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Európai Bizottság Ifjúság 2000–2006 programjából

Nemzetközi csereprogram
ról, a világörökség rangjával járó
kötelezettségekrôl és elônyökrôl beszélgetett a csoport, fogadta ôket
Sisák Imre, Pásztó polgármestere,
akivel a jelenrôl és a jövôrôl jó hangulatú eszmecserét folytattak.
A programban több kirándulás
szerepelt: Budapest, Miskolctapolca
és Eger mellett a salgótarjáni földalatti bányamúzeumot és az URSA
Üveggyapot Rt-t is felkeresték.
Szükség van-e az Európai BizottAz angol, francia és spanyol mun- ság Ifjúság Programjába való bekanyelvû projekt keretén belül a fia- kapcsolódásra?
talok megismerkedtek kulturális és
Az a kilenc magyar fiatal, aki
természeti örökségünkkel, megvi- részt vett az Operation Friendship
tatták, hogyan ôrizhetô meg ez az által szervezett multilaterális fogaörökség, mit kell tennie az egyes dó programban, igennel válaszol erembernek és a közösségnek. Holló- re a kérdésre. Valamennyien a pászkô polgármesterével, Szabó Csabá- tói Mikszáth Kálmán Gimnázium
folytatás a 3. oldalon
val az elnéptelenedés megállításá-

XVI. évfolyam 2. szám

Csohány Kálmán születésnapján

Az Operation Friendship Hungary Egyesület „Mindannyiunk
felelôssége” címmel nemzetközi ifjúsági cserét valósított meg január
28. és február 24. között bolgár,
észt, portugál, spanyol és magyar
fiatalok részvételével Pásztón. A
projekt megvalósítását az Európai
Bizottság Ifjúság 2000-2006 Programjától nyert 3.8 millió forintos
támogatás tette lehetôvé.

Tiszteletadás az elesettekért
A II. világháború áldozatainak
pásztói emlékhelyén a városi
önkormányzat megemlékezést
tartott a Donnál elesett 2. magyar hadsereg katonáinak tiszteletére.

A megemlékezést Sisák Imre polgármester, országgyûlési képviselô tartotta, majd beszéde végén néma fôhajtással emlékeztek a jelenlévôk az elesettekre, köztük a
pásztóiakra is. Ezután Marti József káplán imával emlékezett a
Az ünnepség a Szentlélek temp- doni áldozatokra, majd a város inlom lélek-harang csendülésével, a tézményei és szervezetei helyezHimnusz akkordjaival kezdôdött, ték el a kegyelet koszorúit. A pászmajd ezt követôen Horváth Lajos tói Rozmaring népdalkör katona
A lét rezdülése címû útinaplójából dallal idézte fel az eseményeket, s
adtak elô részleteket a városi gim- végül a Szózat hangjaival fejezônázim és szakközépiskola tanulói. dött be a megemlékezés.

2005. január 31-én a Csohány Galériába, a múzeumba és a sírjához hívtuk, vártuk Kálmán bácsi családját, barátait, tanítványait, tisztelôit 80. születésnapjára. A megemlékezô beszélgetést a
meghívottak részére Szabó István kezdte a múzeumban Csohány
Kálmánné és Sisák Imre társaságában.
Az ideálisnak nem nevezhetô
közlekedési viszonyok ellenére
közel ötvenen találkoztunk. Szívembe boldogság költözött, felemelô érzés volt látni a jó ideje
nem találkozott ismerôsöket amint
üdvözölték egymást, amint újra
örültek egymásnak.
A várakozás perceinek a „Bujdosik az árva madár…” címû népdal vetett véget Foki Gyula elôadásában és egy Csohány Kálmánnal
készült rádióinterjú magnófelvételrôl. Müller Péter festômûvész, a
volt tanítvány pillanatok alatt közénk varázsolta Kálmán bácsit,
mintha mindannyiunknak adott
volna egy simogatást, egy bíztató
mosolyt.
Sisák Imre polgármester úr köszöntôjében Csohány Kálmán
Pásztó iránt érzett szeretetét emelte ki, s azt, hogy Pásztó tisztelegve
az alkotómûvész emléke elôtt
2001-ben átadta a nagyközönségnek a közel 150 alkotást bemutató
Galériát. Szólt arról, hogy a jövôben a Csohány szülôi ház grafikai
alkotómûhelyként szolgálja a képzômûvészeket. Köszönjük Polgármester Úrnak és Pásztó város Önkormányzatának, hogy lehetôvé
tette az emlékünnepség megrendezését.

A Múzeumban Lóránt Éva énekhangja köszöntötte a baráti beszélgetés résztvevôit. P. Kerner Edit
elôadómûvész Kálmán bácsi és
Klárika néni levelezésébôl adott
elô részleteket, s Zsiga Lajos az
eseményhez kapcsolódó versét.
Mindannyiuk nevében köszönöm
kedves közremûködésüket.
Köszönöm Szabó Pista bácsinak
(Baráti Körünk tiszteletbeli örökös
elnökének), hogy soha nem hagyja
cserben – mint ahogy most sem –
azt a maroknyi kis csapatot, akik a
Csohány Baráti Kört jelölik.
Kálmán bácsi sírja körül gyertyák lángja lobogott a szélben
(amely rövid idô alatt elállt), a
Rozmaring Népdalkörrel közösen
elénekeltük Kodály Esti dalát.
Újra és újra nem hagy békén egy
gondolat, amelyet talán megfogalmazni sem lehet igazán. Kálmán
bácsi azon kevesek közé tartozik,
akik egy másik dimenzióból
ugyan, de még mindig „csak” adnak. Szeretetbôl, emberségbôl,
méltóságteli alázatból példát. Kár,
hogy csak kevesen építik be mindennapjaikba, emberi kapcsolataikba ezen legcsodálatosabb emberi
tulajdonságokat.
Köszönjük Kálmán bácsi!
Huberné Bognár Edit
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Csohány Kálmánra emlékeztünk
Kedves Barátaim! Kedves Klári néni!
Nagy öröm ez a mai nap számunkra, úgy gondolom duplán
örülhetünk, hiszen méltó módon és
méltó helyen tudunk emlékezni városunk szülöttérôl Csohány Kálmánról. Én azért szomorú is vagyok
ezen a mai napon, hiszen mire is
emlékezünk most. Csohány Kálmán 80 éve született, még mindig itt
lehetne közöttünk. Ha az jut eszembe, hogy drága jó Nagyapám már 94
éves és még mindig az élôk sorában
van, akkor különösen fájdalmas a
dolog.
Örülök a mai napnak, mert számomra ez dupla élményt jelent, hiszen nemcsak városunk szülötte
Csohány Kálmán születésnapját
ünneplem. A sors véletlen egybeesése folytán az Én negyedik lányom is ezen a napon született, igaz
Ô még csak 8 éves. Mit is jelent városunk számára Csohány Kálmán?
Tegnap, amikor az emlékezô beszédelmre készültem, minden életrajzi
adatot elolvastam. Csohány Kálmán 1925. január 31-én született
Pásztón, 1944-ben Salgótarjánban
érettségizett, 1944-45-ben a Csiki
havasokban dolgozott fakitermelôként, 1946-ban pályamunkásként
Pásztón, 1946-47-ben bányászként
Nagybátonyban. Aztán ’47-ben a
Képzômûvészeti Fôiskolai felvételi
és sorolhatnám még tovább. Azután
beszélhetnénk arról is, hogy kik
voltak az Ô tanárai Hincz Gyula, Ék
Sándor, Konecsni György, Koffán
Károly és csillogtathatnám még azt,
hogy ezeket az adatokat mind-mind
ismerem. Azt gondolom, hogy tisztességgel nem tehetem ezt, mert
ezeknek a mûvészeknek az alkotásait és az egész életmûvét nem ismerem annyira, amennyire kellene.
Mi az amit Én ismerek, fôleg

Az emlékünnepség résztvevôi a múzeumban
Csohány Kálmánról? Azt gondolom, hogy pásztóinak kell annak
lenni, hogy igazán jól értse és megértse az ember Csohány Kálmánt.
Mûveit hosszasan kell szemlélni és
a pásztói népszokásokat is ismerni
kell. Sok-sok mûvet alkotott „Pásztói népszokások”, a „Falum eltûnt
figurái” és „Ismerôs arcok” címmel. Ez még mindig csak három
csoport, viszont hogyha megnézünk egy gyönyörû szép kiadványt,
amit Én féltve ôrzött kincsként tartok otthon, – ezt 1990. augusztus
20-án maga Csohány Kálmánné dedikálta nekem – és Csohány Kálmán néhány mûvét jelenítették meg
ebben a kis összeállításban.
Tegnap ismét fellapoztam a Pásztói népszokások egyik grafikáját
megnézve, mi is van a hátoldalára
írva Boc-kúti búcsú. Mit jelent
azoknak, akik nem Pásztón élnek,
hát valami egyházi liturgikus eseményt és valóban ebben nem tévednek. Mi viszont, akik itt élünk Pásztón és évrôl-évre részt veszünk a
Boc-kúti búcsúban tudjuk, hogy mit
is gondolhatott Csohány Kálmán

Csohány Kálmánné a Galériában fogadta a vendégeket

akkor, amikor ez a rézkarc megszületett. Pásztó hívô népe minden év
május elsô vasárnapján elzarándokol ki a Boc-kúthoz, – amely a Rózsások fölött van – és annak rendjemódja szerint megtörténik a búzaszentelés. A pap mind a négy égtáj
felé fordulva megáldja és megszenteli a búzát, hogy megfelelô termés
legyen.
Nos az Én számomra Csohány
Kálmán mûvészete többek között
ezt jelenti. Aztán az életrajzi adatok
között olvashatjuk azt is, hogy
1974-ben Ô volt az aki létrehozta a
Pásztói Képzômûvészeti Gyûjteményt, amelyhez a Képzômûvészeti Alap és alkotó társai is hozzájárultak jó néhány mûvel, olyannyira,
hogy 1978-ra a Pásztói Képzômûvészeti Gyûjtemény mintegy 400
db-ból állott.
Megfelelôen tisztelegtünk mi akkor Csohány Kálmán elôtt? Én úgy
gondolom, hogy igen. Neki nem
maradt ideje arra, hogy elvégezze
mindazt amit szeretett volna.
Hosszú-hosszú éveken, évtizedeken keresztül ezek az alkotások különféle pincékben porosodtak. Nem
sokat foglalkoztak vele, pedig Csohány Kálmán 1978-ban a Mûvelôdési Házak vezetôihez a következô
levelet intézte:
„Én tudom, hogy otthon nem
könnyû a dolog, kevés a pénz a beruházásra és ami van az égetôen
fontos dologra kell. Mindez így van
jól, tudom. Mégis úgy gondolom,
hogy ma még nem késô, de az utolsó órában vagyunk ahhoz, hogy az
eddigi gyûjteményt megmentve
esztendôrôl-esztendôre a Magyar
Képzômûvészettel, annak remekeivel gyarapítva közös tervünket,
mondhatnám vállalkozásainkat valóra válthassuk. Ha otthon lehetôség lenne méltó hely kialakítására,
akkor, míg Én élek és vagyok mindent eltudok követni, hiszem siker-
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rel, hogy Pásztónak országos jelentôségû galériája legyen. Ha nem sikerülne Én tudom legjobban, mit
veszítene Pásztó. Ha sikerülne
Pásztó is megtudná 20-30-50 év
múlva, hogy mit is nyert.”
Ezekkel a sorokkal Én nem 1978ban, nem is ’79-ben, meg nem is a
’80-as évek elsô éveiben ismerkedtem meg. 1999-ben találkoztam a
Pásztóról elszármazott emberekkel
és akkor azt kérdezték tôlem, Polgármester úr, mikor lesz méltó kiállító hely Csohány Kálmán mûveinek? Én erre azt válaszoltam, hogy
amint ezt a lehetôségeink biztosítják. Aztán kezembe került egy
szakdolgozat, amelyet egy Csohány
Kálmán iránt elkötelezett pásztói
hölgy írt és Én ott olvastam ezeket a
sorokat.
Akkor megfogalmazódott bennem, hogy mi nem várhatunk tovább. Több mint 21 éve tartoztunk
már Csohány Kálmánnak, azzal
hogy a mûvei méltó helyre kerüljenek. Hála Istennek a sors megadta
nekünk, hogy a Képviselô-testület
döntését meghozza, s ezt a kiállító
termet, ezt az épületet átalakíthassuk a Csohány Galéria céljára. A jelenlévôk közül nagyon sokan itt
voltak 2001. december 14-én de.
11órakor amint megnyitottuk ünnepélyes keretek között a kiállítást.
Átadtuk rendeltetésének ezt a kiállító termet. Én úgy gondolom, hogy
ez csak az elsô lépés volt Csohány
Kálmán elôtt tisztelegve.
Még sok dolgot kell megtennünk,
különösen akkor, amikor a sors úgy
rendeli, hogy nemcsak egy jubileumi születésnapról, hanem sajnos a
halálának a jubileumi évfordulójáról is meg kell emlékezni. Amikor
ezt a kis gyûjteményt a kezembe
vettem és tegnap olvastam Supka
Magdolnának az 1980. április 23-i
végsô búcsúztató írását, könny szökött a szemembe. Sajnálom, hogy
ez az ember, akit sokan nem értettek
meg, ma már nem lehet közöttünk,
de mi Pásztóiak kötelességünknek
érezzük, hogy mindenkor megôrizzük Csohány Kálmán emlékét.
Most, amikor ugyanúgy pénzszûke
van a városban, de az egész országban is, azt gondolom ezen tisztelgésünket ismételten le kell rónunk.
Kész a Csohány Galéria, de még
hozzá sem kezdtünk Csohány szülôházának felújításához. Erkölcsi
kötelessége Pásztó városának, hogy
most, amikor ez az ember 80 éves
lenne ez az alkotóház megszépüljön, átépüljön és a mûvészek rendelkezésére bocsátassék.
Köszönöm, hogy ilyen szép
számmal eljöttek az idôjárás viszontagságai ellenére bízom benne,
és hiszem, hogy Csohány Kálmán
föntrôl az egekbôl néz minket.
Sisák Imre polgármester
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Fórumon a 2005. évi költségvetés tervezete

Összefogás biztosíthatja a város mûködését
A városi képviselô-testület február 3-án tartott ülése rendhagyóan
lakossági közmeghallgatással zárult a városházán, ahol többek között Pásztó 2005. évi költségvetésének elsô fordulós tervezetét tárgyalták. Elsôként a képviselôk hozzájárultak a Margit Kórház által ellátott egyes feladatok – így a járóbeteg ellátás keretében a
gyermekgyógyászat, a bôrgyógyászat, a nôgyógyászat, a csontritkulás-vizsgálat, valamint a patológia – vállalkozásban történô üzemeltetéséhez.
A 2005. évi városi költségvetés
elôterjesztésében a bevételi oldalon 3.526.765 ezer forint szerepel,
míg a kiadási oldalon 3.837.768
ezer forint. Ebbôl adódóan
311.003 ezer forint a hiány.
Ez a testület döntése alapján
nem finanszírozható, s a hiány
több tízezres mérséklése szükséges. Ezért a kiadási oldalt tovább
kell csökkenteni, a reálisan beszedhetô bevételeket pedig növelni kell. A képviselô-testület a további reálisan teljesíthetô bevételi
lehetôségeket és hiánycsökkenté-

si javaslatokat a bizottság, illetve
a testület tagjaitól várja.
A képviselôk megállapították
azt is, hogy az önkormányzat
2005-re a költségvetési koncepcióban meghatározott, több tényezô
együttes hatására minden eddiginél nehezebb helyzetbe került.
A képviselô testület mindezzel
együtt mindenáron megôrzi a város mûködô- és fizetôképességét.
Ennek érdekében többek között
minden olyan feladatát, melyre
még nem történt feladatvállalás,
késôbbre halasztja.

A képviselô-testület elvárja az
intézmény vezetôitôl, a polgármesteri hivatal vezetôjétôl, hogy a
költségvetési törvény és a város
költségvetési helyzetére figyelemmel, lényeges és tartós költségmegtakarítást jelentô, de kötelezô feltételeket biztosító javaslatot készítsenek a végleges költségvetéshez.
A városi költségvetés vitájában
a képviselôk, majd a közmeghallgatáson szót kérôk több kérést, javaslatot vetettek fel.
Többen aggályukat fejezték ki a
hiány nagysága és finanszírozhatósága miatt. Kiemelkedô problémaként vetôdött fel a munkanélküliség és a munkahelyteremtés
kérdése.
Szóltak a város köztisztaságának helyzetérôl, a szelektív szemétgyûjtésrôl, a szennyvízhálózat
további bôvítésérôl, a városi piac

rendezésérôl. Sürgették a város
úthálózatának felújítását, karbantartását: Fô út, Csillagtér, Alkotmány út, Csermely út, Vezér út és
a parkolók kialakítását.
Felvetôdött a költségvetési hiány kapcsán, hogy a korábbi
éveknek megfelelôen az alulfinanszírozottság, a forráshiány miatt a korábbi évek szerint tovább
növekedik.
Kiemelték azt is, hogy a módosított végleges költségvetést a következô testületi ülésen el kell fogadni, mert ennek hiányában az
intézmények nem adhatnak be pályázatot.
Mindezekért a képviselôk takarékosságot, jobb összefogást várnak minden területen, mivel elfogadott költségvetés nélkül a normatív támogatást nem finanszírozzák, s emiatt az önkormányzat
nem tud mûködni.
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Nemzetközi csereprogram
folytatás az 1. oldalról
tanulói. A gimnázium alapító tagja
az Operation Friendship Hungary
egyesületnek, és lehetôvé tette,
hogy a fiatalok szorgalmi idôben
egyhetes nemzetközi ifjúsági cserében vegyenek részt.
A pásztói fiatalok portugál, spanyol, észt és bolgár fiatalokkal
együtt fedezték fel kulturális és természeti értékeinket, tanultak egymás kultúrájáról, szokásairól, ismerkedtek a másság fogalmával, a
„megismerlek és elfogadlak” élményével. Tették mindezt angol nyelven, a mindennapi élethelyzetekben, a kevert nemzetiségû munkacsoportokban vagy éppen vacsora
közben. Az egy hét történéseit, tanulságait nem lehet egy újság cikk
terjedelmében összefoglalni.
A Mindannyiunk felelôssége címû projekt valamennyi résztvevô fiatal életében meghatározó élmény.
A csere során módjukban állt megismerni egymást, egymás nyelvét,
szokásait, gondolkodásmódját, és
felfedezhették miben hasonlítanak
egymásra és miben különböznek.
Azok a fiatalok, akiknek nem ez volt
az elsô Ifjúság projektjük azt mondták, hogy megváltozott az életük mióta az Európai Bizottság Ifjúság
2000-2006 programjában részt
vesznek. (Ezt a cikk szerzôje is elmondhatja magáról) Akiknek ez

volt az elsô nemzetközi ifjúsági élményük, szeretnének kapcsolatban
maradni a programmal. Ôk két fontos dolgot említenek: az iskolában
tanult idegen nyelv gyakorlásának
lehetôségét és más kultúrák megismerését. Természetesen egy projekt
akkor jó, ha hatással van a környezetre: nekünk sikerült kapcsolatba
kerülnünk a helyi közöséggel: a
pásztói középiskola és kollégium tanulóival, helyi és megyei vállalkozókkal, a pásztói és a hollókôi önkormányzattal. A legkedvesebb
mozzanatok közé tartozott a közös
tánctanulás az Ágasvár néptánccsoporttal. A „hivatalos” program után
a csoport tagjai csatlakoztak hozzánk és bolgár néptáncot tanultak.
Ezek a 15–18 éves fiatalok most találkoztak elôször az úgynevezett európaiság élményével és reméljük,
hogy a folytatás egy Ifjúság projekt
lesz.
Hogyan folytatja az Operation
Friendship? Áprilisban mi küldünk
csoportot a spanyolországi Galicia
tartományba egy a tengerhez kapcsolódó környezetvédelmi projekt
keretében.
Hollókôi látogatásunk eredményeként reméljük, hogy az április 1i határidôre a hollókôi fiatalok is beadnak egy pályázatot az Ifjúság
2000-2006 Programra. A partnert az
Operation Friendship Hungary szer-

vezet közvetíti. Reméljük, hogy eddigi munkánkkal sikerült bizalmat
ébresztenünk szûkebb környezetünkben, Pásztón és Nógrád megyében, és talán az anyagi támogatók is
felbukkannak egyesületünk táján,
hiszen csak az Ifjúság Program nem
tarthat életben egy ifjúsági szervezetet. Itt szeretnénk elmondani,
hogy van Pásztón egy építési vállalkozás, amely személyektôl függetlenül, csak a tevékenységünk jelentôségének elismerésével, már má-

sodszor támogatja projektjeink
megvalósítását jelentôs öszeggel.
Ez a vállalkozás a Bauton-Plusz Kft.
Aki többet szeretne tudni az
Ifjúság programról, keresse fel a
Mobilitás honlapját: www.mobilitas.hu. Aki az Operation Friendship
Hungary egyesületrôl szeretne többet tudni, annak a www.ofh.hu oldalt ajánlom.
Dánné Sályi Mária
az OFH elnöke

Az Operation Friendship Hungary Egyesület köszönetet mond azoknak, akik
közremûködtek a projekt megvalósításában: Mikszáth Kálmán Gimnázium és
Postaforgalmi Szakközépiskola, Teleki László Mûvelôdési Ház és Könyvtár,
Bence étterem, Zsigmond étterem, Nagy Tibor személyszállító, Farkas Zoltán
vállalkozó és az Ágasvár Néptánc csoport.
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FÓRUM

Valami nem stimmel!
Évek óta hagyomány, hogy a város
éves költségvetésének elfogadása
elôtt közmeghallgatást tart az önkormányzat. Legfontosabb célja a
kölcsönös információ adás, válasz a
felvetôdô kérdésekre.
A várható idôpont elôtt már napokkal valami gyanús volt. Ezt legfôképpen az indította el, hogy a legtöbb embert befogadó és az eddigi ilyen jellegû rendezvények helyéül szolgáló
mûvelôdési központ foglalt volt. Ez a
város intézménye, mi rendelkezünk
fölötte. Mégis úgy gondoltam, sebaj,
kell az intézménynek a bevétel. Azért
az mégis felmerült bennem, hogy akkor vajon hol lesz megtartva? Talán
valamelyik étteremben? Hiszen tavaly is kb. 200 fô jelent meg. Nem! A
polgármesteri hivatal nagytermében.
Tény, a hivatali dolgozókon, bizottsági tagokon, intézményvezetôkön
kívül, a megjelentek száma nem érte
el a 10 fôt. Belátom, tragédia lett volna, ha nem lettek volna ott a hivatali
munkatársak. A képviselôk, osztályvezetôk, kb. 25 fô ülhettek volna
szemben a 10 fôn aluli „tömeggel”.
Ekkor már valóban nem stimmelt
valami! Nem feltétlenül azért, mert
tavaly sokkal többen voltak, sôt volt
olyan idôszak is, amikor a mûvelôdési házban telt ház volt. Azért nem

stimmelt, mert ez kritikán aluli megjelenés volt. Egyébként nagy köszönet azoknak, akik eljöttek és még kérdésük, véleményük is volt.
A nagy kérdésnek mégis azt tartom,
vajon mi lehet az oka, hogy Pásztón
egy ilyen rendezvénynél ekkora érdektelenség és közömbösség nyilvánul meg? Úgy gondolom, a hiba a vezetés és a képviselôk oldalán van.
Bennünk azért, mert valamit biztosan
rosszul csinálunk, ki-ki egyenként.
Másik, az önkormányzat vezetése
cselekszik rosszul, amihez mi képviselôk vállalunk statiszta szerepet.
Mindkettôn gondolkodnunk kell!
Azon töröm a fejem, melyek lehetnek azok a konkrét dolgok, ami végett
az állampolgárok bizalma megcsappant. Kérdezem magamtól, vajon mik
lehetnek ezek? Az emberek között
járva, azok megnyilvánulásait csokorba öntve, szerintem a következôk:
– Hosszú idô óta nem tudunk tartós,
folyamatos munkahelyeket létesíteni
a városban. (Egy fô álláshirdetésre,
mely minimál béres, több mint 50 fô
jelentkezett.)
– Felelôtlenül értékesítünk utat, hozunk ezzel kellemetlen helyzetbe vevôt, lakókat, képviselôket, ami körültekintôbb elôkészítés, eljárás mellett
nem valósulhatott volna meg.
– A Penny élelmiszer áruház eddigi

Lazán tervezünk
Legalább is az intézmények. Ez olvasható Pásztó város önkormányzata 2005. évi költségvetésének tervezetében. Ugyanis az idei
hiány városi összesenben meghaladja a 300 millió forintot, ami
nagyon sok, s felülmúl minden eddigit. Ha nem sikerül eléggé
„lefaragni” veszélyezteti az oktatási és egészségügyi intézmények
mûködését is.
Érdekes módon, de ez a mindannyiunkat fenyegetô veszély
megközelítôleg sem váltott ki
olyan nagy riadalmat a testületi
ülésen, mint a Penny market építésének az elhúzódása (különbözô
jogi akadályok miatt). Ez nem
nagy baj, de valószínû, hogy nem is
helyi sajátosság. Mégis elgondolkodtató, hogy a kapitalizmusban az
anyagias gondolkodás hogyan elôzi meg a korábbi humánus emberi
értékeket.
Vajon a lakosságot is jobban lázba hozza egy újabb üzletház építése (a másik mellé), mint az, hogy az
intézményei normálisan mûködhessenek? Aligha. Ezt sajnos elfelejtettük megkérdezni, ami azt is
jelenti, hogy nem csak lazán tervezünk, hanem lazán is szervezünk.
De épüljön az új üzletház, ha re-

ményt ad arra a szegény többségnek, a kisnyugdíjasoknak, a munkanélkülieknek hogy mindennapi
kenyerüket valami kis hozzávalóval majd olcsóbban szerezhetik be.
Én sajnos nem bízom benne, de
mégis a régi népies mondást javaslom elfogadni: „Míg élünk, remélünk”.
Azt is reméljük, hogy a jövôben
a város takarékosabban fog gazdálkodni, csak éppen az önkormányzatot vagyis a lakosságot ne felejtsük el megkérdezni, hogy milyen
javaslataik vannak erre vonatkozóan. Ez is csak szervezés kérdése.
Nem szeretnék senkit sem kioktatni és semmiféle rangsort felborítani, de hangsúlyoznunk kell, hogy
az „önkormányzatiság” azt jelenti,
hogy a lakosságnak van képviselôtestülete, polgármestere és hivatala
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története felesleges. Ehelyett, jobb
lenne azt mondani, lehet kezdeni az
építkezést.
– Hosszú évek óta kérik az ÉLGÉPnél lakók, hogy a gyalogos közlekedés és a biztonság érdekében szereltessünk fel a Gyöngyösi úton 2-3 közúti lámpát. A kivitelezés várat magára.
– Mindenki szemeláttára leszûkítik
a fôutca egyik legforgalmasabb helyén a járdát.
– Közel 100 civil szervezetbôl alig
akad néhány akik az önkormányzatnak – a kölcsönösség elvén – konkrét
segítséget tudna nyújtani a város érdekében.
– Sportegyesületeink a SOLE segítsége nélkül mára valószínûleg ellehetetlenültek volna.
– A piac szégyenletes balkáni állapotokat tükröz.
– Hosszú ideje már, hogy nem tudjuk biztosítani Hasznoson az Alkotmány úton a járda kiépítését, Mátrakeresztesen a jó TV vételi lehetôséget.
– Várhatóan nem tudunk 2005-ben
a közalkalmazottak részére étkezési
hozzájárulást biztosítani.
Lehetne sorolni a megoldatlan
problémákat, de e cikknek nem ez a
feladata! A felsorolás igazán úgy lenne korrekt mind e mellett, ha azokat a

fejlesztéseket is leírnánk, melyek
mindenki számára megelégedettséget
szültek. Amilyen felelôsséggel kezeljük e tényeket, ennek megfelelôen
alakul ki a mi megítélésünk is.
Véleményem szerint a közmeghallgatáson való részvétel is munkánk
megítélése volt! Az okulás mellett
foglalkozzunk inkább a megoldással!
Fogalmazzuk meg azokat a cselekvési lehetôségeket, hogy mely módon
lehet közelebb kerülni, együtt gondolkodni választópolgárainkkal. Hogyan
lehetne döntéseinket együtt elôkészíteni azokkal a városban tevékenykedô
vállalkozóinkkal, kik székhelyünk
bevételének túlnyomó hányadát fizetik a büdzsébe.
Soha senkinek nem árt az idônkénti
önkontroll! Lehet, hogy amiben évekkel ezelôtt döntöttünk az ma már nem
bizonyul a legjobban járható útnak.
Változott a körülmény, feltétel, stb.
Ez egyben bennünket is arra késztet,
hogy legyünk az eddiginél rugalmasabbak. A tisztségünk erre is kötelez!
Tisztelettel kérem az állampolgárokat, hogy a város rendkívül nehéz
pénzügyi helyzetében fogjunk jobban
össze, legyenek véleményeikkel, cselekedeteikkel segítségünkre.
Már többször igaznak bizonyult az
a mondás “ a baj összehozza az embereket”. Jelen helyzetünkben most én
is ebben bízom. Örömmel látom,
hogy egyre több képviselô társammal
cselekszünk ennek szellemében.
Balogh Tibor képviselô

(és nem fordítva). Maga a lakosság
az önkormányzat. Hiszen már Táncsics is azt hirdette, hogy „a nép
szava Isten szava”. Vagy „Habár
felül a gálya alul a víznek árja,
azért a víz az úr” (Petôfi).
Az úr (a nép) pedig azt mondja
Pásztón – amit a Nemzeti Körnek
kötelessége továbbítani – hogy
„mindenki húzza összébb magát”,
ami tényleg népies javaslat, de nagyon találó és igaz, akkor is, ha
nem említem, ill. nem továbbítom
a takaróval és a nyújtózkodással
kapcsolatos közmondást. Tehát, ha
a nép szava Isten szava és a nép az
önkormányzat, akkor meg kell
kezdeni az intézmények, a hivatal,
a képviselôtestület ill. bizottságainak racionalizálását. Elsô lépésként el kell érni, hogy a két közvetlen egymás szomszédságában lévô
általános iskola mûködjön együtt a
takarékosság jegyében. Ennek
minden feltétele adott.
Ebben a ciklusban éppen a takarékosság ellenében a képviselôtestület ill. a polgármester plusz költségekkel még egy újabb bizottságot hozott létre. Miért kell ennyi
bizottság külön elnökkel, sok taggal, nagy költséggel, ha nagyon
gyakran hosszan elhúzódó közös

ülések vannak. Miért kell egy képviselônek (vagy másnak) több bizottság munkájában is részt venni,
ha ilyen szegény az éklézsia? Ez
semmiképpen nem nevezhetô takarékosnak (sem idôvel, sem pénzzel).
„Nem elég a jóra vágyni, a jót
akarni kell, Nem elég akarni, de
tenni, tenni kell” (Váci Mihály).
Tegyünk végre! A hozzánk látogató idegen is ezt gondolhatja, ha
körül néz. Szemét szemét hátán.
Úton-útfélen, árokban, parkban,
bokrok aljában. Hát, ha még a hó is
elolvad… Micsoda látvány lesz, de
az biztos, hogy nem a hóvirágé.
Hát még az iskolák környékén,
ahol az eldobott cigarettavégek sokasága hirdeti, hogy elérkezett az
igazi szabadság. A magamfajta
konzervatív, nyugdíjas tanár, aki
még a „puha diktatúrában” gyakorolta hivatását, amikor még egészséges életmódra kellett nevelni a
gyerekeket, nem is tudja, hogy kit
sajnáljon jobban: a gyereket, a szülôt vagy a pedagógust. De ez a tüdôbeteg, rákos fiatalnak már teljesen mindegy. Adja Isten, hogy ne
így legyen!
Kádárkuti József képviselô
Nemzeti Kör Pásztó
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PARLAMENT

Interpelláció
Sisák Imre országgyûlési képviselô parlamenti interpellációja a
belügyminiszterhez 2005. február 14-én.
Tisztelt Országgyûlés! Sisák Imre, a Magyar Demokrata Fórum
képviselôje, interpellációt nyújtott
be a belügyminiszterhez, „Milyen
segítséget tud nyújtani a Belügyminisztérium azon önkormányzatok
számára további állami források elnyerésére, amelyek csak 40 százalékos céltámogatást nyertek el
szennyvízberuházásuk megvalósításához?” címmel. Képviselô úr,
öné a szó.
SISÁK IMRE JÁNOS (MDF):
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Pásztó város önkormányzata több önkormányzattal
együtt az 1118/2004-es kormányhatározatból értesült arról, hogy a
szennyvízcsatorna-hálózat megvalósításához 40 százalékos céltámogatásban részesül. Ez városunk részére 205 millió 230 ezer forintos
támogatást jelent. A 60 százalékos
önerô 307 millió 846 ezer forintot
tesz ki. Természetesen a Belügyminisztérium munkatársai tudják,
hogy egyetlen önkormányzat sem
képes 60 százalékos önrészt vállalni, azonban a pályázat benyújtásához ezen feltétel teljesítésére szükség van. A céltámogatás megítélését
követôen kerülnek kiírásra az egyes
további pályázatok.
A korábbi években a települések
további támogatást nyerhettek a
központi Környezetvédelmi Alap
célelôirányzatból, a vízügyi célelôirányzatból, a decentralizált vízügyi
célelôirányzatból és Környezetvédelmi Alap célelôirányzatból, a regionális fejlesztési tanácsoknak a
térség- és területfejlesztési forrásaiból, a területfejlesztési tanácsok területi kiegyenlítô keretébôl, valamint a céljellegû decentralizált elôirányzatból. Ez összesen 85 százalékos állami támogatást biztosított a
településeknek a beruházásuk megvalósításához.
A 2005-ös esztendôtôl kezdve
forráskoordináció valósul meg. Ez
azt jelenti, hogy a kiegészítô fejlesztési források csakis a regionális fejlesztési tanácsoknál érhetôk el az
úgynevezett TRFC utódjából.
A 2004-es esztendôben a regionális fejlesztési tanácsok még úgynevezett decentralizált KÖVICE-vel
is rendelkeztek, a 2005-ös esztendôben azonban ez a forrás sem áll rendelkezésre.
Tisztelt Államtitkár Úr!
A szennyvízberuházások megvalósítása az önkormányzatok számá-

Sisák Imre, Pásztó polgármestere,
országgyûlési képviselô

ra rendkívül fontos környezetvédelmi cél, azonban ez 40-50 százalékos
állami forrással teljességgel megvalósíthatatlan. Az állami költségvetésrôl szóló 2004. évi CXXXV. törvény 5. számú mellékletében 7,4
milliárd forintos forrás áll rendelkezésre az európai uniós pályázatok
forráskiegészítéséhez. Október 31-e
után a hazai fejlesztési célok megvalósításához is nyújthat segítséget
ez az alap.
Azonban a belügyminiszter csak
ez év november 15-éig dönt arról,
hogy a regionális fejlesztési tanácsok számára milyen nagyságrendû
összeg áll rendelkezésre. Miután a
céltámogatás kihirdetésére 2004.
november 3-án került sor, s az egy
év letelik, így egyértelmû, hogy a 27
céltámogatott beruházás ebbôl a 7,4
milliárd forintos forrásból további
támogatást már nem nyerhet el.
Azt kérdezném az államtitkár úrtól, hogy a Belügyminisztérium milyen célokat kíván megvalósítani
azért, hogy ebbôl a 7,4 milliárd forintos forrásból az önkormányzatok
támogatásban részesülhessenek, illetve van-e olyan kormányzati döntés, hogy más egyéb forrásból egészüljenek ki a céltámogatással megvalósuló szennyvízberuházások.
Várom megtisztelô válaszát.
(Taps az ellenzéki pártok soraiban.)
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselô úr. Az interpellációra Juhász
Gábor, a Belügyminisztérium államtitkára fog válaszolni. Öné a szó,
államtitkár úr.
JUHÁSZ GÁBOR belügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök
Úr! Kedves Képviselô Úr! Ôszintén

örülök annak, hogy a hozzám intézett interpellációval nem az önkormányzati fejlesztéshez igényelhetô
állami források hiányáról ejt szót,
hanem végül is egy elnyert, 200 millió forinton felüli támogatáshoz vár
további segítséget a költségvetéstôl,
a Belügyminisztériumtól.
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jogszabály szerinti megkezdése határidejének aggályaival kapcsolatban azonban szeretném megnyugtatni a képviselô urat, hogy azok orvosolhatóak. A címzett és céltámogatásokra vonatkozó szabályozás
lehetôvé teszi, hogy a közbeszerzési
eljárások elhúzódása miatt a beruházás megkezdési határideje meg(15.50)
hosszabbításra kerüljön. Ezt a jövôben a miniszterek feladat- és hatásAz a helyzet, hogy az elmúlt 14 körének változásával összefüggésévben több ezer önkormányzati fej- ben dr. Kolber István miniszter úrlesztés megvalósulását tette lehetô- nál kérelmezheti a képviselô úr.
vé a címzett és céltámogatási rendKöszönöm szépen megtisztelô fiszer, és itt a támogatási céloktól füg- gyelmüket. Kérem a válaszom elfogôen törvényi szinten meghatáro- gadását. (Taps a kormánypártok
zott 40-60 százalékos támogatottság padsoraiban.)
adható, illetve bizonyos esetekben
70 százalékos is. Ez azt jelenti, hogy
ELNÖK: Köszönöm szépen, álhangsúlyoznunk kell: az említett lamtitkár úr. Kérdezem a képviselô
nagyszámú beruházás megvalósulá- urat, elfogadja-e a választ. Paransához elengedhetetlen volt – és ma csoljon!
is az – az önkormányzatok áldozatvállalása, az úgynevezett önerô.
SISÁK IMRE JÁNOS (MDF):
Pásztó város önkormányzata a Köszönöm a szót, elnök úr. Az a
céltámogatás-igénybejelentésben a helyzet, hogy ez a válasz sem enszükséges saját forrás rendelkezésre gem, sem azt a huszonhat önkorbocsátását – a képviselô-testület – mányzatot nem nyugtatta meg, ameegy vonatkozó határozattal igazolta. lyek az 1118-as kormányhatározatMeggyôzôdésem, hogy Pásztó vá- ban nyertek el céltámogatást.
ros képviselô-testülete akkor felelôs
Erre a problémára egyébként a
döntést hozott, amelynek nem ké- Belügyminisztérium
figyelmét
pezhette szilárd alapját az ön által 2004. október 9-én már felhívtam,
említett, késôbbiekben megpályáz- amikor a költségvetési törvény vitáható források eshetôsége.
ja zajlott, természetesen azért, mert
Az önkormányzatnak – és így más tudtuk, hogy azok a kiegészítô forönkormányzatnak is – az így vállalt rások, akár a központi Környezetvépénzügyi kötelezettségek teljesíté- delmi Alap célelôirányzat, akár a
sébôl adódó nehézségeirôl nekem és központi vízügyi célelôirányzat és
a kormánynak is tudomásunk van. ezeknek a megyei területfejlesztési
A 2005. évi költségvetésrôl rendel- tanácshoz decentralizált forrásai is
kezô törvény 19. számú melléklete mind-mind kiesnek a támogatási
tartalmazza azon fejlesztési célú tá- rendszerbôl, így a rendelkezésre álmogatásokat, amelyekbôl a forrás- ló kiegészítô lehetôségek teljes mérdecentralizáció eredményeképpen tékben lecsökkennek.
nemcsak az ön által említett regioTisztelt Államtitkár Úr! Az elmúlt
nális fejlesztési tanácsok, de a me- év december 9-én szintén írtam egy
gyei területfejlesztési tanácsok is levelet az államtitkár úrnak, ekkor a
dönthetnek. Az így rendelkezésre következôt válaszolta nekem. Azt
álló mintegy 57,2 milliárd forintból javasolta a miniszter asszonynak,
van lehetôsége a tanácsoknak saját hogy készüljön egy kormány-elôerô tekintetében pénzügyi segítsé- terjesztés, amely a szennyvízberuget nyújtani az önkormányzatok- házásokat érintô céltámogatásokat
nak, természetes módon ott helyben legalább 70 százalékos arányban
jobban ismerve a lehetôségeiket és egészíti ki.
kényszereiket.
Tisztelt Államtitkár Úr! Én ismeMint ahogyan ön elôtt is ismert, a rem, hogy milyen pályázati lehetôBM Európai Unió Önerô Alapban ségek vannak, öntôl viszont azt kérendelkezésre áll 7,4 milliárd forint. rem, hogy amit a levelében leírt, azt
Az az igény, hogy szeptember 3-ig a Belügyminisztériumnak továbbra
próbáljunk meg ebbôl átcsoportosí- is javasolja a huszonhét önkortani, ön bizonyára tudja, a költség- mányzat szennyvízberuházása megvetési törvény miatt gyakorlatilag valósítása érdekében.
lehetetlen, hiszen a költségvetési
A választ nem fogadom el.
törvény elôírja a 2005. november
15-i határidôt, vagyis azt tudom önELNÖK: Köszönöm szépen, képnek mondani, hogy ebbôl a forrás- viselô úr. A képviselô úr a választ
ból azt az igényt, amelyet ön említ, nem fogadja el.
nem lehetséges megvalósítani, maKérdezem a tisztelt Országgyûrad a regionális és a megyei terület- lést, elfogadja-e az államtitkár úr
fejlesztési tanács.
válaszát. Kérem, szavazzanak!
A pásztói szennyvízberuházás (Szavazás.)
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Szabad országban…
Szabad
állampolgárként…
Szabad akaratból…
A Pásztói Hírlap 2004. decemberi
számában Sándor István tudósításában, a 2005. januári számában
Bottyán Zoltán írása értékeli és
minôsíti, a december 5-i ügydöntô népszavazás végeredményét a
kettôs állampolgárság intézményének létrehozása tárgyában.
Sándor úr mindannyiunk szégyeneként, Bottyán úr nemzeti
gyászként értékeli a történteket.
Személyesen egyik urat sem
ismerem, véleménynyilvánításhoz való jogukat elismerem,
azokról nekem is van álláspontom. A személyeket tekintve a
következô. Ha Sándor úr szégyennek tartja a népszavazás végeredményét, ez szuverén joga
és személyes ügye. Ám nem
szólhat mások nevében, különösen milliók akarata ellenére. Ha
Bottyán úr nemzeti gyásznak tekinti a történteket, ez az ô kompetenciája. Itt is utalnom kell arra, hogy milliók másképp élték át
és vélik a népakarat megnyilvánulását. Sajnálattal tapasztalom,
hogy egyes korifeusok és azok
hû követôi mindenáron uralni
akarják a nép akaratát. Koromnál
és tapasztalatomnál fogva állíthatom: az elmúlt diktatúra sajátja
volt ez a törekvés. A diktatúra
mindent elkövetett azért, hogy
megtörje, maga alá gyûrje és
uralja a népakaratot. Más arcok,
más jelszavak, más szándékok
egyazon tôrôl: Uralni a népakaratot!
Félmondatos címválasztásom
mindezek ellenére a lényegre kíván rámutatni. Arra, hogy hazánkban a szabadságjogok élveznek prioritást, amelynek
meghatározó eleme a népakarat
szabadsága. Szabad országban
élünk, még ha vannak is ennek
buktatói. Szabad állampolgárok
vagyunk, bár tudjuk, még nem
teljes ez a szabadság. Döntéseinket pedig a szavazások, választások alkalmával szabadon hozzuk
meg. Ez történt 2004. december
5.-én is a kettôs állampolgárság
ügyében. A kettôs állampolgárság létesítése mellett és ellenére
is jelentôs erôk kampányoltak.
A választópolgárok pedig döntöttek! Mi ebben a meglepô, szokatlan? Semmi! Tudomásul kell
vennünk, hogy a népakarat nem
überolható. A nép akaratának
nincs – és nem is lehet – alternatívája! A népakaratot tudomásul
lehet, kell is venni!
Csépány István
Pásztó 2005. február 4.

2005. február

Indulatok, ha elszabadulnak
A Pásztói Hírlap januári számát
olvasva két olyan írásra lettünk figyelmesek, amelyek stílusában és
tartalmában is erôsen eltértek
azokétól, akik újévi jókívánságaikat fejezték ki a városlakóknak.
Az egyik ilyen írás a Lemossuk a
gyalázatot címû gyûlöletbeszéd, a
másik pedig a Nemzeti Kör elnökének állítólagos újévi köszöntôje
volt.
Mi nem kérünk az ilyen évindító
jókívánságokból! A Pásztói Hírlap
elsô oldalának a fejrészén ez áll: várospolitikai tájékoztató
Szerintünk ez egyet jelent azzal,
hogy a Pásztói Hírlap a városban
történô aktuális információkról, valamint a szûkebb környezetünkben
zajló – kulturális, sport, iskolai és civil szervezeti – eseményekrôl tájékoztassa a város lakóit. Ha nem ez
történik, mint például az említett két
cikkben, akkor alapvetôen két fontos dolog sérül meg.
Odalesz az újság pártatlansága és
ezzel együtt a hitelessége is. Ebben a
lapban eddig nem jelenhetett meg
olyan írás, amely hangulatkeltô,
mocskolódó, személyeskedô tartalmú. Több alkalommal elôfordult,
hogy a Szerkesztô Bizottság visszautasított írásokat, mert túl személyeskedônek és kritizálónak ítélte
meg. Az általunk ismert meg nem
jelentetett cikkek még csak meg sem
közelítik ezen írások negatív tartalmát.
Mi is betartottuk eddig azt az elfogadott etikai normát, hogy az újság

nem lehet politikai szócsöve sem
pártnak, sem pedig személynek. De
akkor miért kaphat szót, legyen az
akár a Magyarok Világszövetsége
Pásztói Csoportjának vezetôje, vagy
bárki, aki politikai indulatait itt próbálja levezetni?
Ez az újság a város lapja, a helyi
költségvetés által finanszírozott havi kiadvány. Tiltakozunk az ellen,
hogy egy országos kezdeményezés
kudarca után bárki is ebben az újságban gyalázkodó, indulatos felháborodásának adjon hangot.
Ennyi gyûlölet, elkeseredettség,
kiábrándultság, agresszivitás és óriási kritika mindenki és minden iránt,
– valami elképesztô.
Hát ennyi gonosz, semmirekellô,
buta és mihaszna ember él a mi kis
országunkban? – Szemben azokkal
az okos, bölcs, megfontolt, az igazság szent kövét a magukénak tudó
kevesekkel, akiket Bottyán Úr is
képvisel?
Ezek szerint egy nép csak akkor
bölcs és érett a demokráciában, ha
szolgai módon követi azokat, akik
nemzetpolitikai jelszavakat a zászlajukra tûzve menetelnek elôre?
Hol van és meddig terjed a mindenféle mérlegelést és realitást nélkülözô – csak az érzelmekre ható –
retorika felelôssége?
A népszavazási passzivitás és a
kettôs állampolgárság kérdésére
adott nemek magas száma éppen a
kezdeményezôk, így a Magyarok
Világszövetségének a felelôsségét
húzza alá.
A Nemzeti Kör újévi köszöntôjé-

nek hangulata és tartalma megtévesztô és csúsztatásokkal van tele.
Ennek az írásnak nincs köze a valósághoz, ráadásul történelmietlen is.
A tényeket meghamisítani talán
mégsem kellene, hiszen azok mérhetôen makacs dolgok. Azok teszik
egyértelmûvé, hogy valóban egy
Horthy rendszer jelentett-e fejlôdést, vagy az a 15 év (’90-tôl napjainkig), aminek teljesítménye alapján
mára már Európa fejlett részéhez
tartozhatunk.
Az elmúlt idôszak – valóban meglévô – szegénységéért pedig felelôssé tenni egy alig 100 napja hivatalban lévô miniszterelnököt, egyet jelent a politikai elvakultsággal.
Meggyôzôdésünk, hogy ezek a
szélsôséges gondolatok, a kompromisszum teljes hiánya sokunkban
felháborodást kelt.
Tudjuk, hogy a szólás és a vélemény szabadsága mindenkit megillet ma Magyarországon, de ez nem
lehet a felelôtlen a gyalázkodó vélemény szabadsága. Bízunk abban,
hogy a Pásztói Hírlap továbbra is az
marad, aminek lennie kell, a hiteles
tájékoztatás lapja, pásztóiak, hasznosiak és mátrakeresztesiek lapja.
Ha teret engedünk az effajta indulatoknak, akkor hogyan fogjuk elejét venni az újabb és újabb kísérleteknek?
Pedig még a választási kampány
el sem kezdôdött. Az MSZP pásztói
képviselôcsoportjának nevében:
Huczekné Rétvári Mónika
Reviczki László

Gondolatok a Pásztói Hírlap olvasásakor
Városunk lakásainak minden postaládájába eljutott a hírlap immár
XVI. évfolyam 1. száma, amely örömteli dolog. Az újévi jókívánságok
mellett a hírlapi tájékoztatások is segítenek eligazodni a nagybetûs és
nem könnyû Élet-ben, amelyre mindannyiunknak szüksége van. De vajon kinek van szüksége arra, hogy Vak-Bottyán Apánk névrokona „Lemossuk a gyalázatot!” címû, gyalázkodó-kioktató, egy egész oldalt lefoglaló, a gyûlölettôl ömlengô íromány miatt mérgelôdjünk?

Gondolom, nem csupán bennem
vetôdik fel a kérdés: a szerkesztôbizottság is egyetért a címben írt helyetti mocskolódással (elhatárolódó
megjegyzésre lett volna hely a lap
alján!), mert ha igen, úgy kíméljék
meg a postaládámat az ilyen vagy
hasonló cikkektôl, s ne ezek közreadására használják fel adóforintjaimat!
Elgondolkodtató, hogy ki vagy mi
hatalmazta fel a cikkírót arra, hogy
tiszteletlenül a parlamenti pártjainkról, azok vezetôirôl ilyen kioktató,
dehonesztáló módon nyilvánuljon
meg?
Vajon nem jártak volna-e jobban a
határon túl élô testvéreink, ha a népszavazással füstbeküldött több mint
hárommilliárd forintot a szülôföldjük felvirágoztatására fordítjuk?

Felnyitja a szemünket, hogy még
következetesebben segítsük a szülôföldön boldogulni akaró, s ezért az
adott szomszédállamban még kormányzati felelôsséget is vállalni
kész, józan politikai kompromisszumra képes Markó féle erôket,
még akkor is, ha nem tudnak olyan
szépen énekelni, mint Tôkés püspök
úr vagy nem ismerik a magyar szólás-mondások némelyikét annyira,
mint Duray úr.
Javasolom a cikkírónak, egy életre
jegyezze meg: rossz kérdésre csak
rossz válasz adható!
Ne magyarázzuk meg, de vegyük
tudomásul, hogy a Választók 62%-a
távolmaradásával jelezte: nem kíván
részt vállalni egy maroknyi kisebbség terrorizáló, szerencse lovag játékából s feltette magának a régi latin

kérdést: cui prodest? (kinek az érdeke?)
A magyar nép igen is bölcs volt,
amikor a távolmaradásával jelezte
egyet nem értését, mert nem feledhetjük 1939-et. Aminek következménye a másfél millió magyar halála, a rosszul sikerült erdélyi bevonulás miatti magyar belépés a II. világháborúba.
A választók többsége nem kívánt
bemenni a népszavazást kiagyalók
bûntudatból összeeszkábált kelepcéjébe.
Biztosíthatom a gyalázatot lemosni szándékozót, Én és általa 48,43%ban jelzett Társaim tiszta lelkiismerettel szavaztunk Nem-mel, de ez
nem jelenti, hogy ne éreznénk felelôsséget a francia és más antanti politikusok által okozott Trianoniszindróma okozta seb begyógyításáért. Ám ezt gyûlölködés helyett a
szomszédok tisztelete és érdekeik
elismerése mellett kívánjuk megtenni.
Dr. Bakó Miklós
MSZP Pásztó Városi Szervezet
elnökségi tagja

2005. február

Penny Market épül Pásztón
Az élelmiszer-diszkont áruházakat üzemeltetô cég a Gyárliget utcában szeretné felépíteni a kb.
1.000 négyzetméter alapterületû
áruházát, amely a tervek szerint
2005 szeptemberére készül el.
A Penny Market Kft. évek óta tervezi, hogy Pásztó városában áruházat telepít, azonban az erre a célra
megfelelô területeket korábban nem
sikerült megvásárolniuk. A beruházáshoz a közelmúltban ideális helyszínt találtak, amelyre a múlt évben
adásvételi szerzôdést kötöttek.
Az építési és közlekedési engedélyekhez szükséges tervdokumentációk elkészültek, a szakhatósági
egyeztetések folyamatban vannak.
Az áruház szeptemberre tervezett
nyitásának jelenleg legfontosabb
feltétele, hogy a Penny Market Kft.
(illetve annak beruházó cége, az
S + R Kft.) megegyezzen Pásztó

Megalakult a kamara
pásztói vezetôsége
A Nógrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara (NKIK) 2004 októberében megválasztott új elnöksége
kiemelt hangsúlyt fektet a szervezettebb munkára, a tagszervezésre
és a kistérségek kamarai tevékenységének segítésére. E szándékok
megvalósulását segítik a jövôben a
kistérségi csoportok, melyek közül a
pásztói évek óta szervezetten mûködik, s melynek vezetôségválasztó
gyûlésére február elsô hetében került sor.
A városban rendezett alakuló összejövetelen a gazdaság azon szereplôi
vettek részt, akik éve óta aktív részesei
a kamarai munkának. A rendezvényen
Berenténé dr. Kurucz Erzsébet, a kamara titkára ismertette a szervezet elmúlt négy évének a vállalkozók érdekében végzett munkáját, majd a kamarai szolgáltatások bôvülésérôl tájékoztatta a jelenlévôket, ugyanis az NKIK
megkezdte innovációs, szabadalmi és
pályázatírási tanácsadását – tagjainak
ingyenesen.
A kamarai élet Pásztón és térségében az elmúlt esztendôkben az egyik
legszervezettebb volt a megye kistérségei közül. A városban mûködô kamarai iroda is jól szolgálja a vállalkozók tájékoztatását, szolgáltatásaik biztosítását. A kamara vezetése a jövôben
erôteljesebben támogatja a helyi kezdeményezésû, a vállalkozókat érintô
fórumok lebonyolítását, melyek finanszírozásából részt vállal.
A vezetôségválasztó gyûlésen a helyi csoport elnökének Bagyin Pált, a
Nordhun Bt. cégvezetôjét választották, aki már másodízben vívta ki a kamarai tagok bizalmát. Az elnökség további két tagja Tóth Sándor, a Tóth
Szerelvénybolt tulajdonosa, és Gyôri
Mátyás, a Vipker Kft. vezetôje lett.
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Körzetünkben is
fogható
a Klubrádió
A Klubrádió 2005. január 3-án
megkezdte mûsorainak sugárzását Gyöngyösön és 50 km-es
körzetében.

Város Önkormányzatával a kiépítendô Gyárliget utca tulajdonjogát
illetôen.
Az építészeti megjelenésében
egyedi, 880 négyzetméter hasznos
alapterületû üzlet, 650 négyzetméteres eladótérrel és 70 férôhelyes
parkolóval várja majd leendô vásárlóit. A Penny Market által forgalmazott 1200 termék meghatározó többsége élelmiszer, de értékesítenek
vegyi árukat és más szezonális cik-

keket is. Az áruházlánc jellemzôje
az alacsony ár, ami a háztartások által fogyasztott alapélelmiszerek
esetében különösen kedvezô.
A Penny Market Kft. az országban jelenleg 143 áruházat üzemeltet. A hálózat folyamatos fejlesztése
eredményeként idén kb. 8-10 új üzletet kívánnak nyitni, talán éppen a
pásztói áruház lesz a 150-ik, ahol
várhatóan 12-15 helyi kereskedelmi
szakember jut munkalehetôséghez.

A Pásztói Francia-Magyar Kéttannyelvû Képzésért
Alapítvány tájékoztatója
(adószáma: 19163459-1-12)
A Pásztói Francia-Magyar Kéttannyelvû Képzésért Alapítvány
tevékenysége és gazdálkodása
2004-ben az alábbiak szerint alakult.
Az alapító okiratnak megfelelôen a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Magyar-Francia Kéttannyelvû Tagozatán folyó
oktató-nevelô munkát, könyvtári
és eszközellátásának javítását, a
Budapesti Francia Intézet programjain való kollektív megjelenését és szereplését segítette. A tagozat igényeit a szaktanárok, az osztályfônökök, a tagozat könyvtárosa közvetlenül juttatták el a kuratórium elnökének, aki azt a Kuratórium elé terjesztette.
A Kuratórium az Alapító okiratnak megfelelôen alkalomszerûen
ült össze. A hozzá érkezett kéréseket megvitatta, és a támogatásokról többségi szavazással (rendszerint egyhangúlag) döntött. A könyvelésünk
szabályszerûségének
biztosításával szakértôt bíztunk
meg.
2004. január 1-én 1.920.773.- Ft
volt az alapítvány induló vagyona,
ebbôl 165.000 Ft lekötött betét
(alapító vagyon) és 1.000.000.-Ft
lekötött betét az OTP Bank Pásztói
Fiókjánál valamint 755.773 Ft az
alapítvány számlaszámán található
forgótôke.
2004. december 31-én 2.015.142
Ft volt az alapítvány vagyona, eb-

bôl 165.000 Ft lekötött betét (alapító vagyon) és 1.000.000 Ft lekötött betét az OTP Bank Pásztói Fiókjánál valamint 850.138 Ft az alapítvány számlaszámán található
forgótôke.
Ebbôl a keretbôl:
– támogatta a tagozat diákjait a csereutazások lebonyolításában
(Franciaország és Belgium) 555
ezer Ft-tal,
– támogatta a tagozat színjátszó
csoportját 12.000 Ft-tal
– eszközöket vásárolt a tagozat részére (irodaszerek és nyomtatványok az alapítvány mûködtetéséhez, könyvek bekötési költsége,
videó kazetták, postai bélyeg)
32.371 Ft értékben
– kiküldetési költségek támogatása
24.783 Ft-ot
– busz költség támogatása (diákok
részvétele a Bp. Francia Intézet
programjain) 189.800 Ft
– bank/posta és egyéb költségekre
kb. 29.056 Ft-ot fizettünk.

Bevételeink a következôképpen
alakultak:
– támogatók befizetéseibôl
627.000 Ft
– kamatbevétel kb. 75.379 Ft
– 1%-os adófelajánlás 391.748 Ft

Köszönjük mindazoknak akik
anyagilag vagy bármilyen más formában támogatták Alapítványunk
munkáját.
Az Alapítvány Kuratóriuma

A Klubrádió Magyarország
egyetlen „talk and news”, azaz
vélemény és hír rádiójaként 2001.
december 10-én szólalt meg elôször Budapesten és annak 70-80
km-es körzetében az FM 95.3-as
frekvencián. 2004 nyarától a
Klubrádió erôsítette pozícióját és
július 12-tôl Bács-Kiskun megyében is hallható a 97.7-es frekvencián. A kecskeméti Partner Rádió
megvásárlásával a Klubrádió ellátottsága közel 15%-kal bôvült,
ez mintegy 100-150 000 potenciális hallgatót jelent. 2005. január
3-mal tovább terjeszkedett a rádió
és megkezdte mûsorainak sugárzását Gyöngyösön és környékén
is, a 88.9-es frekvencián.
A Klubrádió adása a Gyöngyösi frekvencia elindítása által, már
hét megyében, hat megyeszékhelyen az ország közel 30 %-án, és
az interneten keresztül is fogható.
2005. január 15-én, elindította
Borklub címû új mûsorát a Klubrádió. Szombat délutánonként (13
órától) a bor és borkultúra szerelmesei tájékozódhatnak a hazai és
nemzetközi
borfesztiválokról,
borászok és borszakértôk munkájáról, a bor és az egészséges életmód kapcsolatáról.
A Klubrádió 2005-ben is kiemelt figyelmet szentel a hazai
kulturális események támogatásának. A rádió médiatámogatója
többek között az Operabálnak, a
Budapesti Tavaszi Fesztiválnak,
36. Magyar Filmszemlének és a
„Sorstalanság” címû film zenei
CD-jének is.
A Klubrádió mûsorszolgáltatási profilja, a minden órában többször jelentkezô, intenzív hír és információszolgáltatása és a közel
30 féle interaktív, tematikus magazinmûsort kínáló mûsorszerkezete, továbbra is egyedülálló a hazai rádióspiacon.
A rádió mûsorainak készítésében neves közéleti szereplôk is
részt vesznek. A Klubrádió szerkesztôi csapatát erôsíti többek között, Aczél Endre, Bocskay Zsolt,
Bolgár György, Csisztu Zsuzsa,
Németh Kristóf, Jaksity Kata,
Orosz József, Pálinkás Szüts Róbert, Pikó András, Vicsek Ferenc
is.
Internet: www.klubradio.hu
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Szociális és Egészségügyi Bizottság munkájáról
Azzal a meggyôzôdéssel kezdtem
az íráshoz, hogy városunk lakói igénylik az ôket érintô döntésekrôl szóló információkat. A képviselô-testület
munkájáról rendszeres tájékoztatást
ad a Városi TV és a Pásztói Hírlap is,
és azt gondolom, hogy talán egy Bizottság munkája is közérdeklôdésre
tarthat számot.
A Bizottságunk részt vesz az önkormányzat alapvetô szociális és az
egészségügyi feladatainak ellátásában; elôkészíti az erre vonatkozó képviselô-testületi elôterjesztéseket; elôzetesen állást foglal egészségügyiszociális alapellátást nyújtó intézmények mûködésére vonatkozó képviselô-testületi elôterjesztésekkel kapcsolatban; megkülönböztetett figyelmet
fordít a gyermek és ifjúság védelemre,
anyagi okok miatt veszélyeztetett kiskorúakra, hátrányos helyzetû családokra; nehéz körülmények között
egyedül élô idôs emberekre; kapcsolatot tart a gyermek, egészségügyi és
szociális intézményekkel, védônôkkel, háziorvosokkal, Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársaival, GYIVI családgondozóival, a Rendôrség Ifjúságvédelmi tisztjével.
A Bizottság minden alkalommal
zárt ülésen tárgyalja a képviselô-testület által átruházott hatáskörébe utalt
szociális támogatások megállapítását:
– lakásfenntartási támogatás, – átmeneti segély megállapítását, szociális kölcsön, – rendkívüli gyermekvédelmi támogatások, – megállapítja a
fiatal házasok elsô lakáshoz juttatásának támogatásáról szóló rendeletben
meghatározott feltételek meglétét, illetve ezek hiányát.
A Bizottságunk tagjai – képviselôk:
Sánta Kálmánné, Kôszegi Pál, Alapi
Annamária, Szlávikné Zagyi Mária,
Volek György, külsôs tagok: Szabados Kornélné, Forsterné dr. Szabó
Irén, Szabó Mihályné, Dr. Badacsonyi
László, Oláh Ferenc.
A tagok felelôsségérzetét jelzi,
hogy még a nyári szünetben összehívott üléseink is határozatképesek voltak. Fontos feladatnak tartottuk, hogy
a nehéz helyzetbe kerülôk támogatási
kérelmének elbírálása folyamatosan
történjen meg. Az elbírálás, amely törvény szerint minden esetben kapcsolódik a nyugdíj minimum összegéhez,
2005-ben 24.700Ft!!
Mit jelent a bizottsági tagok
részérôl az elbírálás?
Segítségnyújtást, szociális érzékenységet, az igazságérzet lehetôségszerinti érvényesítését, komoly-kemény vitákat,a törvények és rendeletek következetes betartását, az anyagi
lehetôségek és támogatási kérelmek
mérlegelését, az emberek tiszteletét.
Mit jelenthet a lakók részérôl az
elbírálás?
Egyrészt a segítség elfogadásával a
nehéz körülmények enyhülését, a nélkülözés elkerülését, a valaki mégis
csak tud segíteni érzését, kilátástalan

helyzetben kapott segítséggel a reményt, lendületet adhat a problémák
megoldásához vagy egy új élet elkezdéséhez.
Másrészt jelentheti az elutasítás csalódottságát, a nincs igazság dühös érzését, a nehéz anyagi helyzetben élôknél az elfásultság, az elkeseredettség
érzésének állandósulását.
Sajnos bizony elôfordul az elutasítás olyan esetben, amikor a törvényi
vagy rendeleti feltételeknek nem felelnek meg a jogosultságot igazoló dokumentumok. Az egyre nehezedô gazdasági helyzet ellenére sem fordult elô
még eddig, hogy pénz hiány miatt került volna sor az elutasításra, vagy a
nehézhelyzetbe került segítség kérését
valamilyen formában ne orvosoltuk
volna. A munkánk során arra törekszünk, hogy: – jusson el a rászorult, a
nehéz helyzetbe került lakóhoz a segítség; – a támogatás a megfelelô
helyre kerüljön és ne az ital boltba,
ezért szorgalmazzuk a természetbeni
juttatásokat; – kiszûrjük a nem jogos
indokkal benyújtott kérelmeket; –
azokon segítsünk, akik saját maguk is
akarnak segíteni magukon.
Az elmúlt évben sajnos több alkalommal módosult a szociális törvény,
amely kedvezôtlenül befolyásolta elsôsorban a lakásfenntartási támogatások megállapítását. Az év második felére azonban az újabb törvény módosítás lehetôvé tette, hogy a képviselôtestület saját rendeletében egy kedvezôbb alternatívát szavazzon meg. Köszönetet mondok ezúton is a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya valamennyi munkatársának, amiért a Bizottság munkáját teljes elhivatottsággal segíti, a döntések elôkészítésében
konstruktív módon együttmûködik.
Mi várható a 2005. évben?
Elkerülhetetlen a szigorító intézkedések további folytatása. Pásztó Városban a szociális támogatásokra tervezett összeg a szigorítások ellenére figyelembe véve az önkormányzat
pénzügyi lehetôségeit - igen jelentôs.
A 2005. évi költségvetés I. fordulójában 134 millió Ft támogatási összeg
került megállapításra, melybôl 43 milliót Pásztó saját forrásból biztosít. Az
elmúlt évek tapasztalata, hogy térségünkben a többi településhez viszonyítva az egy fôre jutó támogatási
összeg Pásztón a legmagasabb. Az
éves támogatási összegbôl a képviselô-testület 10 millió Ft összeget tervezett zárolni, ugyanis ha a hiány miatt
nem lesz elfogadott költségvetés a folyamatosan érkezô támogatási kérelmeket nem tudjuk finanszírozni. Ebben az évben megszûnik az egyedül
élôk alanyi jogon járó szemétszállítási
díjának 50%-os kedvezménye. Az önkormányzat már nem tudja felvállalni
valamennyi egyedül élô (függetlenül
az anyagi helyzetétôl) szemét szállítási díjának kedvezményét. A hetven
éven felüli lakosok továbbra is fizetési

mentességet élvezhetnek, az egyedül
élôknek pedig rászorultság alapján
járhat támogatás.
A város vezetése és a képviselôtestület az idôs emberekrôl, a gyermekekrôl, a fiatalokról, a betegekrôl való gondoskodását az intézményhálózat bôvítésével, színvonalas mûködtetésével is biztosítja.
Pásztó városias jellegét dominánsan
meghatározza a széleskörû intézményhálózat. A szociális intézménycentrum országos viszonylatban is
minta értékû: – Idôsek Napköziotthona Pásztón; – Idôsek Átmeneti Otthona – Jelzôrendszeres házigondozás
Pásztón és a kistérségben; – Idôsek
Klubja Hasznoson; – Védônôi Szolgálat; – Gyermekjóléti és Családsegítô
Szolgálat; – 12 férôhelyes Gyermekek
Átmeneti Otthona Pásztón.
Valamennyi intézményegység létrehozásához pályázati úton nyert támogatást Pásztó városa.
A szociális intézmények mûködtetéséhez is az önkormányzat a „Küzdelem a munka világából történô kirekesztôdés ellen” PHARE pályázaton
170 millió vissza nem térítendô támogatást nyert, amely biztosítja az intézménycentrum zökkenômentes beindulását, mûködését.
Az elmúlt év januárjában került sor
a Margit Kórház régi épületének felújításával a krónikus és rehabilitációs
épülettömb átadására, amely szintén
egy nagy volumenû pályázati támogatás megvalósítása. Pásztó Város Önkormányzata vezetésével sikerült egy
modern, példaértékû kórházat létrehozni, amely egyértelmûen mutatja,
hogy a hivatal dolgozói nagy energiát
fordítanak a pályázati lehetôségek
megragadásához és nagyon jól gazdálkodnak a pályázati pénzeszközök felhasználásával. Pásztó lakói ellentétben a kistérség lakóival itt helyben vehetik igénybe a széleskörû egészségügyi és szociális ellátásokat, a testi lelki gondozást. Ha visszagondolunk,
hogy az új létesítmények helyén elôzôleg milyen terület várt beépítésre
akkor megállapíthatjuk, hogy a településünk ugrásszerûen ölti magára a városias külsôt. Az intézmények szolgáltatásaikkal vonzzák a kistérség lakóit
is, akik idôt töltenek a városunkban és
a vállalkozóink kínálatát is igénybe
vehetik.
Persze szólni kell a mindennapi
gondjainkról és a problémákról is,
amit meg kell látni, meg kell oldani,és arra építkezve a fejlôdés irányát megtalálni.
Az elmúlt évben komoly gondot
jelentett az egészségügy számára a
megváltozott központi finanszírozás, amely kedvezôtlen helyzetbe hozta a kórház mûködését. A város vezetés gyors reagálása és az átvilágítás
kezdeményezése meghozta eredményét, hiszen a kórház pozitív mérleggel zárta az elmúlt évet. Sajnos a szükséghelyzetben meghozott intézkedési
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terv, dolgozói létszámcsökkentést és
szervezeti átalakulást von maga után,
de a csôdhelyzet elkerülésére tett lépések a lakók, a betegek érdekében történnek. A Margit Kórház mûködés
képtelensége a térségünk fekvôbeteg
ellátásának ellehetetlenülését és kb:
300 dolgozó munkahelyének elvesztését eredményezné.
Nagy gondot jelent városunkban
a kórház gyermekosztályának hiánya, a megfogyatkozott gyermekorvosok és védônôk száma. A folyamatos pályázati kiírás várhatóan kedvezô
fordulatot hoz településünkön a gyermek egészségügyi ellátás helyzetében.
Mindent el kell követnünk azért is,
hogy a kritikus állapotban lévô kisgyermekekkel ne kelljen a salgótarjáni
kórházba utazni, hanem helyben legyen lehetôség a sürgôsségi esetek ellátására.
Nagyobb figyelmet kell fordítani
a háziorvosok ügyeleti ellátásban
végzett gyógyító munkájának anyagi elismerésére. Pásztó és vonzáskörzetéhez tartozó települések háziorvosi
ügyeletét 10-30 éve dolgozó, döntô
többségükben többszakvizsgás szakorvos látja el méltánytalanul alacsony
600 Ft. órabérért. Az ügyeletes orvos
pihenôidôben, éjszaka, hétvégén és
ünnepnapokon a 22.000 fô egészségügyi ellátásáért vállalt egyszemélyi felelôssége, szakképzettsége indokolja
az általuk kért 3000 Ft/ órabér jogosságát. Több fórumon történtek egyeztetések a települések vezetôi és a háziorvosok képviselôi között, hiszen átérzi mindenki ennek tarthatatlanságát,
de még végleges döntés nem született.
A megegyezést nehezíti a települések
kedvezôtlen, sok esetben kilátástalan
gazdasági kondíciója.
Mátrakeresztesen az orvosi rendelô felfûtése jelent minden télen
gondot az ott élô emberek számára,
amelyre nagyobb figyelmet kell fordítani, megoldást kell találni.
A nehezítô körélmények és a mindennapi gondok ellenére elmondhatjuk, hogy az egészségügyi ellátás városunkban jó körülmények között, jól
képzett, magasan kvalifikált szakemberek közremûködésével történik az
egészségügy minden területén, akiknek megbecsülése fontos feladatunk.
A helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. tv alapján
az önkormányzat köteles gondoskodni
többek között a szociális alapellátásról, az egészségügyi alapellátásról /háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi/ és védônôi ellátásról. A törvényi
rendelkezések szerint az önkormányzat maga határozza meg a lakosság
igényei alapján, anyagi lehetôségeitôl
függôen mely feladatokat milyen mértékben és módon lát el. Az egészségügyben és a szociális ellátásban elért
példaértékû eredményeket csakis
együtt tudjuk megtartani, a gondokat
együtt tudjuk megoldani mindannyiunk számára, mindannyiunk érdekében.
Sárik Jánosné
bizottsági elnök
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Kohán György kiállítása a múzeumban
Január 31-én, hétfôn ünnepélyes keretek közt emlékeztünk
meg Csohány Kálmán születésének 80. évfordulójáról. A rendezvényen részt vett a mûvész
családja, barátok, pályatársak,
Csohány mûvészetének kedvelôi. Április 15-ig pedig Kohán
György Csohány Kálmán mûvésztársának, barátjának mûvei tekinthetôk meg a múzeum
fôépületében. E kiállítás kapcsán emlékezünk kettôjük kapcsolatáról, barátságáról.
Az ünnepélyes megnyitóra február 4-én került sor a Rajeczky
Benjamin Zeneiskola közremûködésével. Köszöntôt mondott Szabó Jenô Gyula Város alpolgármestere és Sisák Imre országgyûlési képviselô, Pásztó Város polgármestere. A kiállítást e sorok
írója nyitotta meg.
Dr. Povázsai Éva pszichiáter
(jelen rendezvényen mint a „tárlatlátogató szeme”) érdekfeszítô
elôadásában azt fogalmazta meg,
hogy miért jár az ember kiállításokra.
Kohán György 95. évvel ezelôtt
született, e hónap 22-én, Gyulaváriban. Az alsó-polgáriban figyelt
fel tehetségére József Dezsô, festô
és rajztanár. Javaslatára Kohán
György megkezdte tanulmányait
Budapesten a Képzômûvészeti
Fôiskolán, ahol 1928 és 1929 között Glatz Oszkár növendéke volt.
A nagybányai szemléletû mester

plein air látásmódjával, a részletezô, naturalisztikus felfogásával
nemigen tudott mit kezdeni ezért
otthagyta az intézményt.
A szabadiskolák és külföldi útjai viszont meghatározó jelentôsséggel bírtak szemléletének kialakulásában. 1930-1931-ben, mintegy tíz hónapot Párizsban töltött,
majd késôbb, 1935-ben Olaszországban járt. Ezek a tanulmányutak minden viszontagságuk és egzisztenciális nyomorúságuk ellenére is átalakították vizuális szemléletét, ahol önálló program szerint képezte magát.
Párizsban is az éppen divatos
áramlatoknál stabilabb, idôtállóbb mûvészi mércét keresett,
amire biztos bázisként építheti az
ô alkatához közelebb álló, ôsi forrásokból a saját stílusát. A Cézanne által kezdeményezett Braque
és Picasso által kiérlel kubizmus a
húszas évek elejéig érte virágkorát. Kohánban a kubizmus festészeti iránya ennél sokkal lassabban érlelôdött, s majd csak 10-15
év után bukkan felszínre a képein,
meglepô érettséggel.
A 40-es évek elsô felétôl majdhogynem a pályája végeztéig párhuzamosan készítette ezeket a kubisztikus indíttatású viasztempera
képeit, (mint például a nálunk kiállított Csellista, Napozó, Nô korsóval, Csendélet kagylóval c. képeit) a másik fajta, olajjal vászonra festett – jórészt „alföldi képeknek” nevezett – realista mûveivel

Sisák Imre polgármester mellett Shah Gabriella a kiállítás
megnyitóján
úgy, mintha egy világosabb színvilág lírai hangvételét akarná végigkísérni egy másik, sötétebb
hangolási kolorit drámaibb szólamával.
Kohán azonban nemcsak elementáris erejû festô volt, hanem
virtuóz grafikus is. A grafika mûfajában az ember a kitüntetett képi
motívum. Amíg a táblaképek
emelkedett és drámai közegét sajátos komolysággal átitatott, szerkesztô fegyelem és belsô szenvedély uralta, addig grafikai ciklusában a felszabadult játékosság, a
groteszk és komikus jelenségek
formaképzése vált meghatározóvá. Párizsi tartózkodását a katonai

behívó szakította meg. Hazatérése
után Hódmezôvásárhelyen, kisebb nagyobb megszakítással
Orosházán, majd Gyulán alkotott
egészen 1966-ban bekövetkezett
haláláig. Halála elôtt pár hónappal
kapta meg a Kossuth-díjat. Mûvészi hagyatékát – mintegy 600 festményt és 2600 grafikai mûvet – a
gyulai Erkel Ferenc Múzeum kapta meg. 1979-ben szülôvárosában
létrehozták az impozáns Kohán
Múzeumot.
Kohán György kiállítása április
15-ig tekinthetô meg a Pásztói
Múzeumban. Minden érdeklôdôt
szeretettel várunk.

Közgyûlés és szülô értekezlet a PULC-nál

Kibôvítették az elnökséget
A város legtöbb sportolóját foglalkoztató egyesület a Pásztói
Utánpótlás Labdarúgó Club
február elején a Városi Könyvtár zsúfolásig megtelt tanácskozó termében tartotta éves közgyûlését, mely egyben szülôértekezlet is volt.
Neumnan Tamás levezetô elnök
köszöntötte a megjelenteket, közte a város sporttanácsnokát és Halasi Sándort a PSK új elnökét. A
gazdasági beszámolót követôen a
levezetô elnök javaslatot tett az új,
már jelentôs létszámban kibôvítendô elnökség tagjaira.
A titkos szavazást követôen dr.
Lukáts Tamás a szavazat számláló
bizottság elnöke tájékoztatta a
megjelenteket , arról, hogy megerôsítették elnöki posztjában Juhász István vállalkozót, míg az új

elnökség tagja lett: Bagyinszky
Zsolt, Bányai László, Bíró István,
Falussy Gyôzô, Mucsina Zsolt,
Vallus Ferenc, Tóth Sándor és
Neumann Tamás.
Ezt követôen Vallus Ferenc értékelte a megye legtöbb nagypályás utánpótlás együttesét indított
pásztói sportegyesület elmúlt év
eredményeit. A sportvezetô többek között elmondta 2004-ben a
bajnokság küzdelmein kívül mintegy 35 meghívásos tornán vettek
részt Békéscsabán keresztül egészen Salgótarjánig. Az NB II-es
bajnokságban U 19 és U 16 korosztályos csapattal szerepeltek,
még a megyei serdülô A és B bajnokságban három együttest neveztek. Házi gólkirály (együttesenként). Foltényi Tamás, Bakos
Tamás,Tóth Roland, Bodó Viktor,
és Bányai Vencel. lettek.

Késôbbiekben több hozzászóló
is nehezményezte az önkormányzat nem kellô segítségnyújtását és
a helyi sajtóban való negatív megjelenést. Neumann Tamás szerint
sokkal több támogatást érdemelne
a városban legtöbb sportolót foglalkoztató egyesület és fôként azt
kérte az ülésen megjelent sporttanácsnoktól, hogy a jövôben az
anyagi támogatás mellett már elvi
síkon is, ismerjék el tevékenységüket.
Szülôk részérôl Falusi Gyôzô,
dr. Lukáts Tamás, Mucsina Zsolt,
Strehó Sándor, Maksó Zsoltné véleményét, jövôbeli mûködés javítását szolgáló felvetéseit, kérdéseiket vitatták meg, majd végezetül
a városi televízió vezetôje Tóth
József köszönte meg PULC eredményeirôl az egyesülettôl kapott
gyors tájékoztatást.

Felhívás
József Attila születésének 100.
évfordulója és a Költészet
Napja alkalmából a pásztói
Városi Könyvtár ismét
megrendezi
„Pásztóiak mondják el
legkedvesebb József Attila
versüket”
címû programját.
Jelentkezni lehet: 14. éven
felülieknek, egy József Attila
verssel, a Városi Könyvtárban
Gerhát Gyulánénál.
Határidô: 2005. március 12.
Az ünnepi program idôpontja:
április 14.
Szeretettel várjuk
jelentkezésüket!
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Köszönet
A Csohány-ház tulajdonviszonyában beállott változás szükségessé tette a CSBK Pásztó Kultúrájáért Alapítvány alapító okiratának megváltoztatását és vele a
kuratórium személyi állományának megváltozását is. Sajnálattal
vettük tudomásul, hogy a kuratórium tagjai közül sokan nem vállalták a megváltozott helyzetben
a kuratóriumi tagságot.
Álláspontjukat
megértve,
megköszönjük eddigi, szorgalmas, odaadó munkájukat az alapítvány érdekében végzett hasznos tevékenységüket.
Elsôsorban Bartus László,
mint a kuratórium titkára által
végzett folyamatos ügyintézôi,
pénzügyi tevékenységének hiánya érintette fájdalmasan az alapítványt. Sajnáljuk Dr. Thassy
Gábor kiválását, aki hasznos tanácsaival, megbízható pontosságával segítette munkánkat.
Forgács Imre a ház állagának
megmentése érdekében végzett
hasznos tevékenységet.
Bottyán Zoltán egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott aktív
részese lenni az ügynek, jószándéka azonban így is dicséretet érdemel.
Az alapítvány nyolc éves tevékenysége során több mint 1millió 100 ezer forintot fordított a
Csohány-ház megmentésére. Az
utóbbi néhány évben rajtunk kívül álló okok miatt a ház további
helyreállítása megszakadt, és a
ház romlása felerôsödött.
Meggyôzôdésünk, hogy a tulajdonváltás meghozza az eredményét annak, hogy a Csohányház betölthesse eredetileg kitûzött feladatát és rövid idôn belül
grafikai alkotómûhelyként mûködhet.
Ismételten megköszönöm a
kuratórium volt tagjainak munkáját és további tevékenységükhöz jó egészséget és sok sikert
kívánok.
Simon Imre
kuratórium elnöke

Kérem, támogassa
adója 1%-val a
CSOHÁNY BARÁTI
KÖRT!
Adószámunk:
1 9 162245- 1- 12

Szentjánosbogár tábor
július 3-8 között Pásztón
A nyolcvanas évek második felében megalakult Dunakeszin egy
fiatal házaspárokból álló közösség. A gyártelepi Jézus Szíve plébániához és a Szent Mihály plébániához tartozók alakították, hitoktatók is voltak köztük. A gyerekeknek „bili-bulikat”, maguknak rendszeres közösségi találkozásokat tartottak és vég nélkül beszélgettek, persze leginkább a
gyerekekrôl.

napot imával és énekkel kezdenek
majd zárnak, a csoportvezetôk pedig minden este összeülnek és megbeszélik a napot. Ott született meg a
gyerekújság gondolata is. Elôször
saját újságot alapítottak, aminek ôk
voltak az írói és a terjesztôi is. Ehhez a közösséghez kapcsolódott azután Sajgó Szabolcs jezsuita atya, és
az akkor általa vezetett A Szív lelkiségi lap. A Szentjánosbogár ettôl
kezdve országos kiterjedésûvé kezdett válni, több helyen indult klubAz volt akkoriban a gondjuk, élet, kezdôdött rendszeres foglalkohogy a kicsik a felnôttek számára zás. Magukat „Szentjánosbogaraktartott szentmisébe nem tudtak a nak” nevezték el, annak alapján,
szintjükhöz mérten bekapcsolódni, hogy mottóul Sík Sándor egyik verami a szülôknek leginkább folyto- sét választották, melyben ez áll: „Az
nos fegyelmezést jelentett, és emiatt Isten küldött Szentjánosbogárnak.”
nem tudtak ott teljesen jelen lenni.
Nyaranta táborokat tervezünk,
Megkérték a Jézus Szíve plébáno- ezek a híres „Szentjánosbogár lelki
sát, hogy a vasárnapi 9 órás mise le- napok”. Kiadványunk, ami idôközgyen gyerekmise, vállalták az ének- ben egybekapcsolódott „A Szív” c.,
lést és bíztak abban, hogy ez a válto- jezsuiták által terjesztett, keresztény
zás elnyeri majd az idôsebb hívek havi lappal, minden évben meghirtetszését is. Így is lett, Gyártelepen a deti ezeket a táborokat. A legfontosmai napig a 9 órás szentmisén az abbak az utóbbi években öt helyszíatya a gyerekekhez szól és a gyere- nen is megrendezett 5 napos nyári
kek énekelnek. 1989-ben merült fel gyermektáborok (ill. ebbôl az egyielôször egy tábor gondolata. A hely- ket már külön a kamaszkorúaknak
szín Bogács volt, a plébánia, aminek /kb. 14-15 éveseknek/ szervezünk a
udvarán sátrakat vertek fel.
korosztály igényei szerinti témákkal
A bogácsi táborban kialakult a és programokkal). Idôközben megmajdani Szentjánosbogár-táborok szaporodtak a gyerektáborok, ma
több jellegzetes vonása: egy-egy párhuzamosan hét tábor indul az orcsoportot ketten vezetnek, a tábor szág különbözô pontjain, mindenütt
jellege: lelki napok, ezért minden kb. 100-120 gyerekkel.
nap komoly programot nyújtanak a
Célkitûzéseink nem változtak, higyerekeknek. Különleges szerepe szen az együttlét örömei, a generácivan a tábor folyamán az akadályver- ókon átívelô kapcsolatteremtések, a
senynek és a tábortûznek, minden keresztény, kulturális (elsôsorban

irodalmi, zenei) értékek továbbadása ugyanúgy ma is hozzánk tartoznak, mint a könnyedebb összejövetelek, a bálok és a különbözô zenés
szórakoztató programok és mindenekelôtt a (személyiségfejlesztô,
csoportdinamikai) játékok, amik
közösségbe szervezték ezt a több
ezer fiatalt megmozgató egyesületet.
Pásztó az utóbbi években már
több tábornak is otthont adott, sôt
helyi „szentjánosbogarak” is mûködnek itt, akik részt vettek, vagy
éppen vezetôk is voltak már nyári
táborokban. „Bogár körökben” híres a pásztói métacsapat, hiszen métabajnokságot is nyert már.
2005. július 3-8 között a Szentjánosbogár egyesület kamasztábort
szervez Pásztón. 13-18 éves fiatalok, keresztény fiúk és lányok érkeznek ide az ország minden részérôl. Színes ifjúsági és kulturális
programokkal tarkított, tartalmas,
szép, emberi, baráti kapcsolatok kiépítésére alkalmas öt nap ez. A tábor
szervezésének alapja a befogadó
vendéglátók. A fiatalok ugyanis házaknál laknak, reggelit, vacsorát és
szállást is a vendéglátóktól kapnak.
Vendéglátókat keresünk ehhez a
táborhoz! Várunk minél több jelentkezôt, akik szívesen befogadnak otthonukba 13-18 éves fiúkat, vagy lányokat (minimum 2 fôt) erre az öt
napra.
Jelentkezni lehet: Római Katolikus Plébánia, Pásztó, Múzeum tér 2,
telefonon: (32) 460-078.
Köszönettel: a rendezôség

Felhívás építményadó bevallási
kötelezettség teljesítésére
Pásztó Város Önkormányzat Képviselô-testülete
1994. január 1-i hatállyal vezette be illetékességi területén az építményadót. A rendelet hatálya a nem lakás céljára szolgáló épületekre és a lakásokban lévô
nem lakás céljára szolgáló helyiségekre (garázs, üzlet, raktár, mûhely, üdülô, gazdasági épület, iroda)
terjed ki.
A rendelet alapján a tulajdonosnak az adóköteles
épületrôl bevallást kell benyújtania az adókötelezettség keletkezését követô 15 napon belül.
Felhívom azoknak az ingatlan tulajdonosoknak a
figyelmét, akik építményadó bevallási kötelezettségüket még nem teljesítették az önkormányzati adóhatóság felé, pótolják a mellékelt építményadó bevallási nyomtatványon legkésôbb 2005. március 8-ig.

Amennyiben adókötelezettségüknek nem tesznek
eleget, úgy az adózás rendjérôl szóló 2003. évi XCII.
törvény 172. § (1) bekezdése értelmében magánszemély adózó esetében 100 ezer forintig, más adózó
esetében 200 ezer forintig terjedô mulasztási bírságot
szabhat ki az adóhatóság.
További tájékoztatásért forduljanak Vincze Nikoletta ügyintézôhöz személyesen a Polgármesteri Hivatal (Pásztó, Kölcsey F. út 35.) 4. számú irodájába
vagy telefonon a 32/461-220-as számon.
Pásztó, 2005. február 10.
Dr. Tasi Borbála címzetes fôjegyzô
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AUTÓCENTRUM PÁSZTÓ
Garantáltan karcmentes!

KÉZI AUTÓMOSÓ
Külsô és belsô tisztítás, vegyszeres bogáreltávolítás, kárpittisztítás, bôrápolás, vegyszeres felni karbantartás,
polírozás speciális anyagokkal, Bérletrendszer, cégeknek flottakedvezmények!
Vállaljuk: személygépkocsik, terepjárók, mikrobusz, buszok, teherautók, kamionok, mezôgazdasági vontatók tisztítását

➲

Munkáinkat a legújabb fejlesztésû Atas termékekkel végezzük!

AUTÓSZERVIZ
• olajcsere
• hibakód-kiolvasás
• fék-, és
lengéscsillapító-vizsgálat

➲

• szélvédôcsere stb.

MINDEN
EGY
HELYEN

GUMISZERVIZ

➲

• köpenyszerelés, -javítás
• kerékcentírozás
• gumi- és felniértékesítés

➲
Cím: Pásztó, Fô út 9. Bejelentkezés: 32/463-991, 30/686-9869. Nyitva: h–p: 8–17.00. Szo-vas: 8–13.00

EZER
CIKK

Pásztó, Kölcsey út 12.

Tel.: 32/460-945

– EZER
KÍNÁLAT!

Elektromos szerszámgépek
Kézi szerszámok
Csavar, zár, vasalás
Háztartási gépek, tartozékok
Híradástechnika
Elektromos mosógépek
Sporthorgászat, játék
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VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET
Pásztó, Fô út 98. Tel./fax: (32) 462-361
email: elvill@enternet.hu

Villanyszerelési anyagok, vezetékek, csatornák,
kapcsolók nagy választékban kaphatók
AZ ÉMÁSZ ÁLTAL ELÔÍRT FOGYASZTÁSMÉRÔ
SZEKRÉNYEK HENSEL ÉS GANZ TÍPUSOK
MINDEN TÍPUSA KAPHATÓ.
MEGRENDELÉSRE GYORS BESZERZÉST BIZTOSÍTUNK.

Siena Lakberendezési Áruház
• Pásztó, Csillag tér 14. Tel.: 32/460-012 •
• Nyitva: 9–17.30, Sz: 8–12.00-ig •

pok
a
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r
olaszadglólapok több színben!
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spanyályoú Zalakerámia csempé
zt
Elsô os

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

● Víz-, gáz-, központifûtés-szerelô anyagok
● gázkazánok, cirkók, vegyes tüzelésû kazánok,
● radiátorok, konvektorok
● Fürdôszoba-berendezések, csempe és
● padlóburkolók
Pásztó, Fô út 37. Tel.: 32/460-391,
Tel./fax: 32/463-333
Nyitva: hétfôtôl péntekig 8–16.30 óráig, szombaton 8–12-ig
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VS COMPUTER
számítástechnikai
szaküzlet és szerviz
3060 Pásztó, Fô út 68.
(Az új PLUS-szal szemben!)

06-32/460-565 06-30/475-8383
E-mail: vscomp@enternet.hu

 Új és használt számítógépek értékésítése és szervize
 részletfizétési lehetôség
 Internet használat és élôfizetés lehetôsége
 pénztárgép forgalmazás

 számítógép asztalok árusítása
 sulinet express
 szoftverek
 festékpatronok, hangszórók,
cd-lemezek, cd-tartók és egyéb
kellékanyagok óriási választéka

Duplázzon a Kéttexben!
Triumph, Sloggi – nemcsak nôknek!
Szín
❖ grafit ceruzák, 2B–8B-ig, 2H–4H
es,
ötle
tes
❖ színes akvarell, pasztell ceruzák
kiad
ván
❖ olaj-, akril-, akvarell-, tempera festékek, vásznak
yok
!
❖ akvarell-, pasztell-, fotó-, és kellék kartonok
❖ ecsetek, festôszerek
❖ hobby kellékek pl: üveg, kerámia, dekor papír, festékek, ragasztók
❖ Hungarocel, övegtojások, mûanyag festhetô, szétnyitható nyuszik
Pásztó, Nagymezô út 16. Tel.: 06-30/2817-947
(A Földhivatal és a Két-textilház között) Szombaton is nyitva: 9–12-ig!

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!
A PÁSZTÓ ÉS VIDÉKE IPARTESTÜLET

,90
6
.
b1
2d

(3060 Pásztó, Nagymezô út 2. I. emelet Tel.: 563-130, Tel./fax: (32) 460-102)

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZET az alábbi szolgáltatásait
ajánlja ÖNKÉNTES tagság és tagdíj fizetés ellenében:
A vállalkozással kapcsolatos felvilágosítás, tanácsadás: ADÓ ügyek – Társadalombiztosí-

tási ügyek – Foglalkoztatással kapcsolatos ügyintézés, tanácsadás, nyomtatványok kitöltésében gyakorlati segítségnyújtás.
Egyéb vállalkozással kapcsolatos szolgáltatások: Vállalkozói szerzôdések, árajánlat,
számla készítés, peres ügyekben tanácsadás, vállalkozói szabályzatok készítése, munka- és
tûzvédelmi elôírásokkal kapcsolatos felvilágosítás, hitelezési ügyekben tanácsadás, általános ügyviteli tevékenységben segítségnyújtás, Széchenyi-kártya, oktatás szervezés
Térítés ellenében végzett szolgáltatások: Vállalkozások komplett könyvelése (Tel.: 563131) – Különféle vizsgák – Tanácsterem esetenkénti használata – Telefonhasználat, FAX küldési lehetôséggel együtt! – Internet szolgáltatás! – Nyomtatványellátás (a szigorú számadásúak kivételével) CD jogtár tallózás, másolás
Nyugdíjügyekben felvilágosítás, nyomtatványok kitöltésével együttes
nyugdíj-elôkészítés, szolgálati idô elismerésének megkérésére.
Lakossági ajánlatunk: ha jó szakembert keres, hívja az 563-130-as telefonszámot!
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Próbálja ki a minôséget!
Jöjjön, mi várjuk! KÉTTEX tilház Kft.
Pásztó, Nagymezô u 18. T./fax: (32) 460-756
Nyitva: H–P: 8–16.30, Szo: 8–12

Bim-Bam Francia Pékség ajánlata
HELYBEN SÜTÖTT CROISSANTOK!

14 féle aprósütemény:
gesztenyés, csokis, túrós, pudingos, meggyes,
almás, sajttal töltött, káposztás, gombás, virslis,
császárszalonnás, májas, húsos, pizzás

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

Pásztó, Kossuth út 116/2.
Tel.: 32/460-539

ALAPTÓL A KÉMÉNYFEDLAPIG!
Akció! RIGIPS gipszkarton 200x120 cm 12,5 mm
999 Ft/db
Amíg a készlet tart! Gyorsépítôcsavar 35x3,5 mm
1 Ft/db
(1 tábla kartonhoz 26 db csavar)
Isover üveggyapot -R16- 10/5 cm 9 m2/ tekercs 6.280 5.780 Ft/tek.
10 tekercs felett –10%
= 5.202 Ft/tek.

Vas- és padlóburkolóanyagok

SSKKIILL
t
aa lleeg teelljjeess áár
gkkeed
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– Házhozszállítás! 1–24 tonnáig
– Árengedmények! – Mennyiségtôl függôen
– Törzsvásárlói kedvezmények!
– Telefonon is rendelhet!
Kérjen árajánlatot!
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Építkezik, felújít?
Segít Önnek a Boltív!

Pásztó, Fô út 103.
Tel.: 32/463-594

KERÍTÉSTÔL A BELSÔ BURKOLÁSIG!
Akció! LB Knauf csemperagasztó bázis 25 kg 990 Ft/zsák
Március 31-ig 10 zsák felett – 10% engedmény

Dél-nógrádi
Vízmû Kft.
Pásztó, Csillag tér 21.
Telefon: (32)
(32) 460-208
460-208
Telefon:
Tisztelt Partnereink!
Ezúton értesítem Önöket, hogy Közalapítványunk tanácsadási, pályázatfigyelési, pályázatírási szolgáltatással továbbra is rendelkezésükre áll. Vállalkozások számára kedvezményes kamatozású mikrohitel igényelhetô, mely jelenleg
3 millió forint, 3 éves futamidôvel, 6 hónapos türelmi idôvel, 9%-os kamatra
Szabó Andrea foglalkoztatási menedzser
További információ:
A Pásztói Kistérség Fejlesztéséért Közalapítvány,
3060 Pásztó, Hunyadi út 12. Tel.: 32/563-226,
tel./fax: 32/563-225, e-mail: pkisterseg@profinter.hu

Pont-market Bt.
3060 Pásztó, Nagymezô út 5. Tel.: 32/460-217

Kölcsey Könyvesbolt
Pásztó, Kölcsey út 14. (árkádsor) Tel.: (32) 563-300

Mikszáth Könyvesbolt
Pásztó, Fôtér pavilon, Tel.: (32) 462-134

A könyv mindig érték!
Óriási kínálattal várjuk Önöket!
• Akciós kiadványok
• Könyvpiaci újdonságok
• CD, DVD, kazetta, videó • Jöjjön, nézzen körül!
Huczekné Rétvári Mónika üzletvezetô
Tel./fax: (32) 563-300; email: olvasnijo@profinter.hu
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Jótékonysági bál a Gárdonyi Általános Iskolában
„Amikor visszatekintesz az életedre és számba veszed a jó dolgokat,
amelyek veled történtek, nem az
összegyûjtött pénzt vagy az elért
rangot fogod látni.
Ilyenkor a legfontosabbnak azok a
cselekedetek tûnnek, amelyeket
egymásért tettünk.”
(Macforlane)
Immár 11. alkalommal mondhatjuk el, hogy van segíteni akarás,
tettrekészség, jószándék a pásztói
szülôkben, nevelôkben, emberekben. Amint kihirdetjük a bál idôpontját, szülôk, vállalkozók ajánlják fel a tomboladíjakat, vásárolják
a belépô- és pártolójegyeket, vagy
ajánlják fel természetbeni segítségüket. Ezzel az összefogással valósulhatott meg az idei rendezvény
is, és válhatott újra szép és maradandó élménnyé.
A bál elôtti nap mindig jó hangulatban zajlik. Tanárok, szülôk,
gyerekek dekorálnak, sütnek-fôznek, készülôdnek, hogy minden
zökkenômentes legyen másnapra.

Ez a nap arra is jó, hogy a közös
munka révén közelebb kerüljünk
egymáshoz.
Hasonló lelkesedéssel készülnek
a mûsorban szereplôk is. A 8. osztályosok idén is szép táncokkal
lepték meg a közönséget. A hagyományos nyitó táncot, a keringôt a
8. b osztályosok adták elô. A mûsor zárótáncával, a modernebb
Grease c. musicalrészlettel, a 8. a
osztály örvendeztette meg a közönséget. Örömmel vettük, hogy
az idén több tánccsoport is színpadhoz juthatott, így a mátraszôlôsi majorett-csoport, iskolánk 4. a
osztályosai, akik magyar táncot
adtak elô.
Büszkék vagyunk a Manók színjátszócsoportra, akik a farsangot
idézô Dorottya c. Csokonai mûbôl
adtak elô részletet. Köszönjük a
Muzsla és az Apraja néptáncegyüttes közremûködését, hogy színvonalas elôadásukkal emelték az est
fényét. Az idei év mûvészvendége,
Csepregi Éva nem csak tiszta
hangjával, vidámságával, lendüle-

Köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak:
AGRO-PRODUKT Kft., Állami Nyomda, Aranybogrács Edénybolt, Aranysellô
Szépségszalon, Autócentrum TRIGON
TRADING Kft., Bambino Gyermekdivat,
BAUMIT Kft., Bestia Fehérnemûbolt,
Boltív Tüzép, BREEFE Bt., CD és VIDEOTÉKA (Reviczki István), CHENHONG Kft., Cipôstúdió, Csépe és Társai
Kft., Csibe Cukrászda, DIEGO, Dózsa
György Általános Iskola, Ecseg és Vidéke
Takarékszövetkezet, EGLO Magyarország Termelô Kft., Fabogár, FÓKUSZELEKTRON Mûszaki Bolt, Fôvárosi Kézmûipari Rt., Francia Pékség, Franka 2000.
Kft., Frézia Virágbolt, GEKKO, Gigabyte
Infomatikai Szaküzlet, Horion Fénytechnika, K & H Bank Rt., K.ELIT. Bt., K-B
Divatház, Kéttex, KOCHS Torma (HUNGÁRIA) Kft., Kölcsey Könyvesbolt, Kutya-Cica Kozmetika és Bolt, Lakásfelszerelési Bolt, Manyi Butik, Margaréta DOMo Bt., Mátravidéki Kulturális Alapítvány, MAXX Divat, Mazsola Bababolt,
Mester Iparcikk Szaküzlet, Mikszáth

Könyvesbolt, Molnár és Molnár Húskereskedelmi Kft., Multifokál Bt., Napstúdió, OKÉ ABC, OL-PET Bt., Óra és Ékszer (Kölcsey út), Ózon Ételbár, PANNON DRINK, Papírcentrum, Parti Ékszer
és Óra, PETREX TRADE Bt., PLUS Élelmiszer Diszkont Kft., Pocak Pékség, Polgárôrség, Pont-market Bt., Pusztai Trans
Kft., RADAX Csapágybolt, RECO Kft.,
Rézkatlan Kft., Royal Büfé, SIENA Bútorbolt, SODEXHO Magyarország Kft.,
SOLE HUNGÁRIA, Széles Pékség, Szilágyi és Rubin Kft., Szivárvány Bababolt,
TOPLINE’95 Képkeretgyártó Kft., TORNÁDÓ Kft., UNI ANN Bt., Vállalkozók
Klubja, VENTI LUX Bt., Verzsó Vendégház, Zsolnay Márkabolt, Alapi Sándor, Alapiné Koczka Valéria, Bagóné
Szappan Gabriella, Bagyinszkiné Oroszi
Katalin, Bagyinszki Tiborné, Bagyinszkiné Vandornyik Szilvia, Balogh István
(cukrász), Balogh Tibor, Barnák Attila,
Becsó Károly, Becsó Zsolt országgyûlési
képviselô, Begai Vilmos és neje, Bengyik

tével, hanem szerénységével is kivívta rokonszenvünket.
A mûsor után kezdôdött az igazi
mulatozás, s tartott reggelig. A talpalávalóról idén a Franka-Puszta
duó gondoskodott.
Reméljük, hogy akik eljöttek,
elégedetten, jóllakottan, s a tánctól
elfáradva távoztak.
Nekik és minden támogatónknak köszönjük a mindennemû se-

gítségüket. Nem utolsó sorban köszönjük az est fôvédnökének, Sisák Imre országgyûlési képviselô,
polgármester úrnak és az est védnökeinek Juhász Gábor BM államtitkár úrnak, és Becsó Zsolt országgyûlési képviselô úrnak a felajánlott segítséget. A befolyt összeget
idén is az iskola korszerûsítésére
fordítjuk.
Gárdonyi iskola nevelôtestülete

Károly és neje, Benus László, Bihari
László, Bíró Beáta, Bódiné Vaspál Zsuzsanna, Brunda Lászlóné, Büdi Zsuzsanna, Czagáné Tamás Tünde, Csépe Csabáné, Csépe László (Hasznos), Csuka Tamásné, Dr. Bolyky Melinda, Dr. Kövesi
László , Dr. Nagy Albert és neje, Dr. Nagy
Lajos, Dr. Szabó Erzsébet, Dr. Szabó Irén,
Farkas Zoltán , Farkas Zoltánné, Fazekas
Éva, Fekete Csaba, Feketéné Tolmácsi
Andrea, Forró Edina, Franka Gábor és neje, Franka József, Fûr Lajosné és munkatársai, Fürjesi Csaba és csapata, Gáspárné
Juhász Mária, Gombos Péter, Gombos
Péterné, Gombos Sándorné, Göröcs Annamária, György Lászlóné, Gyôriné Új
Mária, Harmos Ferenc, Hímes Zsolt,
Holtner Attiláné, Huber Istvánné, Huczekné Rétvári Mónika, Juhász Gábor BM
államtitkár, Kádárkúti József, Kálmánfi
Bernadett, Kanyó Csabáné, Kanyó Pálné,
Kanyóné Alapi Anna, Káposzta Csaba,
Kisbenedek Zoltánné, Kiss Károly, Kohári Béláné, Kôszegi Pál, Kriston Péter, Ladóczkiné Ujházi Beáta, Lechner Annamária, Maczákné Alapi Tünde, Maczkó
László, Magyar Gyula és neje, Makra Jó-

zsefné, Mikóné Dimák Ágnes, Mikó Józsefné, Mikó Zsolt, Molnár István, Molnárné Buda Katalin, Mucsina Gábor, Mucsina Zsoltné, Nagy Sándor, Németh
László, Odlerné Tiszovszki Mária, Ozoróczki Gyuláné, Percze Péter, Pintérné
Deán Tímea, Puszta Károly, Pusztainé
Borbás Enikô, Repcsákné Szabó Lídia,
Reviczki László, Reviczki Sándor, Rózsás Sándorné, Sándor Károly és neje,
Sánta Kálmánné, Sárik Jánosné, Sisák
Imre országgyûlési képviselô, Stadler Árpád, Szabó Attila, Szabó Attiláné, Szabó
Istvánné, Szabó Noémi, Szappan Andrea,
Szélesné Szôke Csilla, Szlávikné Zagyi
Mária, Tarcsániné Báthy Enikô, Tari Jánosné, Tari Lászlóné, Tari Ottó, Ternóczky Ákosné, Tódor Sándor és neje,
Tóth István, Tóthné Fehér Katalin, Tóthné Tari Katalin, Tóthné Tari Zsuzsanna,
Treczka Krisztina, Ungerné Tari Zita, Válay Istvánné, Varga József, Vasas Mihályné, Vendel Lajos, Veres Róbert, Vígh Ildikó, Vincze Barbara, Virágh Erika, Volek György, Zagyi Pál, Zeke Istvánné,
Az iskola valamennyi dolgozója
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Carya bartkoi

19 millió éves dióféle
A mellékelt képen látható kihalt növénynek nincs magyar neve. Hably
Lilla, az õsnövénytan professzorasszonya 1985-ben írta le Ipolytarnócról. A faj névadója az a Bartkó Lajos, aki évtizedeken át volt a Nógrádi Szénbányák fõgeológusa. 1988-ban bekövetkezett haláláig igen sokat tett azért, hogy Nógrádban a földtani természeti értékek védettséget nyerjenek. Teljes mértékben megérdemelte, hogy a neve bekerüljön a tudomány halhatatlanságába. Talán Pásztón is laknak még néhányan, akik emlékeznek rá.
De térjünk vissz a a diófélék családjába sorolható fafajhoz. A leírás
legfontosabb megállapításai az
alábbiak: „A levelek alakja erõsen
megnyúlt visszás-tojásdad. Általános a 9 cm körüli hosszúság és a 3
cm körüli szélesség. A levéllemez
erõsebben keskenyedik a bázis,
mint a csúcs felé. A csúcs hirtelen
kihegyezett. A levél széle fogazott.
A fogak a levéllemez csúcsi részén
lényegesen nagyobbak, mint az
alap felé.”
A levelek kihegyesedõ vége a csepegtetõ-csúcs, ami a csapadékos,

párás levegõjû klímán élõ fafajok
leveleinek sajátja. A levéllenyomat
kiválóan konzerválódott, még a másod és harmadrendû erezet is tanulmányozható. A konzerválást maga a
természet hajtotta végre egy katasztrofális vulkánkitörés formájában. A kitörés forró tufaanyaga úgy
terült szét, mint a nyári melegben
felbontott sör habja, csak sokkal nagyobb méretekben. A lejtõkön áradatszerûen lerohanó forró kõzethab
elõször elszenesítette a letarolt növényzetet, majd hosszú évmilliók
alatt különféle ásványokkal itatta át

2005. február

merünk kovásodott fákat, mivel a
vulkáni tufaszórások 19 és 12 millió
évek között több alkalommal is
megismétlõdtek. Ennek következménye, hogy a kovásodott fák a
Nógrádi térség leggyakoribb õsmaradványai közé tartoznak.
Az ipolytarnóci flóra még egy ízig
-vérig trópusi környezetben élt, ahol
az évi középhõmérséklet aligha lehetett 20 °C-nál kevesebb (ma 10
°C). A leletegyüttesben két pálmafaj maradványai is nagy tömegben
elõfordulnak, márpedig a pálmák
ma sem viselik el a tartós fagyokat.
A levéllenyomatokat magába záró riolittufa radiometrikus korát
19,6 millió évnek mérték, ±1,4 milõket, így az egykori levelek alakja a lió év hibahatárral. Ilyen elképzelriolittufába zárva tökéletesen meg- hetetlen idõtávlatból üzen számunkmaradt. Az alaki sajátosságok alap- ra a Carya bartkoi és az ipolytarnóci
ján a levéllenyomatokat az õsnö- flóra többi tagja.
vénytan kutatói rendszerezik.
Az õsmaradvány a Pásztói MúzeÉrdemes emlékeztetni arra is, um „Évmilliók üzenete Nógrádhogy a levelek mellett a fatörzsek ban”c. állandó tárlatában látható.
konzerválódása is hasonló módon Vagy itt, vagy pedig a tarnóci bemument végbe. Az ipolytarnóci õsfe- tatóhely csarnokában bárki megisnyõ törzse is így maradhatott ránk. merkedhet a 19 millió éves mult ritTarnócon kívül is számos helyrõl is- ka emlékeivel.

• REJTVÉNY • REJTVÉNY • REJTVÉNY • REJTVÉNY •
Kedves Rejtvényfejtô! Ezúttal is két vicc poénja fejthetô meg a rejtvényben. Az
Elsô címe: Korrekt macska. – Mi van a macskáddal, drágám? – kérdi egyik
szomszédasszony a másikat. – Ma egész délután, mint aki megkergült, háztetôrôl háztetôre rohangászik! Csak nem bolondult meg? A válasz igen csak meglepô: – Ugyan, szívem! Ma délelôtt kiheréltettem, és most mondja… (A mondat
vége az 1-es számú sorban lelhetô fel.)

A másik vicc, mely a Kikosarazás címet viseli, így hangzik: A födbôl két gilisztavég áll ki. Így szól az egyik vég a másikhoz: – Mintha már láttalak volna valahol. Nagyon mély benyomást tettél rám! Nincs kedved elcsócsálni velem egy
kis friss trágyát? Amaz lehûti: – Ne fáraszd magad! Én… (Hogy mivel hûtötte le
társát a gilisztavég, kiderül a 2-es számmal jelzett sorból.)
Kellemes szórakozást kíván: Makuch Mihály

2005. február

Túl az Óperencián…
A hétköznapok sorát megszakító
ünnepek, ünnepélyek jelentôs események Százszorszép óvodás életünkben. Hagyománnyá vált a farsang megünneplése, melyre lázasan
készült óvodánk apraja nagyja.
Minden évben arra törekszünk,
hogy valamivel jobbat, többet, újabbat adjunk, olyan mulatságot, amely
vidám, játékos, színes, igazi mókázó
ünnepség, ahol felnôtt, gyermek
egyaránt felszabadultan, örömteljesen szórakozik.
Segítôkész szülôk az idén is szorgalmasan tevékenykedtek, aktívan
bekapesolódtak a szervezésbe, gyûjtötték a különféle adományokat, hiszen a tombola és zsákbamacska most
sem maradhatott el.
Közös elhatározás volt a mesék világába látogatunk gyermekeinkkel.
Hamar megszülettek az ötletek, elkészültek a tervek. Célunk az volt, hogy
a kiválasztott mesét, annak szereplôit
minél sokoldalúbban megismerve kerüljenek közel kisgyermekeink a szerepükhöz.
A csoportszobák ahol játékaink
megszülettek egyszerre szép és vidám
munka színterei lettek. A gyermekek
folytatásban naponta hallhattak a

Nagy ho-ho-ho horgász és Micimackó kalandjairól, Hófehérke és a 101
kiskutya történeteirôl, valamint a Kis
hableányról.
A Nagy ho-ho-ho horgászok a legkisebbek! Ellátogattak a Kisállat kereskedésbe, ismerkedtek az akvárium
lakóival, horgászosat játszottak. Micimackóéknál megcsodálhattuk a
Százholdas pagonyt. A gyermekek
megismerkedtek a szereplôket alakító
állatokkal, közben egyre kedvesebbé
vált számukra a kis sárga mackó.
A 101 kiskutya történet kapcsán
óvodásaink igazi kutyával találkoztak, megismerték életmódjukat, szokásaikat, jellemzô tulajdonságaikat.
Kutyás játékokat gyûjtöttek, játszottak. A tengerészek „hajóra szálltak” –
a hajót zászlóval dÍszÍtették – és kieveztek a nyílt vizekre. A fóldgömbön, térképen együtt fedezték fel az
óceánokat és azok élôvilágát.
A legnagyobb óvodások felidézték
az elmúlt évek farsangi mulatságait,
fényképeket gyûjtöttek, ellátogattak a
könyvtárba (könyvek kölcsönzése,
ötletgyûjtés). A közös jelmeztervezés
mellett már náluk megjelent ajellemábrázolás. Elkészültek minden csoportban a bábok, rajzok, gyurmafigurák. Gyûltek a képek, könyvek, játé-

kok. Tevékenykedések, felfedezések,
játékok sokasága, észrevétlen tanulási
lehetôségeket rejtve magukban.
Közben otthon ügyes kezü édesanyák és nagymamák készítették, varrták a jelmezeket, hogy gyermekeik
igényes, mesehû ruhákban pompázzanak.
Már hagyomány óvodánkban, hogy
a farsangi mulatságot az iskolába készülô gyermekek és az óvó nénik közös éneke nyitja.
Készültek hát ôk is. A tiszta forrásból származó zenei, irodalmi anyag a
gyermekekhez közel áll. Az éneklés, a
zene, a ritmushangszerekkel ismerkedés a mindennapok része óvodánkban.
Aztán elérkezett a várva várt nap.
Játékba hívtuk a szülôket, vendégeket. Az Óperencián túli mesevilágban
életre keltek a Kis ho-ho-ho horgászok, óvodánk legkisebbjei, a maguk
bûbûjos, világra csodálkozó módján.
Utánuk Százholdas pagonnyá változott a tér, barlangjukból elôbújtak a
Micimackók. Persze mézes csupraikat sem hagyták otthon, hiszen mindig jól jön egy kis méz.
A 101 kiskutya helyett 22 kiskutya
érkezett, most Szörnyella nélkül szeretô gazdáikhoz. Séta után csaholtak,
ugattak, majd jutalmul csontot kaptak.
Százszorszép óvoda nevelôtestülete

Gyermekszeretet mindenek elôtt
A 2004-2005-ös iskolai évet 8 elsô osztályos tanuló kezdte meg a hasznosi
iskolában. Négy fiú, négy kislány: a lehetô legideálisabb arány.
Összevont osztályban tanulnak, ami azt jelenti, hogy közvetlen és önálló
órák váltják egymást. A párhuzamosan oktatott 3. osztály 11 tanulójával
együtt 20-an járnak egy osztályba.
Túl vagyunk az elsô féléven.
A gyerekek büszkén vihették haza
szöveges értékelésüket, mely a tanulásban elért eredményeikrôl adott
számot, de kitért az iskolában tanúsított magatartásukra, a tanuláshoz való viszonyukra is.
Ez persze évrôl-évre így történik.
Számba vesszük, közösen rendszerezzük azt a tömérdek ismeretet,
amivel ezek a gyerekek hozzánk kerülnek. Az óvodából és otthonról hozott ismeretekre bátran építhettünk
és építettünk is. Öröm hallgatni az
együtt alkotott fantázia-történeteket,
amibe szívesen beleviszik saját élményeiket is…
Köszönettel tartozunk ezért azoknak az óvó néniknek, akik az óvodai
foglalkozások során ilyen remekül
elôkészítik a gyerekeket az iskolai
életre. Külön öröm számunkra, hogy
a pásztói ovikból érkezett gyerekeknek is szinte zökkenômentes volt a
beilleszkedés. Az elsô héten már
együtt játszottak nem csak az osztálytársakkal, hanem a másik osztály
tanulóival is.
Az óvodapedagógusok érdemei
mellett természetesen nem feledhetjük a szülôi háttér óriási szerepét
sem. A család biztonsága, a szülôk
folyamatos odafigyelése, az érdeklô-
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dés irányítása nélkül ezek a gyerekek
is unatkozhatnának szabadidejükben, mint sokan mások.
Ám ôk nem ezt teszik! Hétfônként
alig várják a beszámolót, ami a legkedvesebb hétvégi élményükre vonatkozik. Boldogan sorolják a kirándulásokat, a rokonlátogatásokat, a
közös játék-, vagy munkatevékenységet, s azt, hogyan próbálták megtanítani szüleiket a szorobán használatára. (Gondoljunk csak bele! Talán
ez az elsô dolog, amit a gyermek tanít
a szülônek és nem fordítva. )
27 gyermek, 4 pedagógus és egy
technikai dolgozó alkotja ebben az
évben a tagiskola egészét. Sokszor
tényleg olyanok vagyunk, mint egy
igazi nagy család. Sokan talán nem is
tudják elképzelni, milyen az, amikor
összevontan tanul a gyerek. Ez az oktatási forma számtalan olyan lehetôséget rejt, aminek a kiaknázásával a
kisgyerekek komoly elônyre tesznek
szert (fokozott figyelemmegosztás,
folyamatos ismétlés, stb…).
A felsôbb évesektôl lemásolt jó
példa ragadós. Sokan vesznek részt a
Szivárvány gyermekújság levelezôs
versenyében, a Bendegúz „nyelvÉSZ „ vetélkedôn, a Móra Ferenc
irodalmi és nyelvtan versenyen és
szorgalmasan készülünk a szorobán

versenyre is. Ezek a vetélkedôk a tehetséggondozás folyamatának fontos részét alkotják.
Iskolai megmozdulásaink közül
legutóbb a Farsangi jelmezbál emelkedik ki. A szülôkkel szorosan
együttmûködve sikerült egy újabb
maradandó élményhez juttatni minden résztvevôt. Családias környezetben, de fergeteges hangulatban zajlottak az események: a nyitó csoportos indiántánc, az egyéni jelmezesek
felvonulása, s a farsangi bál, ahol a
gyerekekkel együtt táncoltak a kedves szülôk, nagyszülôk, az iskola
dolgozói, az igazgató néni, sôt még a
városrészi képviselô asszony is.
A karneváli hangulatot rövid idôre
megszakította a tombola-sorsolás,
ahol sok-sok felajánlott nyeremény
talált gazdára.
Az iskola valamennyi kisdiákja
nevében köszönöm ezt a szép estét
mindazoknak, aki az elôkészítés és a
lebonyolítás során kivették részüket
a munkából. Az ilyen rendezvények
lehetôséget adnak arra, hogy egymást sokoldalúan megismerve még
inkább sikeresen tevékenykedhessünk.
Ennek érdekében dolgozunk nap,
mint nap mi, pedagógusok. Tesszük
a dolgunkat, mindannyian legjobb
tudásunk szerint. Összetart bennünket a legfôbb mozgatórugó, a gyermekek szeretete.
Gömbiczné Kanyó Beatrix
tagiskola vezetô

TÚL AZ ÓPERENCIÁN
– a pásztói Százszorszép Óvoda
2005-ös farsangi báljához –
Hold udvarán csillag szárnyon,
Meseország határában,
Egy csodaszép palotában
Fergeteges tündérbál van.
Tündérfiúk, tündérlányok,
Hej, de szép az új ruhátok!
Megmutattok minden mesét,
Kezdjük is hát az elejét.
Kis Hohoho-k, nagy horgászok!
Csuka, harcsa vár most rátok.
Kukacod, ha belógatod,
Akkor telik jól a napod.
Micimackó lépes méze,
Fönn van a fán. Mászni kéne.
Jó, hogy van már sok barátja,
Velük könnyen jut a fára.
Pöttyös hátú kiskutyákat,
Látni egyet és még százat.
Ide-oda ugrándoznak,
És a végén csontot kapnak.
Matrózok, ha vízre szállnak,
Szíve dobban sellô lánynak.
Szél feszíti vitorlájuk,
Piszkos Fred a kapitányuk.
Jönnek már a kis bányászok,
Eljárják a törpe táncot.
Várnak rájuk Hófehérkék,
Ez az élet már csak így szép.
Tündérbálnak a legvégén,
Hold udvarán, csillag fényén.
Holle anyók, holle lányok,
Eljárják a párnatáncot.
Szabó Zoltán
Pásztó, 2005. 01. 29.

Köszönjük azoknak a pásztói, tari, mátraszôlôsi vállalkozóknak, vállalatoknak
az önzetlen segítségét, akik évrôl évre
segítik, támogatják óvodánkat:
EGLO Magyarország Kft., Papírcentrwn Kft., Topline Képkeretgyártó
Kft., Állami Nyomda Rt., Bambínó
Gyermekdivat, Aliter Kft. Jármûbolt, Fôvárosi Kézmûipari Rt., Inyencbolt és
Quelle shop, SIENA Bútorbolt, OL-PET
Bt., Szabó Zsuzsanna – GEKKÓ üzletház, Antal Gábor – PONT-market Bt.,
Vicián Norbertné – GSM bolt, Korona
Gyógyszertár, Csibe presszó, Aranybogrács Edénybolt, POCAK ABC, CBA
Élelmiszerbolt. Sisák Imre Polgármester, Franka Gábomé, Szak1ai Barnabás, Válay István, Huczekné Rétvári
Mónika, Valaszkai István, Barnák Attila,
Szabó Zoltán, Dr. Füzér Csaba, Pusztai
Gábor, Maksó Zsolt, Csépe Zoltán, Habók Zsolt, Tariné Juhász Katalin, Antal,
Dávidné Nagy Mónika, Ruzáné Markó
Andrea, Balla Annamária, Brown Mária
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VERS-PRÓZA

Köszönet
Olvasd bátran e megtört
szavak lágy ritmusát.
Fehér kórházi ágyonfekszem,
míg körülöttem csapkod a halál.
Lehetsz bármily büszke, erôs,
s vakmerô, efajta ruháid kint
hagytad, s szemed az égre tekint,
mert fejedben vágtatnak
a fájdalom
fekete vad lovasai, s hatalmad
kint maradt, csak te jöttél be,
ki senkitôl nem különbözöl,
mert nincs gazdag és szegény
fájdalom, ember van,
a homo – /Sapiens/ – is, de nem
mindig. S tested csatatérré válik,
hol a kór és A gyógyszer
– a tudás – vívja nagy csatáit,
míg te remegve várod orvosod
biztató szavait,
feledve hatalmat, vagyont,
csak az élet, mi itt számít.
Nem szól, csak néha a hang:
itt a tekintet, mi néhafelordít.
Ami a legôszintébb gesztus,
mit szó nélkül mindenki ért.
A hétköznap ráncos gondolatai,
mit máskor észre nem veszel.
Itt értékes: a túlélés információi.
S ha bajod gyógyult, szabadon
mehetsz, nem tart vissza senki,
de egy pillanatra azért állj meg
jóbarát.
Orvosoddal azért kezet szoríts,
mert minden más ezen kívül
földit'
– Köszönöm!
Miközben akarj a szemébe nézni.
Zsiga Lajos

lódás. Egy kiemelkedésre alkalmatlan világ, a lehetôségek gyakran teljes hiánya a közöny. A csodavárás a
„Ügyesen, okosan, értelmesen!” mes, hasznos idôtöltésekre csupán beletörôdés a megalkuvás, a szürke
Hányszor hallottam tanáraimtól ezt korlátozottan vagy egyáltalán nem hétköznapok egyhangúsága.
az intést valahányszor megmered- nyílik alkalma a halandó embernek.
Ugyanakkor bárki képes lehet artünk a tanórákon. Olyankor igyekeUgyanis, amit tanulóéveiben a va- ra, hogy akár a legmostohább körülzett mindenki a legjobbat kihozni ló életrôl hall az emberfia, a szülôi mények ellenére, minden külsô semagából, hogy társai közül kitûn- házból és az iskolapadból kikerülve gítség vagy támogatás nélkül is egy
hessen a tudásával. Hálás dolog a di- azok jó részérôl kiderül, hogy csu- teljes, értelmes életet éljen, hogy önákévek alatt értelmesen felhasználni pán egy idealizált utópia. Csodálatos maga és környezete számára megteaz idôt. Akár még az iskolán kívül is. dolog, amikor valaki a benne felgyü- remtsen, létrehozzon egy csodát. Az
Egyesületekben, tanulmányi vagy lemlett tudást gyógyításra, nevelés- persze természetes, hogy ezt a csosport versenyeken, tanfolyamokon, re, tanításra, az elesettek gyámolítá- dát, az élet értelmét mindenki másszakkörökön, képességfejlesztô fog- sára, vagy éppen tudományos, ter- ban találja meg. Hiszen ami az egyik
lalkozásokon, kulturális rendezvé- mészeti, mûvészeti kincseink me- ember számára szinte létszükséglet,
nyeken, tudományos vagy mûvésze- gôrzésére, ápolására, alkalmazására, az mások szemében csupán bolondti elôadásokon, kirándulásokon, er- gyarapítására használja fel. Ám az ság, fölösleges idôpazarlás.
dei sétákon, nyári táborozásokon, ilyen küldetés ellátásához az embeA lényeg az, hogy mindenki úgy
országjárásokon, egyéb közösségi riség csupán egy morzsája juthat el. élje le az életét, hogy önmaga számegmozdulásokon. Hiszen könnyen A többiek számára nem marad más mára annak értelme legyen.
elôfordulhat, hogy ezekre az értel- csak a sorozatos kiábrándulás és csaSzabó Zoltán

Éljünk Értelmesen!

Báli Hívogató

Vállalkozók Báljára
idôpont: 2005. április 2. 18.00

Helyszín: Pásztó Dózsa György ált. isk.
Házigazda: Dömsödi Gábor
Program tájékoztató:
18.00 – Vendégvárás
18.30 – Köszöntô
18.40 – Muzsla együttes
19.00 – Vacsora (LaFiesta Salgótarján)
20.00 – Favágók együttes élô koncert,

Irodalmi önéletrajz

tánc: Vágó István, Heilig Gábor,
Majsai Gábor, Gallai Péter,
Marsalkó Zoltán, Látó János
22.00 – Báli zene:
Ever-Green Pásztor – Nágel
24.00 – Tombola Fôdíj:
Wellness hosszú hétvége 2 fôre
Hotel Sylver Hajdúszoboszló
Minden érdeklôdô Vállalkozót, baráti körét szeretettel
vár a Pásztói Vállalkozók Klubja. Jegyek csak elôvételben kaphatók 6.000 Ft/ fô Szilágyi Áginál, (Szilágyi és
Rubin KFT, Rubin Háztartásibolt Pásztó Fô út 51.)
Tel: 32/563-015. Korlátozottan klub tagoknál.

nak a szívek felé. Ihász-Kovács Éva
és Bornemissza Attila biztatására és
az ô szerkesztésükben jelenhetett
„A nap embere” címû televíziós mérettetésein kimagasló ered- meg az én eddig két önálló versesbeszélgetéshez, és egyúttal – a ma- ménnyel vehettem részt, másrészt kötetem is, amely által a lakóhelyegam nevében – válaszul is a Pász- pedig a hatvani nyári olvasótáborok, men és az ország más részein is, már
tói Hírlap elôzô számában az Illés ahol olyan neves alkotók bölcsessé- egyre többen ismernek és szeretnek.
Rudolf által felvett kérdésére a gét, személyes útmutatást kaphat- Néhány lelkes pedagógus és népvárosban élô költôk, képzômûvé- tam szellemi táplálékul, mint Ratkó mûvelô mellett ôket illeti a köszönet
szek, zenei mûveltséggel rendel- József és Kányádi Sándor.
azért is, hogy nagyapám nyomdokakezôk közéletiségének szerepköEzt követôen hosszú éveken át ír- it követve tarthatok könyvbemutarével kapcsolatban.
tam csupán a magam örömére, míg tót, felolvasást, elôadást, antológi2000 ôszén alkotói énem otthonra ákban és folyóiratokban jelennek
Nevem Szabó Zoltán. 1966-ban talált a fôvárosban székelô Cserhát meg írásaim. Szervezhetek Költészülettem Pásztón. Családommal Mûvész Kör tagjainak sorában, akik szet napi mûsort, és meghívott venma is itt élek. Az alkotásra, írásra számára ez olyan „Alkotói Mû- dégként közremûködhetek más renvaló késztetés apai nagyapám; Sza- hely”, amely ihletet, biztatást, alko- dezvényeken. Társulva a könyveibó Imre öröksége, aki népmûvész tókedvet, lehetôséget, és a mûvész met díszítô grafikák rajzolójával,
volt: tökhegedûs. Ha csak tehette, kör által meghirdetett pályázatokon Simon M. Veronika székesfehérvári
saját keze által gyártott zeneszerszá- elnyert díjak révén elismerést ad.
képzômûvésszel, más írókkal, kölmokkal járta az országot, és fellépéA mûvész kör vezetôi, Ihász-Ko- tôkkel, képzômûvészekkel, táncosei, mûsorai közben nótákat, dalo- vács Éva és Bornemissza Attila elis- sokkal, zenészekkel, versmondó dikat gyûjtött.
mert költôk. Tisztelni és becsülni ákokkal, zeneiskolás növendékekÉn iskolás korom óta írok verse- való ugyanakkor hiánypótló munkát kel. Visszük a hírét mûvészetünkket, színpadi és prózai mûveket. Ak- vállalnak magukra azzal, hogy ott- nek, és ott hagyjuk mindenhol lelkoriban nagy hatással volt rám, egy- hont teremtettek az alkotni vágyó és künk darabkáit, mely által szebbé
részt az „Édes anyanyelvünk” hangjukat hallatni akaró emberek- válhat a világ.
nyelvhasználati vetélkedô, amely- nek. Lehetôséget kínálnak az elsô
nek megyei és országos szintû meg- lépések megtételéhez. Kaput nyitSzabó Zoltán

Vállalkozók Klubja

Kell a biztatás!!
Kell a szó és kell a kézfogás!
Hányszor elestél, hogy járni tudj,
Hányszor tévedtél, hogy mindent
megtanulj.
Valaki nyújtotta feléd kezét
és azt mondta,
indulj bátran tovább.
Valaki mindig útbaigazított,
irányt mutatott.
Ott volt egy láthatatlan,
vagy látható kéz,
Ki segített, hogy azzá válj,
akivé szeretnél.
Kell a biztatás!
Kell, hogy legyen valaki,
ki bízik benned,
És bátorít, hogy tovább lépj.
Ne állj meg félúton,
haladj tovább!
Az álomból még válhat valóság,
S ha sokan nyújtják feléd kezük,
Indulnod kell, hogy találkozz
velük.
Köszönet a hitért, a biztatásért,
Látom már a kigyulladt fényt!

Horváth Panni
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hogy a tavasz egy kis melegséget
öntsön a szívünkbe. A felsôsöknél apácákat mentettek meg tûzoltók, a denevérek megfagyasztották a közönségben a vért, és a
vámpírok is eljöttek hozzánk a
napfény ellenére is. A discóban
mindenki feloldódhatott egy kicsit, és kitáncolhatta magát.
Szerintem mindenki jól érezte
magát, hiszen (ha csak egy napra
is), kiszabadult a szürke hétköznapokból, hogy aztán megújult
erôvel térhessen vissza.
Herczeg Hajnalka
8.c osztályos tanuló

Farsang a Dózsában
2005. február 5-én került megrendezésre a Dózsa György Általános Iskola farsangi bálja. 14
órakor kezdôdött az alsó tagozatosok bemutatkozása, aztán az
egyéni jelmezesek felvonulása
következett, majd a felsô tagozatosok táncai és jelmezei zárták a
versenyt. Elérkezett az eredményhirdetés, amit gazdag tombolahúzás követett. 18 órától Dó-

zsa discó volt 22 óráig. A farsangi bál a Dózsa Iskolában nagy
eseménynek számít.
Az osztályok hetekkel elôtte
már készítik a jelmezeket, és gyakorolják táncaikat. A 2005-ös bál
magas színvonalú volt. Az alsósoknál találkozhattunk pombermacikkal, napraforgókkal, balerinákkal és katonákkal, sôt a négy
évszak is beköszöntött hozzánk,

A zsûri tagjai voltak: Sisák Imre polgármester úr (elnök), Koósné Dancsok Zsuzsanna, a pásztói
Általános Iskola és Diákotthon
igazgatója, Szivákné Vígh Anna
könyvtáros, Babják Eszter a Rajeczky Benjamin Zeneiskola tanára és Tóth Tünde a Gyermekkert Óvoda óvónôje vállalták e
nemes feladatot. Köszönjük még
egyszer a munkájukat.
A szülôi munkaközösség is
minden évben keményen kiveszi
a részét az elôkészületekbôl. Az
osztályfônökök, a pedagógusok a
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táncok betanításával, a szülôk a
rendezvény elôkészítésével, ételek-italok biztosításával járulnak
hozzá a bál sikeréhez. Köszönjük
Opolcsikné Ludányi Évának az
iskolai SZMK vezetôjének, hogy
a szülôkkel együtt ennyi segítséget tud nyújtani nekünk. Minden
osztály szülôi közössége tortával
jutalmazta a tanulókat a szép szereplésért.
Külön megköszönjük támogatóinknak a hozzájárulást, akik
pénzzel ill. tárgynyereményekkel
járultak hozzá a tombola ajándékokhoz:
Sisák Imre polgármester úr,
Margaréta Cukrászda, Plus Élelmiszer Diszkont, Varga József
vállalkozó, Blázsovics György
vállalkozó, Zsiga Gyula, Göröcsné Rónai Judit, Hlavacska Zsoltné (3.c ) szülô, Szülôi munkaközösség
A bevételt a gyermekek jutalmazására, iskolai programok lebonyolítására használjuk fel.
Jó érzés volt látni ennyi lelkes,
segítôkész embert egy nemes cél
érdekében.
Ürmösi Béláné
DÖK vezetô

Kedves leendô elsô osztályos szülôk!
Intézményünk idén is lehetôvé teszi, hogy Ön és gyermeke betekintést nyerjen iskolánk életébe!
Szeretettel várunk minden érdeklôdô szülôt és nagycsoportos
óvodást március 3-án a Kis Dózsában.
Délelôtt a nyílt tanítási órákat
tekinthetik meg. Délután 1630-tól

Tornaversenyen voltunk

iskolabemutató Fórumot tartunk a
Nagymezô úti épületben, ahol
megismerkedhetnek az iskolánk:
– Pedagógiai
Programjával
(tananyag, tankönyvek, tanítási
módszerek)
– a leendô elsôs tanító nénikkel.
Szeretettel várjuk Önöket!
Iskolavezetés

2005. január 22-én Salgótarjánban voltunk a megyei tornaversenyen. Iskolánkat 5 csapat
képviselte. Nagy izgalommal
szálltunk fel a buszra.

I-II. korcsoportos lányok II. Mikszáth-nap történései
helyezés
Mihályi Regina 4.a, Bognár Korina 3.a, Mihályi Edina 4.a, ViráIsmét elszállt egy év. Januárban,
nyi Vivien 3.a, Tóth Vivien 4.a, amikor nehezen enged a fagy, s
Géczi Krisztina 2.a, Till Anilla szürkébbek a napok a kelleténél –
4.a, Veréb Vivien 2.a
szívmelengetô érzés részt venni a

Megérkezésünk után bemelegítettünk és az I-II. korcsoportos
gyerekekkel kezdôdött is a verseny. A kislányok talajon, gerendán, szekrényen, a kisfiúk talajon,
gyûrûn és szekrényen mutatták be
gyakorlatukat. Minden versenyszám elôtt nagyon drukkolhattunk
a másik sikeréért. Az eredményhirdetés után nagyon boldogok
voltunk, mert sikerült jó eredményt elérnünk.
Az I-II. korcsoportos tornászok
után következett a III-IV. korcsoport résztvevôi. Nagy örömünkre
ôk is szépen szerepeltek.
Tóth Vivien 4.a osztályos tanuló
Eredmények:

I-II. korcsoport B csapata I.
helyezés I-II. korcsoport A
csapata III. helyezés
Torják Zoltán 3.c, Németh Dávid 3.c, Geczkó Ákos 3.c, Sólyom
Péter 3.c, Sisák Tamás 3.a, Juhász
Norbert 2.a, Nagy Bence 3.a, Király Richárd 2.a, Fábián Dániel
3.a, Szabó Lajos 1.b
III-IV. korcsoport lányok II.
helyezés III-IV.
korcsoport
fiúk II. helyezés
Farkas Dalma 8.c, Bohati Tamás 7.a, Szabó Boglárka 8.a, Kovács Dániel 6.a, Fösvény Nikoletta 5.a, Nagy Patrik 6.a, Géczi Dorina 6.c, Boros Tamás 6.a, Sálek
Laura 6., Opolcsik Ákos 5.b

Mikszáth Kálmán Gimnázium prózamondó versenyén.
Több éve már, hogy nagyon szívélyesen hívnak a zsûribe, ahol idén
is nagy megtiszteltetés volt együtt
lenni
Csohány
Kálmánnéval,
Bottyán Zoltánnal és Tengerészné
Simon Máriával.
A zsûri elnöke s egyben a rendezvény vendég elôadója: Dr. Praznovszky Mihály, a Mikszáth Kálmán Társaság elnöke volt.
Elôadásának minden percét élveztük.
A prózamondó versenyt az énekkar mûsora, hangszeres zenei és
néptáncbemutató
színesítették.
Mindkét általános iskola is képviseltette magát: Balás Anett és Forst-

ner Ágnes személyében. Kellemesen és gyorsan telt a délelôtt, a sok
szép élmény hamar átmelegítette a
lelkünket. A zsûrielnök értékelô
szavaiból ismét kiderült, hogy a diákok változatosan, igényesen választottak. Ott bujkált az elbeszélésekben a tragédia szomorúsága, de a finoman élcelôdô, néhol ironikus
hang vagy a bölcs népi humor is.
Sok tehetséges fiatalt láthattunk,
hallhattunk, s szívbôl örültünk,
hogy az irodalom, az olvasás, a szép
beszéd szeretete rejlik e mögött.
A zsûri, mint mindig, most is nehezen döntött a helyezésekrôl. Elsô
helyezett Orosz Gergely, a második
Tôgyi Ferenc, a harmadik Tóth Szilvia lett. Különösen büszke vagyok a
Dózsás diákok szép szereplésére.
Ezúton is köszönöm a szíves meghívást, és szívbôl gratulálok a gimnázium tantestületének a színvonalas rendezvényszervezésért.
Bognár Beáta tanár
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Farsang a Gárdonyiban

Az idén újra a diákönkormányzat szervezésében és Brunda Tiborné, Valika néni vezetésével egy meglepetésekkel teli, vidám farsangot ünnepelt az iskola. Az osztályfônökök ötleteket gyûjtöttek, a
gyerekek új oldalukról mutatkoztak be, a szülôk megint bizonyították áldozatkészségüket.
Hagyományainkhoz híven a tánca – idén a 8. b osztály keringôfarsangot a nyolcadik osztályosok je – nyitotta. Az alsó tagozatosok

Gárdonyis rövid hírek
■ A teremlabdarúgás IV. korcsoportos diákolimpia megyei döntôjén iskolánk csapata az elôkelô II. helye-

zést érte el. A “Legjobb játékos” kitüntetô címet is iskolánk tanulója, Tari János 8. b osztályos tanuló kapta.

jelmezei rendhagyó módon egy témakörhöz kapcsolódtak: a Föld
népeit jelenítették meg. A földrészeket átszelô képzeletbeli utazáson láthattunk japánokat (1.a),
amerikai cowboyokat (1.b), indiánokat (2.a), afrikaiakat (2.b), spanyolokat (3.a), törököket (3.b), görögöket (4.a) és magyarokat (4.b).
A szereplôk nemcsak az egyes népek viseletét, de zenéjét, táncát és
hagyományit is megidézték mozgalmas produkciójukkal.
A felsô tagozatosok jelmezeit
a sokszínûség jellemezte. Láthattuk a kôkorszakból a Flinstone családot (5.a), megidézôdött a közelmúlt úttörôdalokkal és egyenruhákkal (5.b), világsztárok vonultak
fel a színpadon (5.c) és láthattuk,
milyen a mexikói temperamentum
(6.a). Részt vehettünk focikarneválon (6.b), elkaptuk a „péntek esti
■ A Teleki László Városi Könyvtár
és Mûvelôdési Központ által meghirdetett „Szent Andrástól – Vízkeresztig” c. pályázatra húsz tanulónk
nevezett. Közülük a legjobb három
helyezést Nagy Cintia (6. c), Pálinkás Klaudia (5.a) és Bakos Mercédesz (6.c) érte el. Szép munkájukért
könyvjutalomban részesültek: Szabó Helga (6.c), Éliás Klaudia (6.c),
Németh Vivien (5.b).
■ A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet által szervezett „Szép Magyar
Beszéd” c. verseny területi fordulóján Salgótarjánban öt tanulónk indult: Molnár Evelyn (5.c), Percze
Tekla (6.a), Racskó Boglárka (6.b),
Füredi Réka (7.a) és Scheili Adél
(8.a). Közülük Scheili Adél a dobogós III. helyezést érte el.
■ Az angol nyelv területén az ôsszel
zajlott Angol nyelvû szépprózamondó versenyen Tóth Renáta (7.a)
és Kovács Ivett (8.b) képviselte iskolánkat. Tóth Renátára azért is
büszkék vagyunk, mert a 7-8. osztályosok csoportjából a januárban zajló Megyei angolversenyre is bejutott. Eredményét izgatottan várjuk.
■ Az asztalitenisz diákolimpia megyei döntôjén a III. korcsoportban
Dudás Balázs (7.a) a második,
Percze Péter (7.a) a harmadik helyezést érte el. A IV. korcsoportban
Bencsik Gergely (6.c) osztályos tanulónk a második helyen végzett.
Összevontban elsô lett Dudás Balázs, harmadik pedig Bencsik Gergely. Az országos döntôn Dudás
Balázs képviselheti a megyét és iskolánkat
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láz”-at (6.c), Bizet zenéjével bikaviadalt idéztünk (7.a). Nagy sikere
volt a 60-as évek táncát, zenéjét és
ruháit bemutató mûsorszámnak
(7.b), végül a tanulói produkciók
sorában utolsónak a Rómeó és Júlia musical részletére tapsolhattunk (7.c).
Ezután meglepetés következett: tanáraink matróztáncot adtak
elô, mely nagy sikert aratott a nézôk körében. Zárásként a 8. a osztályosok a Grease c. musicalbôl
adtak elô részleteket. A vidám, színes kavalkádot jó hangulatú esti
diszkó követte.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Sisák Imre polgármester úrnak a felajánlott tortákat, Zöldi
György tanár úrnak a mûsor levezetését, a szülôi munkaközösség
tagjainak az önzetlen munkáját, s
minden szülônek, és tanárnak az
egyes produkciókhoz nyújtott segítségét.
Gárdonyi Géza Általános
Iskola diákönkormányzata

Töprengések
Isten nélkül élni:
a semmiben remélni
Születés, élet, halál:
mindhárom talány.
Meg akarod ismerni a világot?
Hallgasd, hogy beszélnek
a virágok!

A titkok keresése
A csillagokat kérdeztem:
választ nem adtak.
A köveket vallattam:
némák maradtak
A tó vizét faggattam:
ô is hallgatott.
Egy kis virág:
valamit suttogott…

Kérdôjelek
Szelíd szavaid
áttörnek a világ
bûnös hazugságain.
Létedbôl megannyi
melegség árad,
Válaszként a megfagyott
kérdôjelek közé
Veres Jenô
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Kupagyôztes a PULC
A minap az ÚTE 120 éves fennállása alkalmából rendezett nemzetközi
terem-labdarúgótornán részt vett a
PULC 1997-es születésû korosztályos
csapata is, akik Bagyinszki Ferenc vezetésével veretlenül 11–1-es gólkülönbséggel kupagyôztesek lettek. A
torna gólkirályi címét, és egyben a legjobb játékosnak járó különdíjat a pásztói Molnár Máté kapta. Az ÚTE, Csepel, Debrecen, Érd. Eger gárdáit legyôzô pásztói csapat tagjai a következôk voltak: Molnár Máté, Bagyinszki
Valentin, Csépe Pier, Péter Martin,
Molnár Erik, Tóth Olivér, és Molnár
Marcell.

Odaítélték a sportdíjat
Január végén a Civil Kapcsolatok Bizottsága javaslatára a város képviselôtestülete Pásztó Város Sportjáért díjat
ítélt meg a Pásztói Kézilabda Clubnak, Veres Béla labdarúgóedzônek és
Scheili Eszter karate versenyzônek.

Kétszázezret nyert
a Herkules DSE
A Wesselényi Miklós Sport Közalapítványnál a napokban több ezer pályázatot bíráltak el. A dr. Török Ferenc által vezetett alapítvány értékelése nyomán a nyertesek közé került a
pásztói Herkules DSE pályázata. A
Közalapítvány a közeljövôben 200
ezer forint diáksportra fordítható pénzeszközt utal a DSE számlájára.

Köszönet az igazi sportbarátoknak
A januárban történt önkormányzati események
nyomán arra az elhatározásra jutottam, hogy el
kell hagynom a HUFEZE SK tájfutó egyesületét
és Pásztó városát.
Azt hiszem egy igazi sportvezetô, versenyzô, ha
nehezen is, de túl tudja tenni magát a városban elhatalmasodott sportbéli kiskirályosodástól és a politikai indíttatású fricskálásoktól-nem így történt… Engem az év elején tatai sportegyesületembôl hazahívtak, illetve néhányan nem nézték jó szemmel, hogy
mint a város sporttanácsnoka versenyzôként más
megyének szerzem az eredményeket.
Döntöttem, hazaigazolok az ekkor már tarsolyomban lévô nemzetközi rendôr kontinensbajnoki aranyérmekkel. Majd már, mint pásztói versenyzô júniusban számomra is nagy meglepetésként az egri Erdész Tájfutó Európa bajnokságon, sprint távon, elsô
helyen még normáltávon a második helyen végeztem. Ezt követôen egy komoly betegséggel küszködve (mai napig) hazánkat, a megyét és városomat
Pásztót képviselve rajthoz álltam az olaszországi
szenior tájfutó világbajnokságon Asiagóban. Itt végül legjobb közép-európaiként a 7-ik helyen végeztem. Már akkor és az Európa bajnoki cím megszerzését követôen kissé furcsállottam eredményem városi némaságát!
Még más társaimat eredményeik mellett fogadták,
köszöntötték, díjazták településeiken az önkormányzatoknál, a cégeknél, addig én itthon Pásztón
elfeledésre kerültem. Késôbb országos bajnoki helyezéseim mellett két Világ kupa futamon vettem
részt (egy elsô, egy második hely) majd egész éves
teljesítményem alapján a felnôtt korúak között II.

Firkálás plakátra!
2005. január 13-án a fatimai engesztelô imaórára hívó plakátra,
melynek felirata: „Jöjjetek engeszteljük Istent, magunkért és
másokért Szûzanyánk kívánsága
szerint!”, egy jóakarónk a következô kiegészítést tette tollával:
„Szívesen, csak ne politizáljon!”
Kedves illetô, a templomajtóra
kitett plakát nem üzenô füzet! Az
ismertetett programok, áhítatosságok mindannyiunk lelki életét
hivatottak szolgálni. A templom
az Isten háza! Ôseink, az öné is, ha
tetszik magának, ha nem, Istent
dicsérve élték hétköznapjaikat, és
építettek egy becsületesebb, tisztességesebb világot. A jövô emberének lelkiismerete is itt formálódik. Mert talán már ön is észrevette, hogy a 40 éven át épített szocialista erkölcs már csak múlt.
Romboló hatását ma viseljük: a
közerkölcs állapota olyan, hogy
szinte már nem is létezik. Fiataljaink tiszteletlenek. A becsületesség és felelôsségvállalás már ritkaság számba megy. A bujaság és
erkölcstelenség soha nem látott
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méretekben van jelen hétköznapjainkban. Erre az erkölcsi magaslatra értünk fel az elmúlt idôszak
alatt. De ma már más világot
élünk: izmusok, rendszerek, elképzelések, tûntek el. Mi maradt?
A hit, a vallás, az egyház. Aki,
ugyanazt mondja az emberi kapcsolatokra mint 2000 éve vagy
3000 éve! Atyádat és anyádat tiszteld! Ne ölj! Ne paráználkodj! Ne
lopj! Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy! Ne törj házasságot! Ne kívánd a másét! Ezek a
törvények átívelnek idôn, rendszereken és generációkón, ôseinken, rajtunk és gyermekeinken.
Az, hogy egyeseknek ez fáj, az lehet, de nézzenek magunkba miért
fáj, és megtalálják az igazságot.
Még azonban telik az idô és társadalmi rendszerek jönnek mennek, addig bizony politikai kérdések is betolakodnak hétköznapjainkba, és ezekrôl véleményt kell
alkotni és esetleg állást kell foglalni. De hogyan? Az aktuális információ szûrve ér el hozzánk. A
történelmet pedig a gyôztesek ír-

osztályú minôsítési szintet teljesítve korosztályomban az országos ranglista harmadik helyén végeztem. Pásztói versenyzôként számtalan hazai nemzetközi részvétû versenyen tudtam eredményhirdetéskor a dobogó valamelyik fokára felállni.
Nekem életem volt a sport, a futás, most is az! Még
ma sem, súlyos betegségem izomsérülésem ellenére
sem kívánok tôle megválni.
Néhány napja úgy kellett szégyenemben, magamba roskadva dönteni: – inkább megválok a városom
adta sportolási lehetôségtôl és elmegyek egy másik
megyébe sportolni, ahol még szívesen fogadnak.
Köszönöm Balogh Tibor képviselôtársamnak, Zeke
Gáborné külsôs civil kapcsolatok bizottsága tagjának, akik rávilágítottak arra, hogy Zentai József
eredményeit nem lehet méltányolni, mert akkor mit
szólnak a város állampolgárai, hogy az elismeréseket a képviselôk egymásnak javasolva osztják szét?!
Véleményem szerint nagyon szomorú, hogy éppen a képviselô testület egyik sportos tagja nem vette a fáradságot arra, hogy utána járjon a tényleges,
valós múltbéli a jelenkori sportteljesítményeknek.
Most már azt is tudom, Pásztón csak egy fiatal
sportoló mutathat példát másoknak, egy öreg nem?!
No, de elég a füstölgésbôl.
Ezúton tisztelettel szeretném megköszönni a polgármester úr a Bauton Kft és néhány képviselôtársam mellett azoknak az igazi pásztói sportembereknek, állampolgároknak, a segítségét, fôként szóbeli
buzdítását, akik nélkül nem tudtam volna 2004-ben
ilyen sporteredményeket elérni.

ják, hallottuk gyakran a múltban,
amikor az ezt idézôk magukat tartották gyôzteseknek. De ma vesztesek, és a történelmük? Hamis,
elferdített hazug! Az egyházi iskolák és szerzetesrendek szétverése után az iskolákban csak az általuk jóváhagyott tankönyvekbôl
lehetett tanítani. Miért? Mert létezik másféle történetírás is! Ez nem
az aktuálisan elérendô rendszer
szempontjából szemléli a történéseket. Nagyobb távlatokban gondolkodik és messzebbrôl nézi a
folyamatokat, s így jobban látja az
irányt amerre tartunk.
Hogy ez melyik szemlélet? A
keresztény szemlélet! Mely egyszerre él: a múltban, a jelenben és
a jövôben. Milyen szempontok
irányítják szemléletét? Az igazságosság, a béke és a szeretet. Nem
az a fô mozgató rugója, hogy ebbôl milyen haszon származik saját
magának, hanem, hogy mi válik
hasznára a másiknak. S ennek, a
templomban hiteles szószólója a
pap, aki hivatalában és a szószékrôl az evangéliumi, a krisztusi és a
természetes erkölcsi igazságokkal
összhangban fogalmazza meg álláspontját. „Ne politizáljon!” Miért ne? Miért ne foglalhatna állást

Tisztelettel: Zentai József
volt pásztói tájfutó versenyzô
mindennapjainkat érintô-, és akár
politikai kérdésekrôl is? Mert más
a véleménye mint Önnek? Mert
megfogalmazott véleménye ráébreszti Önt saját bûneire? Talán felébreszti lelkiismeretét, hogy nem
csak a templomban kellene kereszténynek lenni, hanem a hétköznapi szavakban, tettekben és döntésekben is? Vádolja lelkiismerete, s e miatt ragadtatja magát ilyen
cselekedetre megbotránkoztatva
az imaórát elvégzô híveket.
Nekünk vallásos érzületû hívô
embereknek igenis szükségünk
van rá, hogy halljuk különféle
kérdésekben, hogy vélekedik a
Szentszék és saját nemzeti Püspökkari Konferenciánk. Szükségünk van rá, hogy egy saját, független információs szemszögbôl
építkezô véleményt halljunk,
mely összhangban van az evangéliummal és ezáltal iránytûként
mutatja számunkra az utat ebben a
megbolondult világban. S mely
irányra, értékre építhetünk életet,
családot és hazát.
Tisztelettel kérem, kíméljen
meg minket ízetlen tréfáitól! Jó
egészséget kíván Önnek:
Jagicza József
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Hírturmix
ASZTALITENISZ
Vereség itthon. NB III-as pásztói
együttesünk a legutóbbi fordulóban itthon 13-5 arányban szenvedett vereséget a Lôrinci ellenében.

lô negyedik helyen áll. Ôk most a
Gyöngyöst fektették 57-37 arányban kétvállra. Az együttes legjobb
góldobója hét mérkôzést követôen
103 találattal Sárik Krisztina.

KARATE
Sikeres övvizsgák. Kemény felkészülést követôen a Palóc Karate
Szövetség versenyzôi Salgótarjánban mintegy félszázan Lôrik Csaba pásztói és Józsa Barnabás harmadik danos mesterek elôtt adtak
számot felkészültségükrôl. A pásztóiak közül Erdôs Szabolcs 3 kyu,
Gárdus Bence, Verebélyi Valter
2kyu, Scheili Eszter pedig 1 kyu
fokozatra tett sikeres övvizsgát.

TELJESÍTMÉNYTÚRA
A kemény hidegben és nagy hóban
megrendezett országos mátrai teljesítménytúrán Mátrafüred–Galyatetô–Kékestetô–Mátrafüred 26
km-es távot a HUFEZE SK-Pásztó
két túrázója Nagy Antal és Nagy
Gábor is szintidôn belül teljesítette.
TÁJFUTÁS
Jól kezdték az évet a tájfutók. Az
Eger melletti Várkúton lebonyolított országos hegyifutóverseny
második fordulójában jól kezdték
az idei évadot a HUFEZE SK-tájfutói. Felnôtt férfiaknál Hugyecz
Zoltán a második, szenioroknál
Zentai József a harmadik, míg a
serdülôk népes mezônyben Nagy
Gábor a 16. helyen végzett. A szintén második fordulójához érkezett
Mátrai Téli Tájfutó versenysorozaton Hugyecz Zoltán és Nagy
Gábor kategóriájában az elsô helyen végzett.

AUTÓ-MOTORSPORT.
Gyôztek az off road autósok.
Február elején Béren rendezték
meg az országos off road bajnokság I futamát , melynek egyik versenyszámában két pásztói terepautós páros is rajthoz állt. Közülük
a Suzuki Sumarait vezetô Kertész
Péter és segítôje Szûcs Attila remek küzdelmet követôen eredményhirdetéskor a dobogó legfelsô fokára állhatott fel. A hasznosi
versenyzôpáros Nagy Zsolt–Gyurkó Péter UAZ tipusú gépjármûvel
a nyolcadik helyen ért célba.
LABDARÚGÁS
Új edzô a Pásztó SK-nál. KözelKARATE
múltbeli vezetôségcserét követôen
Sikeres diákolimpiai szereplés. a jövôben új edzô a Szügy csapatáBátonyterenyén a közelmúltban ti- tól érkezett Kátai Zoltán irányítja a
zenhárom korcsoportban bonyolí- pásztói labdarúgók felkészülését.
tották le a megyei diákolimpia Mint azt a sportklub új elnökétôl
küzdelmeit, ahol a pásztói intéz- Halasi Sándortól megtudtuk a jemények tanulói közül Kata-ban lenleg megyei II. osztályban szeVIII. korcsoport. Palcsok Klaudia replô együttesnél a napokban 17
(Dózsa ) ezüst, X. kcs. Scheili Esz- fôs kerettel megkezdôdött az alater (Mikszáth) arany, III.kcs Nagy- pozás. Tavaszi idényben három jábalázs Máté (Dózsa) bronzérmet tékos Tari Sándor és a Kisbágyonszerzett. Kumite-ben Scheili Esz- ból hazaigazolt Kapás Gyula valater duplázott.
mint a csécsei kapus Pécsi Norbert
fogja erôsíteni a gárdát. Az egyeKOSÁRLABDA
sület jövôbeni célként egy stabil
Beindultak a Szabadidô kosara- csapat kialakítása mellett a megyei
sai. A legutóbbi fordulóban házi I. osztályú bajnokságba való
rangadót játszott a két pásztói visszajutást szeretné elérni.
egyesület, mely 111-65 arányban a
rutinosabb Szabadidô SE kosara- SAKK
sainak gyôzelmével ért végett. Kö- Megyei rangadót nyert a Bauvetkezô találkozójukon a tartalé- ton.
kosan felálló pásztóiak 80-61 Továbbra is menetel az idei Heves
arányban szenvedtek vereséget a megyei sakkcsapatbajnokság küzMátranovák ellenében. Harmadik delmeiben a Bauton-Plusz együttalálkozójukon a mérkôzéseken tese Legutóbbi híradásunk óta épegyre több pontot elérô Szeles ve- pen a salgótarjáni gárdát fektették
zérletével a Gyöngyös ellenében kétvállra 6-4 arányban, majd ezt
98-64 arányban értékes gyôzelmet követôen a Jászapáti együttesét
szereztek. A hét csapatos férfi me- gyôzték le 6.5-3,5 arányban és ezgyei bajnokságban jelenleg a Pász- zel bajnoki tabella dobogós harmatói Szabadidô SE az ötödik, míg a dik helyére jöttek fel.
Pásztó KK az utolsó helyet foglalja
el. Lányoknál a Szabadidô SE egyA hírturmixot összeállította:
üttese nyolc csapat közül az elôkeZentai József

Szabadidô Sportegyesület
Az elmúlt idôszak eseményei között egy saját rendezvény és több
versenyeken történô részvétel
jelzi, hogy egyesületünk nem
idényjellegû sportokat szolgál,
hanem folyamatos, egész éves
programot bonyolít le.
Kosarasainknak az elmúlt évrôl
visszamaradt bajnoki mérkôzéseket kellett pótolni. Nôknél Gyöngyös ellen az ellenfél otthonában
kellett bizonyítani, amit a teljesség
igényével teljesítettek: 57:37 arányú gyôzelmet arattak.
Férfiaknál a Salgótarjáni Fôiskola csapata ellen volt egy elmaradt mérkôzés, amit szintén idegenbe kellett pótolni. 115:98
arányban sikeresen fejezték be a
tavályi évet az idén a fiúk is.
Birkózóink Gyöngyösön „Farsang Kupa” meghívásos országos
diák versenyen vettek részt. A sok
betegséggel küzdô lábadozóval induló csapat a körülmények ellenére szép eredményekkel tértek haza.
Eredmények: 96-97 születésûeknél 28 kg-ban II. Tóth Olivér,
III. Bódi Ádám, 40 kg-ban I. Tóth
Milán, +40 kg-ban I. Szén Krisztián, 95-94 születésûeknél 24 kgban I. Szabó Bence, 92-93 születésûeknél 28 kg-ban I. Farkasvölgyi
Domonkos, 35 kg-ban IV. Holló
Zoltán, 45 kg-ban II. Tóth Attila,
+60 kg-ban II. Kelemen Dávid
Február 5-én rendezôdött a hagyományos „Szent László teljesítménytúra” 33 és 15 km-es távokon. A célállomásnak kijelölt
sportpályán a leggondosabb eljárás ellenére elfagyott a vizesblokk.
Több pályaellenôr és a szolgáltatást nyújtó szakácsok lebetegedtek. Segítségünkre sietett a HUFEZE SE vezetése és ennek köszönhetôen a már szintén hagyományos
jó hírét tovább öregbítette a rendezvény. Parádi László szervezô
munkája megint kitûnô túrát eredményezett, nem lehetett hallani a
339 indulótól mást, csak dicsérô
szavakat. Szükség is van a résztvevôk elismerésére, ui. az ô pontozásuk alapján állítja rangsorba a szövetség az éves rendezvényeket. Az
idei évkönyvben a 300-on túli rendezvények közül az elsô 15 között
szerepel a pásztói túrák mindegyike.
Sajnálatos tény, hogy a helyi iskolák és ezen keresztül a helyi lakosság nem vesz részt ezeken a túrákon. A legolcsóbb és legszebb
sportlehetôségek egyikét nem
használják ki a helybeliek, annak
ellenére, hogy országszerte hírnévre teszünk szert a rendezvények

során történô mozgósítással, pályák kijelölésével, szolgáltatásokkal, egyéb a résztvevôk érdekeit
szolgáló ismertetôkkel.
A túrán indulók száma 339 fô
volt, ebbôl 190 fô indult a 33 kmen (187) teljesítette, és 149 fô indult a 15 km-en. Ez utóbbin az indulók fele 14 év alattiak voltak. Iskolás csoportok Szentlôrinckátáról, Egerbôl és Galgamácsáról voltak.
Pásztóról négy fô vett részt a túrán, 33 km-en Tóth Andrea és Csépe Marcel (Hasznos). A 15 km-en
Becán Eszter és Brunda Tibor.
A leggyorsabb résztvevô Juhász
László Törökszentmiklósi induló
volt a jeges 34,5 km-en 3 óra 37
perc alatti idôvel. Legidôsebb
résztvevô Lévay Béla Bp. (69
éves), a legfiatalabb résztvevô
Wehner Luca Bp. 8 és fél éves.
Sportegyesületünk sokoldalú tevékenységet folytató közhasznú
jogállású egyesület. Sporttevékenységen túl ifjúság védelemmel,
környezetvédelemmel, túrizmussal foglalkozó szervezetként vagyunk jelen a város közéletében.
Tevékenységeinket önzetlen társak tartják életben a mindenkori lehetséges pályázati lehetôségek kihasználása mellett.
Mi minden évben megismételve
kérjük mindazok segítségét, akik a
személyi jövedelemadó 1 % fölött
úgy rendelkeznek, hogy abból ránk
is gondolnak. Tudva azt, hogy a tíz
újunk is kevés lenne harapdálni,
annyi a rászoruló civil szervezet,
amelyek közül választani kellene,
hogy kinek adjam?!
Mi úgy gondoljuk, hogy a mi tevékenységünk, amely a megelôzést szolgálja az egészségmegôrzés felé vezetô úton, a természet
rendje szerinti életvitel apostola
kívánunk lenni, a tájrehabilitáció
területén annyi mindenbe belefogtunk és teszünk minden évben, az
ifjúságvédelem területén az örök
emberi értékhordozást hirdetve végezzük a ránk szabott feladatokat,
megérdemeljük, hogy támogatásuk eme formájába részesüljünk.
Megköszönjük az elmúlt évi támogatásokat, amely 72 ezer forint
volt, és amely támogatás felhasználásáról a napokba fogunk dönteni, kérjük, tiszteljenek meg azzal a
bizalmukkal, hogy a 19159535-212 adószámra töltik ki a rendelkezô részeket egyesületünk a Pásztói
Szabadidô Sportegyesület részére.
Illés Rudolf

2005. február
A Nyikom Hegyisport- és Természetvédô Klub nevében
szeretném megköszönni az elôzô
évi felajánlásokat, ami nagyban
segítette munkánkat! Mindenkiben felmerül a kérdés vajon jó
helyre adta-e adója 1%-át, ezért
pár fotón szeretném bemutatni
egyesületünk
tevékenységét
2004-ben.

SZABADIDÔ
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Kedves Támogató!
Internet címünk: www.macsett.hu
SPORT:
Nyári sport és természetvédô tábor, pásztói gyerekekkel.
Országos szintû sportversenyek
szervezése, lebonyolítása.

természeti szépségeit.
Népszerûsítettük a hegyi sportágakat, túrázást.

Megtisztítottuk az erdôt.
2005-ben is megyünk!

Pásztói gyerekek a nyári
sporttáborban

Egyesületünk tetteivel szeretné Turisztikai kiállítás
kiérdemelni az Ön bizalmát!
a Városligetben
TERMÉSZETVÉDELEM:
Tisztelettel:
TURIZMUS:
Szemétszedô akció, faültetés és
Kiállításon mutattuk be Pásztó Sándor István, klubvezetô
parlagfû irtás Pásztón.

Az ország legjobb siklórepülôs
területe a Nyikom

Faültetés, amelyre politikusokat
is beszerveztünk

RENDELKEZÔ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1 SZÁZALÁKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma: 19160614-2-12
Kedvezményezett neve: Nyikom Hegyisport- és Természetvédô klub (Ennek kitöltése nem kötelezô.)
TUDNIVALÓK:
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni.
FONTOS! A rendelkezés csak akkor érvényes és teljesíthetô, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT,
LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel.
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Sikeres Pásztóért Társaság
2005. február 24-én megalakult a
Sikeres Pásztóért Társaság 18
alapító taggal. A sikeres Magyarországért elnevezésû országos
mozgalomhoz csatlakozunk.

Társaságunk célja: hogy ne csak
egy szûk csoport alakítsa a városfejlesztési elképzeléseket, hanem minél szélesebb körben bevonjuk a közös gondolkodásba, az élhetôbb város kialakításába a lakosságot, a
A részvétel nem kötôdik pártpoli- gazdálkodó szerveket. Mindenkire
tikai hovatartozáshoz, a civil szak- számítunk, aki tenni tud és akar a
mai és Társadalmi szervezetekkel városban élô emberekért.
Huczekné Rétvári Mónika
szorosan együttmûködve fejtjük ki
MSZP Pásztói Alapszervezet titkára
tevékenységünket.

„Pásztó Város Mûvelôdéséért”
díj alapítása
Egy város szellemiségét alapvetôen meghatározza, mennyire ismeri és becsüli értékeit.
Pásztó igen gazdag kiemelkedô
szellemi és tárgyi produktumokban,
jelentôs életutat felmutató személyekben, közösségekben. Ezeknek
bemutatása és elismerése a mindenkori városvezetés és mindannyiunk
nemes kötelessége. Pásztó Város
Önkormányzata két jelentôs elismerés – a Pásztó Város Díszpolgára
cím, és a Pásztóért Emlékplakett
megalapításával évek óta kitüntetett figyelmet fordít a várost gazdagítók, szebbé tevôk elismerésére,
megbecsülésére.
Örömteli tény, hogy a Képviselôtestület elfogadta a kezdeményezést: egy mûvelôdési tartalmú díj
alapítását. A szakirányítás által támogatott és kiegészített javaslatot a
Képviselôtestület májusi ülésén tárgyalja, harmonizálva a városi elis-

Rendôrségi felhívás
Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy az utóbbi idôben
Pásztó, Tar és Szurdokpüspöki településeken több hamis, gyanús
1000 Ft-os bankjegyet talált és foglalt le hatóságunk.
A hamis ezerforintosok fôbb jellegzetességei a következôk: fény
felé fordítva nem látható rajta a Mátyás királyt ábrázoló vízjel, a
színek elmosódottak, és élénkebbek, 1-2 mm-rel kisebb méretû,
mint a valódi bankjegy, nincs benne közép tájt fémszál.
Kérjük, figyeljenek oda milyen pénzt fogadnak el, a gyanús bankjegyeket adják le a Pásztó Rendôrkapitányság, Fô út 95. sz. alatt!

Véradás a Pásztói
Mûvelôdési házban
2005. március 10. csütörtök
9:30 – 18:00-ig!

merésekrôl, díjakról szóló rendeletét egy új, „Pásztó Város Mûvelôdéséért” díj megalkotásával. Ez, a
mûvelôdési területet komplexen átfogó és megjelenítô elismerés lehetôséget ad a város mûvelôdési-kulturális életében bármilyen területen
és formában jelen lévô, és kiemelkedôt, hasznosat tevôk megbecsülését.
Gazdag hagyományú ünnepeink,
az élet mindennapi szépségét magukban hordozó alkotásaink, napi
munkáink ezernyi értéket adnak,
melyeket az itt élôk teremtettek és
teremtenek, – és amit becsülnünk,
óvnunk és elismerve továbbadnunk
kell. Ennek a közös kötelességnek
egyik nemes eszköze lehet a megalapítandó díj!
Gerhát Gyuláné
Mûvelôdési és Közoktatási
Bizottság tagja A Mikszáth Kálmán Gimnázium
angol nyelvi munkaközössége szépkiejtési és prózamondó versenyt hirdetett meg, melyre 2005. február
15-én délután került sor. Ezzel a
rendezvénnyel iskolánk régi hagyoTájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat illetve mindazokat, akik a Pásztói Hírmányát szeretnénk újraéleszteni. A
lap márciusi számában cikket, közleményt, fotót, levelet, hirdetést szánjó hangulatú, sikeres program a 9.b
dékoznak megjelentetni, hogy a lapzárta idôpontja március 11, déli 12
osztály mesés angol nyelvû jeleneóra. Kérjük, hogy a szerkesztôbizottságnak címezve a határidôig juttastével indult.
sák el igényüket a polgármesteri hivatal titkárságára, vagy az intézményEzt követte a komoly megméretirányítási osztályra. A lakosság részére ingyenesen apróhirdetést is
tetés, a hét prózamondó diák színvoközlünk, amelyet írásban kérünk eljuttatni a fentebb jelzett helyre, s ide
nalas elôadása. A programot a 9.a
kérjük az olvasói leveleket is.
osztály vidám, modern angol nyelvû

tagjai és vezetése ezúton
mondanak köszönetet azoknak, akik adójuk 1%-át szervezetünk részére utaltatták
át. Klubunk a 2004-ben befolyt 1%-ból kapott összeget
44.211 Ft-ot kézilabda csapataink mûködési költségeire
(utaztatás,játékvezetôi díjak
stb.) fordította.
Kérjük személyi jövedelemadója meghatározott részének rendelkezése szerinti felhasználásával a jövôben is támogassa klubunk játékosainak jó szereplését!
Mészáros Sándor elnök

Angol kiejtési verseny

Márciusi lapzárta

LAPUNK RENDSZERES TÁMOGATÓI:
Vabau Bt. Francia Pékség
Mester Iparcikkbolt
IPOSZ
RECO Kft.
Megabyte Számítástechnika
Tóth Szerelvény ‘98. Kft.
Mûvészellátó és Minigaléria
Fókuszelektron Mûszaki Bolt
Dél-nógrádi Vízmû Kft.
Elektron Villamossági
Szaküzlet

A PÁSZTÓI
KÉZILABDA CLUB

Városgazdálkodási Kft.
Boltív Tüzép Kft.
Korona Gyógyszertár
EGLO Magyarország Kft.
Siena Kft.
Két Textilház Kft.
Besenyei Autó Kft.
Takarékszövetkezet
Gigabyte Számítástechnika
Lakat Gumi Kft.
VS Computer Kft

jelenete zárta. A zsûri, melyet Szabóné Ádám Mariann, a Dózsa
György Általános Iskola angol szakos tanára és a helyi angol szakosok
képviseltek, szigorú szakmai szempontok alapján meghozta döntését.
Eszerint elsô helyezett lett Drazsdik
Éva (11.a), II. helyezett Kocsis Dávid (9.a) és III. helyezett Nagy Réka
(9.a).További résztvevôk voltak:
Pécsi Dalma, Simon Anna és Sôregi
Katica (9.a) valamint Tekse Katalin
(10.b) osztályos tanulók.
Angol nyelvi munkaközösség

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelôje, az
OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELÔ KFT.
1084 BUDAPEST VIII., AURÓRA U. 11., TEL.: 303-47-38, FAX: 303-47-44
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