Cserhá t la k óneg yed 11.
Te le fon: (32) 460-056 , ( 32) 460- 674, Fa x: ( 32) 460- 674
www.emr mk.afsz.hu
emr mkpaszto@lab.hu
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„Az én igéim nem múlnak el sohasem…”
Jézus akkor mondja ezeket a szavakat, amikor kijelenti, hogy minden múlandó, vagyis az ég és a föld elmúlnak; kivéve a
teremtő Szót, amely alkotta őket. Ez a Szó pedig nem más, mint az Isten Igéje, amely öröktől fogva és vég nélkül, azaz örökké
van, amely Istennél volt, Isten volt, de testté lett, és közöttünk élt (vö. Jn 1, 1-18). Amellyel, mint kizárólagos hatékony eszközzel kezdetben teremtette Isten az eget és a földet; (Ter 1,1); mert amikor szólt az Isten, az, amit kimondott meg is lett: És Isten
szólt: legyen világosság! És lett világosság; (Ter 1,3). Ez pedig így történt hat napon át; De Isten szava folyamatosan hangzik és
teremt az üdvösségtörténet egészében, ma is; tetten érhető az egészséges lekiismeretben, Ő szólt a próféták szavával; (valljuk a
Credo-ban), szava töretlenül, hol diadalmasan, hol erőtlenebbül, de hangzik a kétezer éves Egyház igehirdetésében (prédikáció,
hitoktatás, beszélgetések, stb. formájában), ugyancsak az Úr ígérete szerint:aki titeket hallgat, engem hallgat mondta apostolainak, akikre építette Egyházát. Az ember pedig, istenképmás mivolta következtében az ige meghallója - írja Franz Werfel.
A napokban, Rómában tartott Püspöki Szinódus XII. rendes ülése (szinódus szó
jelentése: együtt járjuk az utat) is Isten kinyilatkoztatott szavával, a Bibliával foglalkozott. A Szentatya, XVI. Benedek pápa megnyitó beszédében felhívta a figyelmet arra,
hogy számos nemzet, amely egykor gazdag
volt a hitben, mára elvesztette identitását a
modern kor sok káros és romboló hatása következtében. Közéjük tartozik a mi hazánk,
Magyarország is kétségtelenül.
Van, aki Istent halottnak tekinti, és önmagát nyilvánítja istenné (mint a felvilágosodás
korában). Úgy gondolja, ő sorsának egyetlen alakítója, és a világ egyedüli tulajdonosa.
De amikor ezt teszi az ember, akkor valóban
boldogabb lesz? Tényleg szabadabbá válik?
Valóban olyan társadalmat tud felépíteni,
ahol szabadság, igazságosság és béke uralkodik? A pápa nemmel válaszolt erre a feltevésre, mondván, a napi híradások bőséggel
mutatják: ez a szemlélet a hatalomvágyat, az
önző érdekeket, az igazságtalanságot, a kihasználást és az erőszak legkülönbözőbb formáit terjeszti, amelynek végeredményeként
az ember még inkább egyedül van, a társa-

dalom pedig megosztottabb és rendezetlenebb. Nemzetünk, társadalmunk jelen kórképe hasonló arcot mutat.
XVI. Benedek a megoldást abban látja,
hogy Isten kinyilatkoztatott szavára kellene
felépíteni az egyes ember és a közösségek, a
társadalmak életét (amint Szent István királyunk is cselekedett, amikor Krisztus szikla
alapjára építette fel országát és nemzetét).
Egyszerűen azért, mert ég és föld elmúlnak,
az Isten szava azonban örök. Igazi realizmusnak ezt a mentalitást nevezi a pápa, szemben
azokkal, akik evilági értékekre hagyatkoznak, és amelyek tényleg valóságosnak és maradandónak mutatják önmagukat-, túlzott
mértékben. Konkrétan kitért itt arra a világméretű összeomlásra, ami a pénzügyi világot
jellemzi a bankok kudarcával.
A keresztényeknek nagyon komoly küldetésük van ebben a korban is meg kell mutatni a világnak mondja a pápa-, hogy nem
a rosszé és a halálé az utolsó szó, hanem legvégül Krisztus győz! Mindig!
Ennek módja az evangélium jó hírének
fáradhatatlan hirdetése, amelyhez elengedhetetlen az Isten Igéjéből való táplálkozás. És

egy lényeges szempont még: ha az Egyháznak és tagjainak küldetése és létének értelme
az evangélium hirdetése, akkor, hogy mindez hihető és meggyőző is legyen, elengedhetetlen, hogy ismerje és élje azt, amit hirdet. Ez az a tanúságtétel, amely hatékonyabb
minden verbális igehirdetésnél, amelyre bőséggel kínál jó példát nemzetünk történelme, elég, ha csak az 56-os eseményekre és
hősökre gondolunk.
Az „elvilágiasodás” (szekularizáció) teljes egészében áthatja a mindennapi életet, és
olyan mentalitást alakít ki, amelyben Isten
nem létezik az ember számára. E folyamatot
erősíti a média, amely individualista, hedonista szemléletet terjeszt, és olyan ideológiákat és szokásokat sugall, amelyek alapjaiban
kezdik ki a házasságot, a családot és a keresztény erkölcsöt. Az Isten nélküli világ pedig
szükségképpen emberellenes lesz- mondta
már a filozófus, Blaise Pascal. Az Ige testté
lett, közöttünk élt (Jn 1,14) és köztünk él
ma is.
Hallgassunk az Ő szavára és váltsuk valóra mindazt amit hallunk tőle!
Kecskés Attila plébános

Fúvószenekari találkozó volt Pásztón
A Balassagyarmati Rózsavölgyi
Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pásztói Tagintézménye, Fúvószenekari találkozó szervezett október 10-én pénteken.
Az egy-két évtizeddel ezelőtt oly gazdag
fúvószenei kultúrával rendelkező nógrádmegyében ma már alig találni működő zenekart, köszönhetően a kultúrából oktatásból évtizedeken át tartó pénzkivonásnak.
Tanulmányok szólnak arról, hogy a kulturális élet mennyire meghatározó az emberek életminőségét tekintve, illetve arról,
hogy az ágazatba fektetett pénz közvetetten
üzleti haszonnal is jár. Tőlünk nyugatabbra
már régen felfedezték ezt, és ennek megfelelően cselekszenek.
A pásztói zeneiskola tanári közössége két évvel ezelőtt úgy gondolta hogy a
meglévő hangszeres növendékekből összehoznak egy kis fúvós együttest, és megpróbálkoznak a hagyományteremtéssel. Azóta
a város és intézményeinek rendezvényein
nagy sikerrel szerepelnek.
Az eltelt időszak lezárását hangversennyel ünnepelték meg, és ehhez vendégül hívták a több mint egy évtizede működő csömöri Krammer Teréz Zeneiskola
fúvószenekarát .

A nap folyamán a próbákon kívül lehetőség nyílt a helyi nevezetességekkel, és
gazdag történelmi múlttal is megismerkedni. A két csapat együtt látogatott el a múzeumba és az oskolamester házába. Az ismeretek bővülésén kívül alkalom nyílt a
kötetlen beszélgetésre információ cserére,
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
A Művelődési házban rendezett koncertet az intézmény vezetője Tóth Tamás
nyitotta meg. Első felében a vendégek műsorát hallhatta a közel kétszáz fős hallgatóság, a második felében a helyi fúvósok örvendeztették meg a jelenlévőket. A vendég
zenekart Lázár Gáspár a hazaiakat Banos
Boglárka vezényelte. A műsor utolsó műsorszáma a két zenekar közös előadásában
elhangzott induló volt.
A szereplők számára meglepetést
okozott a közönség erős reakciója, hiszen a zenék közötti vastapsot hangos
tetszésnyilvánítások is színesítették. A
hangverseny végén átadásra kerültek a
találkozóra készült emlék plakettek, a
két intézmény vezetője emléktárgyakat
adott át egymásnak. Remélhetőleg nem
marad folytatás nélkül ez a nagyszerű
kezdeményezés, és a jövőben is sor kerülhet hasonló találkozókra.

A zenekari tagok kitartó munkája
megmutatkozott a fellépés alkalmával is,
hiszen nemcsak a koncerten megjelent közönség jutalmazta vastapssal és ovációval
a zenekarok előadását, hanem a koncert
után is olyan biztató visszajelzéseket kaptunk, amely arra ösztönöz minket, hogy
igény van a zenekar munkájára és arra,
hogy lehetőség szerint tudásunkkal továbbra is helyt álljunk és színesítsük Pásztó város zenei és kulturális életét!
Mint zenekarvezető ezúton szeretném
megköszönni a szülők segítségét és a zenekar munkájához való pozitív hozzáállását,
valamint köszönet mindazoknak, akik támogatásukkal és adományaikkal hozzájárultak e rendezvény létrejöttéhez!
TÁMOGATÓINK:
Pásztó Város Önkormányzata
Mecénás Alapítvány
Rézkatlan Kft
Széles Pékség
Nagy Sándor-szikvízkészítő
Banos Boglárka
zenekarvezető

KULTÚRA

2008. október

7

„Nekünk bejössz, ha a könyvtárba bejössz!”

Országos Tini Könyvtári Napok a könyvtárban

2007-ben kezdődött az Országos
Könyvtári Napok keretén belül a Nagy
Olvashow projekt.Ez a mozgalom a
könyv és az olvasás népszerűsítését tűzte
maga elé, az ország minden korosztályának felhívta a figyelmét az olvasásra.
2008-ban folytatódott ez a programsorozat. Október 7-12. között Országos Tini
Könyvtári Napokra kerül sor az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében, a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A
rendezvényekhez közel négyszáz könyvtár
több mint kétezer programmal csatlakozott.
A könyvtárak hagyományos őszi programsorozata ebben az évben elsősorban a
12-18 évesek figyelmét szerették volna ráirányítani arra, hogy a könyvtárak milyen lehetőségeket kínálnak az olvasásra, tanulásra,
tájékozódásra, közös együttlétre.
A könyvtárunk is csatlakozott ehhez
a mozgalomhoz. A korosztály sajátosságait, érdeklődését figyelembe véve színes
programokkal készültünk a tini napokra.
A rendezvények résztvevőit az önállósodó,
az alkotó, az egészséges és a társas tini témakörhöz kapcsolódó irodalmi művekre
épülő beszélgetésekkel, előadásokkal, olvasáshoz kötődő, hangulatos játékokkal, vetélkedőkkel, vártuk.
• Október 7. –én „Az egészséges Tinik” Egészségesen káros szenvedélyek nélkül
címmel Telek Ervin addiktológus előadását
hallgatták a gimnázium diákjai.
• Október 8.-án „Az alkotó tinik”- találkozhattak a pásztói Athéné Alkotókör tagjai-

Néphagyomány idézés
a kis Dózsában
Iskolánk hagyományához híven idén
is megrendezte a régmúlt hangulatát idéző
szüreti vigaszságot a 3. évfolyamosok szereplésével, melyre nagyon sok vendég érkezett. A népviseletbe öltözött gyerekek
elmondták Szent Mihály és Szent András
havának jelentőségét, majd magáról a szüretről meséltek. Előadtak jellegzetes szüreti
játékokat és a műsort természetesen tánccal fejezték be. Igazi szüreti bállá változott
iskolánk udvara. A meghívott vendégek is
bekapcsolódtak ebbe a csodálatos, színes
forgatagba. A szülők hagyományos népi
ételekkel készültek, mellyel megvendégeltünk mindenkit. Reméljük jövőre is ilyen
jól fogjuk magunkat érezni, s ismét sikerül
felidézni a régi időket.

ELADÓ LAKÁS
Pásztón a Hunyadi úton 1. emeleti 59 m2 -es,
igényesen felújított 1+2 fél szobás, étkezős,
két erkélyes eladó.
Érdeklődni:

06 20/ 916-6201 • 06 20/ 916-7020

val. Beszélgethettek a 2008. szeptemberében
megjelent Athéné Antológiáról, az olvasásról,
az irodalomról, képzőművészetről.
• Október 9.-én „A társas tinik” –
Önállósodó tinik” találkozhattak a PIK és a
Salgótarjáni Ifjúsági Tanácsadó és Információs Iroda képviselőivel.
• „A siker 7 komponense” A személyes
hatékonyság fejlesztése, Az önismeret alapjai
címmel Godó Anna mentálhigiénikus előadását hallgatták a gimnázium tanulói.
• A rendezvénysorozat október 11én Tini szombat délelőttön folytatódott.
Könyvtárunk ezen a napon ingyenes beiratkozást, késedelmes könyvek térítésmentes
visszavételét tette lehetővé. A lelkesebb látogatókat könyvtárhasználati 1x1 várta, ahol
kipróbálhatták tudásukat.
• Október 12-én, a Könyves Vasárnapon rendkívüli nyitva tartás (10-17 óra) és
akciós szolgáltatások -megbocsátás napja,
ingyenes beiratkozás és kölcsönzés), sokféle
meglepetés várta a látogatókat.
Délelőtt kézműves foglalkozásokon
–henna festés, kő és levélfestés, gyöngyfűzés,
gipszfestés, a könyvtár különböző részlegeiben játékos vetélkedők, országos internetes
játék, totó minden korosztályból várta az érdeklődőket.
A délelőtti programot eredményhirdetés
zárta: A játékban eredményesen résztvevők
jutalomban részesültek: Juhász Fruzsina,
Holló Zoltán, Tóth István, Bakai Klaudia,
Sallai Tímea, Váradiné Ivicz Erika, Nagy
Judit, Reznyik Roberta, Reznyik Ramó-

na, Kéri Tamara, Kórós Daniella, Bán Alexandra, Takács Olívia, Balogh Sándor, Kovács Bálint, Maka Bettina,Várkony Viktória,
Bíró Banka, Kovács Abigél. Az országos internetes játék nyertesei: Oláh Kinga Mikszáth Kálmán Gimnázium Pásztó, Takács
Olívia Általános Iskola Ecseg. Vasárnap délutánján a Tini Könyvtári Napok záró rendezvényére került sor, ahol „Legkedvesebb
Olvasmányélményem” címmel, fiatalok
ajánlották kedvenc verseiket, könyveiket.
Közreműködtek a Rózsvölgyi Márk Zeneiskola Rajeczky Benjamin tagintézetének -tanári: Banos Boglárka, Tóth Tamás -diákjai:
Balogh Márk Bódi Tamás, Nagy Krisztián,
Szántó Anna, Tóth Gergő, Tőkei Ákos.
A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ nevében szeretném megköszönni minden szereplőnek, hogy eljött
hozzánk és még teljesebbé, színesebbé tett
a könyvtári napok rendezvényeit: Babcsány
Andrásnak, Balázs Ágnesnek, Juhász Fruzsinának, Kovács Dzsenifernek, Nagy Noéminek, Tóth Henriettának, Tóthné Szebeni
Rékának, Varga Boglárkának.
Külön köszönjük a Mikszáth Kálmán
Gimnázium és Szakközépiskola, Kollégium,
a Gárdonyi Géza, Dózsa György Általános
Iskola, Kodály Zoltán Általános Iskola Tar,
és az ecsegi Általános Iskola segítségét, támogatását.
A Tini Könyvtári Napok keretében
könyvtárunkat összesen: 386 fő látogatta.
„Szeretem a könyvtáram!”
Sándor Gáborné

Poéta Piknik Püspökiben
Második alkalommal találkoztak most az ország különböző tájairól és természetesen a megyénkből érkező irodalmárok támogatóink, Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei
Közgyűlés elnöke - ,aki a rendezvény fővédnöke is volt - , Fáki László, Szigethalom
polgármestere és a Szokol Kft. Vezetője, Szokol József jóvoltából. Köszönet mindnyájuknak az önzetlen támogatásért!
Az írók, költők számára az együtt eltöltött hosszú hétvége kötetlen beszélgetésekkel, éjszakába nyúló vitákkal és sok-sok verssel, prózával telt. Érdekes volt hallani az egyenesen Erdélyből érkezett költő véleményét, sajátos, egyedi hanghordozással, kiejtéssel felolvasott nagyszerű
verseit. Sokat tanulhattunk az ukrán határszélről jött újságíró, költő írásaiból, verselemzéseiből.
Mindenki szívesen hallgatta a paksi informatikus, költő karakteres verseit, vagy a Komlóról érkezett költőnő lágyabb hangvételű, de éppoly tartalmas költeményeit. A Budapestről hozzánk
látogató költőnő verskedvelő barátnőjét is elhozta magával hallgatóságnak, többen a párjukkal
érkeztek a Piknikre, hogy tanulva-feltöltődve új ismereteket, ismerősöket, barátokat szerezzenek. A péntek esti megnyitó után rövid bemutatkozások következtek egy-egy vers, írás erejéig,
majd hajnalig folyt a szó a költők felelősségéről, társadalmi szerepvállalásáról. Szombat délelőtt
Gyöngyöspatára kaptunk meghívást, aminek örömmel tettünk eleget. Délután visszatérve a táborba új téma vetődött fel, az örök emberi érzés, az egyik legszebb, a szerelem. Melyik író, költő ne írt volna a szerelemről vagy így, vagy úgy? Kimeríthetetlen a téma, millióféle a megfogalmazás. Szebbnél szebb költemények hangzottak el a költők saját tolmácsolásában, ami külön
hozzáadott a versek mondanivalójához. Ezen a napon is éjszakába nyúló volt a beszélgetés és a
versek, írások felolvasása. Felmerült témaként a fiatalok hozzáállása a művészetekhez, a férfi és
a nő szerepe a családokban, a halál, mint az emberi élet végső állomása, de az irodalom, a költészet elfogadása társadalmunkban, vagy a belső kényszerítő erő, ami a költőkben munkál, ami
alkotásra ösztönöz bennünket.
Remélem, amikor a tavaszi Poéta Pikniken megint találkozunk a Mátra lábánál. akkor új
résztvevőket is köszönthetünk, és a régieket is szeretettel visszavárjuk 2009. májusában, hogy
ismét magasra szárnyaljon a Pegazus a Parnasszus csúcsai felé.
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Intézmények Pénzügyi Ellátó Szervezete

Intézmények Pénzügyi Ellátó Szervezete Vezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 			

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 		

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

		

Nógrád-megye, 3060 Pásztó, Kölcsey utca 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: 			
								

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

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 nyilvántartott mérlegképes könyvelői szakképesítés; vagy
középiskolai végzettség és felsőfokú közgazdasági szakképzettség és
nyilvántartott mérlegképes könyvelői képesítés; vagy középiskolai végzettség és
felsőfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés és nyilvántartott mérlegképes
könyvelői képesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

számítógépes ismeretek, idegen nyelv ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
								
								
								
								
								
								
								

saját kézzel írott részletes szakmai önéletrajz, az eddigi munkakörök,
tevékenységek leírása
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 pályázat benyújtásának feltételei:
								
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázatot ajánlott küldeményként, postai úton kérjük megküldeni
az alább megadott címre.
A munkakör legkorábban 2008. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Orosz Zoltánné dr. nyújt, a 06-32/460-481 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
								
								
								
								

Postai úton, a pályázatnak a Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 3838-10/2008., valamint a munkakör megnevezését:
Intézmények Pénzügyi Ellátó Szervezete Vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
								
								
								

A pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülésen,
legkésőbb 2008. november 30-ig. A képviselő-testület a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Hiánypótlásnak helye nincs.

A pályázat elbírálásának határideje:

2008. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Nógrád Megyei Hírlap, Pásztói Hírlap, Magyar Nemzet

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.paszto.hu honlapon szerezhet.

ÁLLÁS
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Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője
a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 10 §-a alapján
pályázatot hirdet

műszaki ügyintézői munkakör
betöltésére
Előnyt jelent: 				
								
								
								
								

közigazgatásban vízügyi vagy más műszaki igazgatási munkakörben szerzett
gyakorlat, szakmai tapasztalat
meglévő közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga
számítógépes ismeretek
műszaki ellenőri képesítés

Elvárt kompetenciák: 			

jó szintű kommunikációs képesség

Pályázathoz csatolni kell:			
								
								
								
								
								
								
					
								

szakmai tevékenységet bemutató saját kézzel írt önéletrajz és fénykép
a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó eredeti
okmányok, vagy közjegyző által hitelesített másolataik,
nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok,
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásra.
nyilatkozat a pályázati feltételeknek való megfelelésről, hiánypótlásnak helye nincs
csak az erkölcsi bizonyítvány hiánypótolható további 3 napon belül

Illetmény, egyéb juttatás: 			
								

A köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény,
helyi önkormányzati rendelet és a Közszolgálati Szabályzatban foglaltak szerint.

A pályázatot postai úton, zárt borítékban,
ajánlott levélben kell megküldeni az alábbi címre:
								
								
A borítékra kérem feltüntetni: 		

Pásztó Város Önkormányzat Jegyzője,
Pásztó, Kölcsey F. u. 35.
3060
„Pályázat: műszaki ügyintézői munkakör”

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt dr. Tasi Borbála jegyző nyújt a 06-32/460-449-es telefonszámon.
Pályázat elbírálásának módja: 		
								

3 tagú előkészítő bizottság /jegyző; szervezési osztály vezetője;
városgazdálkodási osztály vezetője/aljegyző/

Pályázat elbírálásának határideje: 		
								
							
								

a beérkezett pályázatokról a benyújtásra előírt határidőt követő 15 napon belül
a jegyző dönt, a polgármester egyetértésével.
A pályázók a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül
írásban értesítést kapnak az eredményről

Az állás betölthető: 				

legkorábban 2008. november 17- től

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Pályázati kiírás további közzétételének helye:

www.paszto.hu honlap, Pásztói Hírlap

A Gárdonyis tanévnyitó
Szeptember 1-jén izgatottan készülődtünk a Gárdonyi
Géza Általános Iskola tanévnyitó ünnepélyére. 8 órakor a
Himnusz hangjaival kezdődött el a 2008/2009-es tanév.
Édes Attila igazgató bácsi köszöntötte a rendezvény vendégeit, az izgatott új elsősöket, a kedves szülőket, diáktársainkat és
tanárainkat. Beszéde segítségével felelevenítettük az elmúlt nyár
eseményeit, a felejthetetlen táborokat, és örömmel hallottuk az
idei tanév ránk váró izgalmas feladatairól is. A fegyelemről ejtett szavak pedig figyelmeztettek bennünket legfontosabb feladatunkra: a tanulásra.
Az elsősök műsora színvonalas és meghatóan kedves volt, köszönjük a valamikor bennünket is elkísérő óvónénik és óvoda-vezetők felkészítő munkáját. A kicsik büszkén vették át iskolánk jelképét, a Gárdonyis nyakkendőt, amit ötödikes társaik kötöttek a

nyakukba. Ez a nyakkendő tavaly óta összetartozásunk jelképe az
iskolai rendezvényeken, ünnepélyeken, versenyeken.
A volt ovisok műsora után Sisák Imre polgármester Úr átadta
az újonnan aszfaltozott sportpályánkat, amit már nagyon vártunk,
örömmel vettünk át. Igazgató bácsival együtt köszönjük polgármester Úrnak, Pásztó Város Önkormányzatának és minden segítőnek, köztük a HEDO Kft-nek, Fekete Csaba és Pusztai Gábor
Uraknak. Mócsány Kornél Úrnak pedig a nyáron elkészült tantermi bútorokért mondunk köszönetet.
Kecskés Attila plébános bácsi meghatóan szólt a szülőkhöz és
diákokhoz, ő is köszöntötte az új tanévet.
Az ünnepély végén vidám zeneszó mellett búcsúztunk a nyártól és vettük birtokba tantermeinket.
		 Jó tanévet Gárdonyisok!

ÁLLÁS
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Pásztó Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzője
a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 10 §-a alapján pályázatot hirdet

általános helyettesítő ügyintézői munkakör
betöltésére

Közszolgálati jogviszony időtartama:

6 hónap próbaidő kikötésével határozatlan idejűköztisztviselői jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 			

teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 				

Nógrád Megye -3060, Pásztó, Kölcsey F. u 35.

Feladatkör/munkakör megnevezése:

általános helyettesítő ügyintéző

Ellátandó feladatok főbb jellemzői:
								

képesítésének megfelelő munkakörökben helyettesítő feladatok ellátása
munkába lépéstől várhatóan legalább egy évig városi gyámhivatali feladatok

Pályázati feltétel:				
								
								
								
								
								
								
								
								
								

magyar állampolgárság
büntetlen előélet
cselekvőképesség
összeférhetetlenség hiánya
jogász szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális
igazgatási szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus
szakképzettség és legalább 3 éves gyámügyi vagy gyermekvédelmi gyakorlat
egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szakirányú /szakosító/
továbbképzésben szerzett szociális szakigazgatási szervező képzettség
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

Előnyt jelent:					
								
								
								
								

közigazgatásban szerzett gyakorlat, szakmai tapasztalat
meglévő közigazgatási alapvizsga, szakvizsga
idegen nyelv ismerete
számítógépes ismeretek
megfelelő problémamegoldó és kommunikációs készség

Pályázathoz csatolni kell:			
								
								
								
								
								
								
								
								
								

szakmai tevékenységet bemutató saját kézzel írt önéletrajz és fénykép
a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
iskolai végzettségre, szakképzettségre, államilag elismert nyelvvizsgára
vonatkozó okmányok eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolata
nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásra
nyilatkozat a pályázati feltételeknek való megfelelésről
hiánypótlásnak helye nincs
csak az erkölcsi bizonyítvány hiánypótolható további 3 napon belül

Illetmény, egyéb juttatás: 			
								

A köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény,
helyi önkormányzati rendelet és a Közszolgálati Szabályzatban foglaltak szerint.

A pályázatot postai úton, zárt borítékban,
ajánlott levélben kell benyújtani az alábbi címre:
								

Pásztó Város Önkormányzat Jegyzője,
Pásztó, Kölcsey Ferenc út 35., 3060

A borítékra kérem feltüntetni: 		

„Pályázat általános helyettesítő ügyintézői munkakör”

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. november 5.

A pályázattal kapcsolatban további információt dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző nyújt a 06-32-460-449-es telefonszámon.
Pályázat elbírálásának módja: 		
								

3 tagú előkészítő bizottság /jegyző; szervezési osztály vezetője;
Városkörzeti Hatósági és Igazgatási osztály vezetője/

Pályázat elbírálásának határideje: 		
								
								
								
								

a beérkezett pályázatokról a benyújtásra előírt határidőt
követő 15 napon belül a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a
polgármester egyetértésével.
A pályázók az eredmény elbírálásától számított 8 napon belül
írásban értesítést kapnak az eredményről

Az állás betölthető: 				

2008. december 1-től.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Pályázati kiírás további közzétételének helye:

www.paszto.hu honlapon, Pásztói Hírlap
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Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője

HIRDETMÉNY
Védőkörzet elrendeléséről
Kéknyelv betegség előfordulásának megállapítása miatt
Nógrád megye településeire, így Pásztó város teljes közigazgatási területére is
védőkörzetet rendelt el a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal.
Tilos a kéknyelv betegségre fogékony állat (szarvasmarha, juh, kecske, vadon élő kérődző) valamint az állati petesejt, sperma, embrió védőkörzetből történő elszállítása. A kiviteli tilalom alól felmentést csak az illetékes megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság adhat.
Minden betegségre fogékony fajhoz tartozó szarvasmarha, juh, kecske, zárt körülmények között tartott vadon élő kérődző állományt azonosítani kell. Ennek megfelelően az állattartók kötelesek állatállományuk létszámát az állategészségügyi hatóságnak bejelenteni, és azok állatorvosi ellenőrzését – beleértve a járvány-megfigyelési program szerinti vizsgálatát – tűrni, abban közreműködni.
Felhívom minden állattartó figyelmét a fenti rendelkezés betartására.

HIRDETMÉNY
Pásztó Város Önkormányzata az alant felsorolt ingatlanokat értékesítésre meghirdeti:

Pásztó 31/1 hrsz-ú 625 m2 területű
200 m2 nettó beépített területtel pincével
Pásztó 31/2 hrsz-ú 2363 m2 területű
532 m2 nettó alapterületű épület + pince
A két ingatlan együttesen kerül értékesítésre
54.000.000 Ft, azaz ötvennégymillió forint induló vételárért.
Jelige: „Szent Imre téri óvoda”
Pásztó (Hasznos) 3308/1 hrsz-ú 1202 m2 területű volt általános iskola és posta épület
24.000.000 Ft induló vételárért.
Jelige: „Posta”
A pályázónak meg kell jelölnie a vételárat, a hasznosítás célját.
A szerződést a pályázat elbírálását követő 8 napon belül meg kell kötni és szerződéskötéskor a teljes vételárat meg kell fizetni.
Az ingatlan hasznosítás lehetősége a jelenleg hatályos településrendezési terv szerint:
TV2 (A településrendezési terv a város honlapján elérhető: www.paszto.hu.
Amennyiben a jelenlegi funkciótól eltérő hasznosításra lesz igény, az önkormányzat a rendezési terv módosítását kezdeményezi.
A vételi ajánlatot postai úton ajánlott küldeményként – a jelige feltüntetésével – zárt borítékban
Pásztó Város Önkormányzata 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. sz. – címre kell megküldeni.
A postára adás végső határideje: 2008. október 31.
A képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának lehetőségét fenntartja.

HIRDETMÉNY
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ALAPÍTVÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TERE-FERE-CSERE - HOBBI-BÖRZE

A Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány köszönetet
mond mindazoknak, akik a 2007. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány javára utalták.
Az összegyűlt 239524 Ft-ot az alapítvány céljainak megfelelően, a gyermekek jutalmazására, táboroztatására fordítottuk.
Kérjük, hogy a jövőben is legyenek segítségünkre ezen célok
megvalósításában.

A Magyar Éremgyűjtők Nógrád Megyei Szervezete szeretettel
vár minden érdeklődőt

Számlaszámunk változatlan: 11741024-20012412
Adószám: 19160243-1-12
Köszönettel:
az Alapítvány Kuratóriuma nevében
Dr. Gajdics Gábor elnök

ALAPÍTVÁNYI TÁJÉKOZTATÓ
A „Pásztói Francia – Magyar Kéttannyelvű Képzésért” Alapítvány az 1996. évi CXXVI. Tv. 6 §. (3). Bekezdése alapján tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy a jövedelemadó 1%-ából
az Alapítvány számlaszámára 2007-ben átutalt 476.006.-Ft
összegű felajánlást az alábbi célokra hasznosította:
9.F és 12. F osztályok külföldi tanulmányútjának támogatása
és cserekapcsolatok lebonyolítása 519.400.-Ft
színjátszó csoport támogatása 29.280.-Ft
frankofón nap támogatása 24.980.-Ft
francia Chanson és Dictée versenyek támogatása 90.500.-Ft
évkönyv támogatása 28.000.-Ft
eszközök vásárlása a francia tagozat részére 42.760.-Ft
Kérjük, a jövőben is segítsék Alapítványunkat, mely Alapító
Okiratának megfelelően továbbra is diákjaink nyelvtudásának,
kulturális színvolának gyarapítását kívánja szolgálni.
Számlaszámunk változatlan: 11741024-20016337
Adószám: 19163459-1-12
						
Az Alapítvány Kuratóriuma

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Pásztó Város Önkormányzat képviselő-testülete nevében köszönetemet nyilvánítom mindazoknak a személyeknek, szervezeteknek (81 fő, szervezet), akik a felhívásunkra eddig összesen
1.030.000 Ft-ot befizettek a Muzslára vezető út felújításához.
Felhívásunk továbbra is él, megtalálható a város honlapján /
www. paszto.hu/.
Továbbra is várjuk azok befizetéseit, akik eddig még nem tudták azt teljesíteni.
A befizetett összegből eddig az út 35 m-es hosszában további
aszfaltozás valósult meg. A továbbiakban a csapadékvíz-elvezetést és ha anyagi lehetőség engedi még kátyúzást szeretnénk
megvalósítani.
Várjuk további befizetéseiket, közös célunk a Muzsla fejlesztése érdekében.
Köszönettel:
Sisák Imre polgármester

2008. november 9-én vasárnap 9-12 óráig
Pásztón a Tittel Pál Kollégiumban (Rákóczi út 5.)
Fém- és papírpénzek, érmék,
plakettek, kitüntetések, jelvények, részvények, képeslapok,
telefonkártyák, szódásüvegek,
iratok, újságok, könyvek és
minden egyéb régi tárgyak vétele, cseréje.
Kérésére a helyszínen numizmatikai anyagát díjmentesen
beazonosítják, felértékelik.
A belépés díjtalan.

KÖSZÖNET
2008. okt. 10-én a pásztói Művelődési Központban került
megrendezésre az a fúvószenekari találkozó, melyen a csömöri
Krammer Teréz Művészeti Iskola fúvószenekara és a Rózsavölgyi Márk AMI Rajeczky Benjamin Tagintézményének fúvószenekara, az Animat Group lépett fel.
Az Animato Group Ifjúsági Fúvószenekar lázas előkészületekkel várta a találkozót, hiszen e jelentős esemény megrendezésére nem csak a zenekar életében, de Pásztó város életében is
első alkalommal került sor. A zenekari tagok kitartó munkája megmutatkozott a fellépés alkalmával is, hiszen nemcsak a
koncerten megjelent közönség jutalmazta vastapssal és ovációval a zenekarok előadását, hanem a koncert után is olyan biztató visszajelzéseket kaptunk, amely arra ösztönöz minket, hogy
igény van a zenekar munkájára és arra, hogy lehetőség szerint
tudásunkkal továbbra is helyt álljunk és színesítsük Pásztó város zenei és kulturális életét!
Mint zenekarvezető ezúton szeretném megköszönni a szülők
segítségét és a zenekar munkájához való pozitív hozzáállását,
valamint köszönet mindazoknak, akik támogatásukkal és adományaikkal hozzájárultak e rendezvény létrejöttéhez!
Támogatóink:
Pásztó Város Önkormányzata
Mecénás Alapítvány
Rézkatlan Kft
Széles Pékség
Nagy Sándor-szikvízkészítő
Banos Boglárka zenekarvezető

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Pásztói Asztalitenisz Club ezúton szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik 2006. évi személyi jövedelemadójuk
1%-át az egyesület javára utalták (adószám: 18636299-1-12).
Az összegyűlt 96.290,- Ft-ot az egyesület működési költségeinek finanszírozására fordítottuk. Kérjük, hogy továbbra is segítsék működésünket!
Köszönettel:
a Pásztói AC vezetősége
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Tehetség és szerénység
2008. október 1-jén programdús nap zárásaként igen fáradtan érkeztem a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény Rajeczky Benjáminról elnevezett pásztói tagintézményébe, ahol az intézmény zenepedagógusainak koncertjét hallgattam meg.
A kezdő műsorszámként bekonferált énekkarban már sok
ismerős gárdonyis arcot fedeztem fel. Jó volt hallgatni a tisztán
csengő gyermekhangokat. A zenetanárok mesterfokon adták elő a
zeneműveket, melyek hallgatása közben képzeletbeli utazáson vehettünk részt a zene világában.
Záró műsorszámként Tóth Tamás igazgató úr Kovács Kristóf
növendéket konferálta fel, aki hegedűn játszott Sturmann Jenő
és neje zenei kíséretében. A elért hatást nehezen tudom szavakba
önteni. Második alkalommal hallottam Kristóf hegedűjátékát, s
most újra csodálattal töltött el az a kimagasló tehetség, ami nagy
mértékű szerénységgel párosul. A zeneszámok közt olykor egymásra mosolyogtak, minden rezdülésükből érződött az erős zenei
és emberi kapcsolat. Nem volt nehéz megjósolni, hogy a hétvégi
fesztiválon is megállja a helyét ez a trió.
Kovács Kristóf, a zeneiskola népzene-hegedű szakos 3. osztályos növendéke 2008. október 5-én Bonyhádon részt vett a XIII.
ORSZÁGOS NÉPZENEI TALÁLKOZÓN, ahol fantasztikus
teljesítményével ifjúsági kategóriában NÍVÓDÍJAT érdemelt ki a
zsűritől. Műsorukat somogyi dallamok, rábaközi dusok (férfi táncok), és palóc verbunk alkották.

A tisztelt zsűri tagjai voltak: Fábián Éva (népdalénekes, a
KALAMAJKA és EGYSZÓLAM együttes énekese, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémia tanára), Eredics Gábor (népzenész, a VUICSICS együttes alapítója, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémia tanára), Dévai János (népzenész, a DÉLIBÁB
együttes alapítója, a Magyar Rádió népzenei műsorainak főszerkesztője).
A zsűri elnökei: Dr. Olsvai Imre (népzenekutató,a MTA-ZTI
nyugalmazott vezetője), valamint Dr Halmos Béla (népzenész, a
SEBŐ együttes és a táncház-mozgalom alapítója, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Akadémia tanára).
Ez a tekintélyes szakértő zsűri szólította Kristófot MESTER és
PRÍMÁS ÚRKÉNT. Kristóf mindezt a tőle megszokott szerénységgel fogadta, s azóta is az ötödik osztályosok megszokott mindennapi életét éli a pásztói Gárdonyi Géza Általános Iskolában.
Tehetsége kibontakoztatásához kívánok szorgalmat, erőt, egészséget és kitartást Neki és mindazoknak, akik biztosítják számára a
családi és szakmai hátteret.

Tisztelt Pásztói Polgárok!
Zöldhulladék gyűjtésével
kapcsolatban keresem meg Önöket

Tisztelt Pásztói Polgárok!
„E”- hulladékgyűjtés
tapasztalatai

Önöknek és a Városgazdálkodási Kft-nek is probléma volt eddig, hogy mi legyen a zöldhulladékkal.
Ez mindig egy súlyos ütközési pont volt közöttünk.
Mivel ez egy nagy probléma meg kell oldani városunk tisztasága és a közhangulat javítása érdekében.

2008. október 18-ra meghirdetett „E”- hulladék gyűjtésre felkészültünk és a heghirdetett gyűjtőhelyeken vártuk a lakosság
által feleslegesnek vélt elektronikai hulladékot.

A döntésem a következő: - 2009. január 1-től visszavonásig érvényes a döntés.
Minden év márciusában és áprilisában, illetve szeptemberében
és októberében heti egy-egy alkalommal összegyűjtjük a zöldhulladékot, mindig pénteki napon.
A füvet, falevelet zsákban kérem kitenni, a metszési hulladékot
pedig kévékben összekötve kérem kihelyezni.
Felkérek mindenkit, hogy csak zöldhulladékot rakjon a zsákokba.
Együttműködésüket előre is köszönöm.
Remélem, hogy ezek után a közös problémánk megoldódik és
közös feladat lesz belőle.
Tisztelettel
Robotka Róbert
ügyvezető igazgató
Pásztói Városgazdálkodási Kft.

Zöldhulladék gyűjtési időpontja:
2008. évben november 7. 14. 21.

Gömbiczné Kanyó Beatrix

Mátrakeresztesen nem volt igény ezen szolgáltatásra, a gyűjtőedény teljesen üres maradt.
Hasznoson 1 db hűtőszekrénytől vált meg tulajdonosa.
Pásztón a PLUSZ parkolójába elhelyezett 40 m3-es konténer
viszont félig megtelt, így 20 m3 veszélyes hulladéktól mentesítettük környezetünket.
Nagyon köszönöm azon pásztói lakosoknak, akik vették a fáradtságot és a kijelölt gyűjtőhelyre szállították a veszélyes hulladékot.
Az a kérésem, hogy bármilyen észrevételük, javaslatuk van azzal kapcsolatban, hogy városunk, környezetünk tisztább, rendezettebb legyen, azt tegyék meg felénk és azt megpróbáljuk
lehetőségeink szerint megvalósítani.
Jövőre újból szervezünk „E”- hulladék gyűjtést, figyelembe
véve az esetlegesen beérkező javaslatokat is.
Még egyszer köszönöm az akcióban aktívan résztvevők tevékenységét és remélem többen kedvet kapnak és csatlakoznak
hozzájuk.
Pásztó, 2008. október 21.
Robotka Róbert
ügyvezető igazgató
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HIRDETÉS

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NOVEMBERI PROGRAMELŐZETESE
November 8.( szombat) 15.00
40 ÉVES A KULTÚRA HÁZA
ünnepköszöntő program a művelődési központban
November 11. ( kedd) 11.00
SAVARIA KAMARAOPERA
FILHARMÓNIA középiskolai bérlet
Műsoron Haydn: A patikus c. kamaraoperája
November 17. ( hétfő) 19.00
KONCZ ZSUZSA és ZENEKARÁNAK KONCERJE
Jegyek elővételben válhatók a művelődési központban
November 24. (hétfő) 16.00
ZSÓ-KATA BÁL az Őszirózsa Klub szervezésében
November 29. (szombat) 19.00
OPERETT PARÁDÉ (fogadott rendezvény)
Közreműködők: Oszwald Marika, Farkas Bálint,
Plasztán Anett, Várhegyi Andrea, Czakó Ádám
RENDSZERES GYERMEKFOGLALKOZÁSOK:
Játszóház Hasznoson (a hasznosi Közösségi Házban)
November 15 és 29. szombatonként 10.00-12.00 óráig
Kellékdíj: 250,-Ft
Kölyök Klub 8-12 éves gyerekeknek (a pásztói Műv. K.-ban)
Minden héten péntek 15-16 óráig. Vidám játékok, vetélkedők,
kézműves foglalkozások,beszélgetések.... és minden amit szeretnél!
Vidám évszakok - vetélkedősorozat kisiskolásoknak
(a pásztói Műv. K.-ban) bejelentkezés alapján a tanév során folyamatosan. Csapatverseny az évszakoknak megfelelő elméleti
feladatokkal, vidám ügyességi játékokkal. A részvétel ingyenes.
A PÁSZTÓI IFJÚSÁGI KLUB ( PIK) PROGRAMJAI:
November 7-én: „Ki tud többet a Reneszánszről?” bajnokság
November 15-én HALLOWEEN-Party
(jelmezverseny, töklámpakészítés, városjárás, buli...)
Csütörtökönként zenés beszélgetés a Kollégiumi Zenekar közreműködésével

2008. október

“Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.
Hiányosságom váljék jósággá benned.”
(Weöres Sándor

HÍVOGATÓ
Iskolánk jótékonysági báljára
Helye:			
Ideje:			
Célja:			
				
				
Program:		
				
Zene:			
Részvétel:		
				
				
				

Pásztó, Dózsa György Általános Iskola
2008. november 15. 1800
Az iskolánk 100 éves évfordulójára való
elõkészületek támogatása,
valamint épületeink korszerűsítése
SZEKERES ADRIENNE
és az iskola meglepetés műsora
PARTY DANCE BAND
amely magában foglalja a vacsorát, a mûsort
és a szórakozási lehetőséget/
Aula - emelet:		
3 500 Ft/fõ
Aula - földszint:
4 000 Ft/fõ

Támogatni tud bennünketa
bálon való jelenlétével
pártolójegyek vásárlásával (500 vagy 1000 Ft címletekben)
tárgyi adományokkal
pénzadománnyal /készpénz ill.
átutalás iskolai alapítványra/
munkával történõ segítséggel
Köszönjük az eddigi támogatást!
Reméljük, az idén is össze tudunk fogni!
Jöjjön el! Várjuk szeretettel! Legyen nemes támogatónk!
A Dózsa György Altalános Iskola közössége

EU JÁTÉK
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Uniós Hetek a könyvtárban 2.
„ A közkönyvtárak uniós programjának 2008. évi támogatása” című pályázatot a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma tette lehetővé.
OLVASÁSRA, ISMERETSZERZÉSRE AJÁNLJUK:
Pedagógusmesterség az Európai Unióban.
(Szerk. Bábosik István, Torgyik Judit) Bp. 2007. Eötvös Kiadó.
A pedagógusok, tanárjelöltek és doktorandusz hallgatók felkészülését , munkáját segítő kötet az Európai Unió iskolával és
pedagógusmesterséggel szembeni elvárásait , valamint az iskola
fejlődésének tendenciáit elemzi. Foglalkozik - többek között – az
Európai Unió emberképével és ezek pedagógiai konzekvenciáival,
az élethosszig tartó tanulás és az informatikai kompetencia fejlesztésének fontosságával, az integráció és inklúzió lehetőségeivel, a
reflektivitás szükségességével a tanári munkában, az iskolai mentálhigiénével, hogy csak néhány témát említsünk a tanulmánykötet gazdag tartalmából. A fejezeteket feladatsor és szakirodalmi
ajánlások zárják.
Kiss Éva: Az Európai Unió a XXI. század elején
Bp, 2005. Akadémiai Kiadó
A könyv elsősorban a felsőfokú képzésben résztvevők számára kéászült. Fő célja, hogy egy kötetben adjon átfogó képet az olvasónak az Európai Unióról, mint nemzetközi és nemzetek feletti
szervezetről és az Európai Unióról, mint egy „országról”. Nemcsak az európai integráció történetéről, az Európai Unuó szervezeti felépítéséről, működéséről, nemzetközi kapcsolatairól szól
részletesen, hanem az Európai Uniót alkotó tagállamok természeti adottságairól, környezetvédelméről, demográfiai és társadalmi
jellemzőiről, gazdasági életéről is. A kötet utolsó fejezete a régiókkal és a regionális fejlesztés kérdéseivel foglalkozik. Irodalomjegyzék, internetcímek jegyzéke, uniós eseménynaptár, valamint névés tárgymutató egészíti ki az információgazdag kötetet.
Vörös Mihály László: Versenyképes projektek és pályázatok
Tatabánya, 2004. Tri-Mester
A kötet a gazdaságfejlesztési pályázatok ismereteit rendszerezi és
foglalja össze. Átfogó képet ad a pályázatok, a tenderek és a közbeszerzés szerepéről, a pályázatkészítés lépéseiről, követelményeiről, a projekttervezés módszereiről, illetve mindezek menedzseléséről. Felkészít a projektszemléletű gondolkodás elsajátítására, amely
nemcsak a pályázatírásnál, hanem a gazdasági élet más területein is
jól hasznosítható. A könyv végén esettanulmányok, szakirodalmi
forrásajánló, a függelékben útmutatók, pályázati jogszabálygyűjtemény valamint szakkifejezések és betűszavak szótára segíti a pályázatírással foglakozók munkáját.
A huszonötök Európái (Szerkesztő Kiss J. László)
Budapest, Osiris, 2005.
A kötet az egyes tagállamok nézőpontjából mutatja be az integrációs folyamat, a csatlakozás jellemző történetét, az integrációs döntéshozatal belső intézményeit, a tagállami érdekeket és ellenérdekeket, az érzékeny szakpolitikai területeket, és azt a fontos
tényt, hogy az Európai Uniós tagság miként módosított az egyes
tagállamok belső és külső politikáján. A könyv egyúttal a huszonöt tagország bemutatkozása is. A fejezetek végén irodalomjegyzék,
a kötet végén statisztikai táblázatok találhatók.

Bartal Anna Mária: Nonprofit elméletek, modellek, trendek
Budapest, Századvég, 2005.
A kötet két fő részre tagolódik: tartalmazza egyrészt a nonprofit
kérdésről és a jóléti államok nonprofit szektoráról szóló elméletek
kritikai elemzését, másrészt foglalkozik a magyar nonprofit szektor
történeti előzményeivel és fejlődésének irányaival.
A könyvet szakirodalmi bibliográfia, internetes hivatkozások
jegyzéke és fogalomtár egészíti ki. Érdeklődők, diákok és szakemberek egyaránt haszonnal forgathatják.
EURÓPAI UNIÓS KVÍZ-JÁTÉK 2. FORDULÓ
1. Melyek a „koppenhágai kritériumok” néven megfogalmazott
csatlakozási feltételek, amelyeket teljesíteni kell minden tagországnak?
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
2. Mi az Európai Unió négy alapszabadsága?
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
3. Mikor került bevezetésre az euró-zóna államaiban az új, közös valuta?
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
4. Mikor vált hazánk az Európai Unió teljes jogú tagjává?
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
5. Sorolja fel az Európai Unió jelképeit! (5)
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Beküldési határidő: 2008. november 10.
Cím: Teleki László Városi Könyvtár, Pásztó, Nagymező út 3.

Az Európai Uniós Kvíz-játék első fordulójának helyes megfejtései:
1. Európai Szén- és Acélközösség, 1951.
Európai Gazdasági Közösség, 1957.
Európai Atomenergiai Közösség, 1957.
Kultúra és az Európai Unió (Szerk. Zongor Attila)
2. Belgium, Hollandia, Luxemburg,
Budapest, Kultúrközpont Iroda, 2005.
Németország, Franciaország, Olaszország
A tanulmánykötet a kultúra szemszögéből vizsgálja az Eu- 3. 1992. február 7. - Maastrichti Szerződés
rópai Uniós kérdéseket. pl. kulturális jog és jogharmonizáció, 4. 27 tagállam
az EU. kulturális tevékenysége, a kulturális örökség védelme az 5. „Egység a sokféleségben”
EU. országaiban, az EU. oktatási és képzési politikájának fejlődése, nonprofit szektor az Európai Unióban, stb. A fejezetek végén Gratulálunk a hibátlan megoldásokat, válaszokat beküldő Olvasóajánlott irodalom segíti a téma iránt mélyebben érdeklődők tájé- inknak. Közülük – sorsolás útján – könyvjutalmat nyert: Balogh
kozódását. Kulturális szakemberek, EU-szakos egyetemisták pol- Andrea, Pásztó Kölcsey út 16., Európai Uniós pólót nyert: Kürti
cáról nem hiányozhat a kötet.
Zoltán, Pásztó, Táncsics út 68.
A nyeremények átvehetők a Városi Könyvtár felnőtt részlegében.
További eredményes vetélkedést kívánunk!

OKTATÁS
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Nagy Antal, a Pedagógus Emlékérem kitüntetettje
Az elmúlt évek során a tanévnyitó ünnepélyen szép hagyománnyá vált a pedagógus kitüntetés átadása. 2008-ban Nagy
Antal tanár úr vehette át a Pedagógus Emlékérmet, amelyet 2002-ben nevelőtestületünk alapított és Simon Imre címzetes
igazgató úr tervezett. A díjat átadta városunk polgármestere, Sisák Imre, az Iskolaszék elnöke, Kádárkutiné Hegedűs Andrea
és iskolánk igazgatója.
Nagy Antal tanár úr Budapest szülötte.
Általános iskolai tanulmányai után a Budapesti Tanítóképző Intézet tanulója lett, ahol
1958-ban kapott tanítói oklevelet. Mivel Budapesten tanítói állást nem kapott, vidéken,
Ecsegen kezdett tanítani. Az ott eltöltött 12
év után 1969-ben felkérték a pásztói Járási Tanács területére művelődési felügyelőnek. Közben a tanítói diploma mellé Egerben
1965-ben biológia-földrajz, majd 1968-ban
rajz szakos tanári diplomát szerzett. A tanácsi rendszer átszervezése következtében került
1971-ben iskolánkba, az akkori pásztói II. sz.

Általános Iskolába, igazgatóhelyettesnek. Ezt
a felelős vezetői munkát 10 éven át végezte.
Majd 1981-től nyugdíjazásáig a felső tagozaton tanított, s emellett folyamatosan osztályfőnök is volt. Pásztói tanítványai (kb. 1500
fő) ma 25-50 év közötti felnőtt emberek.
Munkáját nagy odaadással végezte. Gyermekszeretete, igazságos követelményrendszere, korrekt véleményalkotása hamar elismerő
tekintélyt alakított ki mind a szülők, mind a
diákok, valamint a kollégái körében. Az idén
lett Aranydiplomás tanító. Kreatív, előremutató ötleteiből több is hagyománnyá vált, s a
mai napig növeli iskolánk hírnevét. Mindig
kiemelten figyelt környezetében az esztétikai
élmény biztosítására. Szakmai igényessége, jó
humora, segítőkészsége, közvetlensége ma is
példa számunkra. Tanár úr életének vezérelve
a bizakodás, az előretekintés, az önmagához
hű maradás.
Iskolánk közössége nevében kívánok
Nagy Antal tanár úrnak további szép, örömteli nyugdíjas éveket erőben, egészségben.

Felejthetetlen érettségi találkozó
45 éves érettségi találkozót ünnepeltünk szeptember 27-én a pásztói gimnáziumban, emlékező szívvel, varázslatos
hangulatban.
1963-as érettségink óta ötévenként
rendszeresen megünnepeljük az évfordulót,
felidézve a felejthetetlen gimnáziumi éveket. Van mit megköszönnünk, és van minek örülnünk ezeken a találkozókon!
Megkaptuk és megtanultuk a régi alma
matertől, tanárainktól és egymástól azt a
tudást, erőt és kitartást, mely segített és
megtartott bennünket az élet útvesztőin.
Megható, szép öröm, hogy e 45 éves találkozón is alkalmunk volt megköszönni
mindezt köztünk lévő Almási Lajos, Mátrai Szilárd és (távolból) Pintér Nándor tanár uraknak, és lélekben mind-mind többi

volt tanárunknak. Emlékük, szellemiségük
örökre bennünk él!
Felejthetetlen perceket jelentett most is
a viszontlátás az osztálytársakkal. Szeretettel
meglátni a másik szemében régi önmagunkat, és büszkén érezni, hogy jó csapat voltunk és vagyunk mi, az 1963-ban a pásztói
Mikszáth Kálmán Gimnáziumban érettségizett cserfes, híres osztály. Jó volt látni a
szép életutakat bejárt hajdani lányokat, fiúkat, kik gyerekekkel, unokákkal büszkélkedve hálás felnőttként ülnek ismét a régi
iskolában. Gondolatban velünk voltak a távollévő és már eltávozott diáktársak is.
A sok szép, vidám és néha szomorú emléket már soha senki nem veheti el tőlünk,
ez a miénk, ezek mi voltunk, és bárhol, bármikor találkozunk, ott folytatjuk, ahol 45

éve abbahagytuk. Ennek az összetartozásnak az érzésével emlékeztünk meg halottainkról is, egy-egy szál rózsával. Találkozónkat még felejthetetlenebbé tette Herczegné
Varga Ilona igazgató asszony megkapó házigazdai közreműködése, kedves figyelmessége: csoportkép-készítés, iskolai évkönyv
ajándék. Szívből köszönjük! Gyorsan repült az idő, a beszámolókkal, emlékidézéssel. Az estét fehér asztal mellett töltöttük,
családtagokkal kiegészülve. A jóízű beszélgetések, a nevetés, a csillogó szemek bizonyították, hogy ifjúságunkat soha nem
hagyjuk el, örökre szívünkben hordjuk.
Őszülő hajjal, fiatal lélekkel jó volt ismét együtt lenni, - jövőre Veletek ugyanitt!
Az 1963-ban Pásztón érettségizett öreg diákok nevében:
Gerhátné Gyulay Éva

A Gárdonyi iskola címzetes igazgatója
Június végén a város képviselőtestülete
Tengerészné Simon Máriát – aki több mint
másfél évtizedig volt a Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatója és akinek a vezetése alatt a már 111 éves alma mater új arculatot nyert– érdemei elismeréséül címzetes
igazgatóvá nevezte ki.
Marika Zemplén festői kis falujából, Ragályból származik. Itt töltötte gyermekkorát,
s szüleinek kései és egyedüli gyermekeként
annyi hitet, szeretetet és biztatást kapott a
szülői háztól, mely egész életére elegendőnek
bizonyul. Középiskolába a debreceni Református Kollégiumba járt, majd tanítóképzőt
és tanárképzőt végzett. A legszebb tanítható
szakot választotta, a magyar nyelv és irodalmat. Ez az ambíció, tettvágy s talán a hegyvidék utáni vágy hozta a mi városunkba 1993
elején. Az akkori képviselőtestület ismeretle-

nül is megválasztotta igazgatónak a fiatal, de
bátor és tervekkel teli pedagógust. Hamarosan beigazolódott,hogy jól döntöttek. Nyíltságának köszönhetően gyorsan ismerkedett
az intézménnyel, emberekkel, várossal. Az iskolavezetés útvesztőjében is hamar kiismerte
magát, s kollégái nem kis örömére pedig nyilvánvalóvá vált, hogy nem hangulatember, hanem nagyon is kiegyensúlyozott, nem ismer
tekintélyelvűséget, sokkal inkább demokratikus, s nem parancsosztogató, de minden
munkatársában feltétel nélkül megbízik.
Mint pedagógust, mindig a humánum
vezérli: segíteni a gyengébbeknek, szárnyaltatni, versenyeztetni a tehetségeseket, felfedezni
a jó versmondókat, s egyszerűen csak minden
gyerekhez közel hozni az irodalom nagyjait, s
helyes, szép magyar beszédre tanítani őket. Jól
ösztönözte kollégáit is. Az elmúlt időszakban

a megyei, területi, országos versenyeken szinte minden területen ott volt és győzelmeket
aratott a Gárdonyi iskola.
Vezetői munkájában is az ember volt az,
amely megelőzött mindenféle tantervet, törvényt és programot. S ez az iskola légkörén
is hamar érezhetővé vált. A nyugalom és kiegyensúlyozottság nemcsak a pedagógusoknak használt, de vonzotta a szülőket és a gyerekeket is. A tanulói létszám évről-évre nőtt,
s hamarosan több mint 100 fővel emelkedett
meg, ami nem kis teljesítmény ma, a csökkenő gyermeklétszámok mellett.
Az iskolavezetés gondja és számtalan
napi teendője mellett az ajtaja mindig nyitva állt szülő, diák , kolléga előtt. Mindig
megszólítható volt, és pozíciójában is végig
megmaradt annak a szerény embernek, akinek megismertük.
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Csak vendégségben érzi
igazán otthon magát?

Díjelengedési akció! Induláskor havi 20 654 Ft-tól! THM: 4,78%
A díjelengedési akció idôtartama:
2008. szeptember 8 – november 28.
Az induló törlesztôrészlet 6 hónapig érvényes 5 millió Ft és 20 év futamidô mellett, OTP Világ Lakáshitel
Termékcsomag Lakástakarékkal esetén, japán jen alapon.
Jelen tájékoztatás nem teljes körû, ezért további részletes információért kérjük,
tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban és honlapján (www.otpbank.hu) közzétett
üzletszabályzatokból és hirdetményekbôl. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek.
Részletes feltételek:
mmm$ejfXWda$^kmmm$ejfbWaWib_p_d]$^k
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Ismét „Biztonságunkért”
A tavalyi évhez hasonlóan – hagyomány teremtő szándékkal – idén is megrendezésre került a „Biztonságunkért” nevet
viselő rendezvény. A szeptember 26-i rendezvény célja az volt,
hogy a lakosság betekintést nyerjen a Mentőszolgálat, a Polgári Védelem, a Rendőrség és a Tűzoltóság munkájába.
Ezt úgy próbáltuk megvalósítani, hogy a négy szervezet munkatársai ügyességi feladatokat és tesztlapokat állítottak össze a rendezvényen résztvevőknek. A versenyezni vágyók nem csak tanulhattak
a feladatok megoldása során, de értékes jutalom is várta az első helyezetteket. A rendezvényre ellátogatók láthattak rendőrségi kutyás
bemutatót, a Mentőszolgálat ingyenes vérnyomás és vércukormérésre biztosított lehetőséget, a Vöröskereszt véradást szervezett. De
hogy a rendezvény eredeti célja se merüljön feledésbe, a salgótarjáni
ALFA-TŰFÉK Kft. vezetője Fekete János Úr lehetőséget biztosított a tűzoltó készülékek gyakorlatban történő kipróbálására is, tálcás tűz eloltásával. A program talán leglátványosabb része egy imitált baleset mentési munkáinak gyakorlati bemutatója volt, ahol egy
személygépkocsi egy tartálykocsival ütközött. A Rendőrség helyszínt biztosított, a Mentőszolgálat a tartályautó sofőrjének kimentése, ellátása után a Tűzoltóság által kiszabadított, személygépkocsiba
rekedt sofőr mentését végezte, miközben a Katasztrófavédelem Vegyi Felderítő Csoportja bevizsgálta a baleset környékét nem került-e
veszélyes anyag az ütközés során a levegőbe. A mentéshez szirénázva érkező autók, a lángoló, nagy füsttel égő személygépkocsi egy kicsit megzavarta a környéken lakók lelki békéjét, de a rendezvényen
résztvevők egy látványos bemutatónak lehettek részesei. A mentés
folyamatáról, hogy mi, miért történik úgy, ahogy azt a bemutatón
látják - Győrfi Pál az Országos Mentőszolgálat szóvivője tájékoztatta
a jelenlévőket. A rendezvény szervezőjeként nagyon örültem, hogy
Győrfi Úr elfogadta meghívásunkat, ellátogatott programunkra és
vállalta a mentési munka konferálását, de más célunk is volt ezzel.
Rendezvényünkön az idén 60. évfordulóját ünneplő Mentőszolgálatra szerettük volna felhívni a lakosság figyelmét. És mivel az ünnepeltnek ajándék is jár, a bemutató után a rendezvény szervezői egy
30.000 Ft értékű kötelezvényt adtak át a Mentőszolgálatnak, mely
összeggel a Pásztói Mentőállomás munkáját segítve mentős technikai eszköz megvásárlásához járultunk hozzá. Persze mindez nem jöhetett volna létre ha nincsenek segítőink, támogatóink, akik anyagi
támogatásukkal nem segítették volna rendezvényünket. Ezúton is
köszönet érte! A rendezvényünk összességében jól sikerült, de szervezőként tudom, hogy hogyan is sikerülhetett volna. A rendezvény
hetében esett sok eső megakadályozta, hogy ezen rendezvény keretében a két általános iskola 6-7 és 8. osztályos tanulói a rendhagyó őszi
túrájukat a négy szervezet által összeállított ügyességi feladatok megoldásával tegyék meg. Nagyon sajnáltam, de az időjárást még nem
tudjuk befolyásolni. Csak azt remélhettem, hogy a délutáni program egy kicsit kárpótolta a kirándulás helyett tanulni kényszerülő
diákokat. Viszont jó volt látni a lelkes anyukákat, apukákat, akik
gyermekeikkel az idei rendezvényre azért látogattak el, mert tetszett
a tavalyi program és nem akartak kimaradni az idei rendezvényből
sem. És tündériek voltak az ovisok is, akik a délutáni alvás helyett
óvónénijükkel kilátogattak a rendezvényre és rácsodálkoztak a test-

közelből megnézhető rendőr-, mentő-, katasztrófavédelmi- és tűzoltóautóra, melyek a rendezvény zárásaként szirénázva vitték körbe a
városban a kíváncsiskodókat.
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik anyagi támogatásukkal, ajándéktárgyak felajánlásával, vagy személyes közreműködésükkel a segítségemre voltak az idei rendezvény megvalósításában. És ezúton szeretném megköszönni Bobrovics Árpád Úrnak, a
Salgótarjáni Polgári Védelmi Kirendeltség vezetőjének a segítségét,
aki társszervezőként biztosította e rendezvény létrejöttét.
Robotkáné Nagy Ildikó társasházkezelő
TÁMOGATÓINK:
Sisák Imre polármester
ALFA-TŰZFÉK Kft. Salgótarján
Aranybogrács Edénybolt Pásztó
Állami Nyomda Zrt. Pásztói Gyáregysége
Csépe és Társai Kft. Pásztó
Dél-Nógrádi Vízmű Kft. Pásztó
Dr. Halász István önkormányzati képviselő
DVD TEKA INTERNETEZŐ Pásztó, Fő út 22.
Ecseg és Vidéke Takarékszövetkezet Pásztó
Édes Bernadett
Fenyves Nyomda Pásztó
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Pásztó
Káposzta Csaba önkormányzati képviselő
KORONA Gyógyszertár Pásztó
Kómárné Teréki Zsuzsa
Krämer László önkormányzati képviselő
Krémusz Kft. Pásztó
Kiss Lajos vállalkozó Salgótarján
Kriston Péter önkormányzati képviselő
Lőrik Bt. Pásztó
Mester Iparcikk Bolt Pásztó
Nagy Tamás bádogos vállalkozó
Nagyné Sőregi Dorottya
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Polgári Védelmi Kirendeltsége
OL-PET Bt. Pásztó, Fő út 30.
Országos Mentőszolgálat Pásztó Mentőállomás
Pásztó és Vidéke Bűnmegelőzési és
Vagyonvédelmi Alapítvány Pásztó
Pásztó Város Önkormányzata
Pásztói Hírlap
Pásztói Önkéntes Tűzoltóság
Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club
Sándorné Sándor Zsuzsanna Könyvelő Iroda Pásztó, Kölcsey út 6.
Szilágyi és Rubin Kft. Pásztó
Tari Ottó önkormányzati képviselő
„Tóth Szerelvénybolt 98” Kft. Pásztó
Vállalkozók Klubja Pásztó
Városi Rendőrkapitányság Pásztó
VÁR TV Pásztó

Alelnöki fogadóóra
Kriston Péter
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke,
önkormányzati képviselői fogadóórát tart
minden hónap első hétfőjén 9 – 11 óráig
Pásztón a Megyei Önkormányzat Területi Irodáján
(Kölcsey Ferenc út 20. az Árkádsoron)
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