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Ülésezett a képviselô-testület

XVI. évfolyam 7. szám

Civil fórum

A hasznosi víztározó helyzete Tenni a környezetvédelemért
Megvitatták a hasznosi víztározó
helyzetét. A város képviselô-testülete június 29-én tartott ülésén
több fontos napirend tárgyalása
során kiemelten vitatta meg az
Észak-magyarországi Regionális
Vízmû – a hasznosi víztározó
üzemeltetôje – vezérigazgatóhelyettesének jelentését a mátrakeresztesi természeti katasztrófa
után kialakult helyzetrôl, a rendszer helyreállításáról.
A több mint két órán át tartó vita,
véleményegyeztetés után a testület
úgy határozott, hogy az Észak-magyarországi Regionális Vízmû társulás (ÉRV) számára rendkívül
fontos, hogy a 60 millió forint felújítást mielôbb elvégezze. A képviselô-testület erre a kérdéskörre
2005 szeptember 30-ig térjen viszsza az ÉRV Rt. által elkészített tájékoztató anyaggal. Ez az április 1819-én lehullott nagymennyiségû
csapadék miatt a hasznosi víztározónál keletkezett problémákról
szóljon, kiemelten a minimum és a
maximum üzemi vízszintrôl, a meteorológiai szolgálattal történô
kapcsolatfelvételrôl, s az elvégzett
munkáról teljeskörû tájékoztatást
adjon.
Ezt követôen a testület a városi
televízió, valamint a Pásztói Hírlap

helyzetérôl szóló elôterjesztést tárgyalta. A testület megszüntette a
lap szerkesztôbizottságát, a televízió esetében pedig a nézôk tanácsát. A két médium vezetôjének tájékoztatóját elfogadták.
A Teleki László városi könyvtár
és Mûvelôdési Ház igazgatói tisztére kiírt pályázatot érvénytelenítették és újat írnak ki helyette.
A testület tagjai megvitatták a
Mikszáth Kálmán Gimnázium,
Postaforgalmi Szakközépiskola és
Kollégium igazgatói tisztségére benyújtott pályázatot, s az eddigi igazgató, Herczegné Varga Ilona kapott
megbízatást 2010. július 1-ig.
Elfogadták a Rajeczky Benjamin
Mûvészeti Iskola tevékenységérôl
szóló igazgatói beszámolót. Felülvizsgálták az építészeti és természeti értékek helyi védelmérôl szóló rendeletet és határoztak annak
részbeni módosításáról. Ehhez hasonlóan felülvizsgálták a környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás és a „Virágos Magyarországért” mozgalom helyzetét Pásztón
és ennek kiegészítésérôl döntöttek.
Elfogadták, hogy a szennyvízberuházás III. ütemének felhívását a
közbeszerzési értesítôben megjelentetik. Mindezek mellett több, a
város mûködését érintô kérdésben
döntött a testület.

Muzsikál az erdô
A mátrai mûvészeti napok július 16-24 között muzsikál az erdô címmel tizenhárom helyszínen, kilenc napon át az erdô, a
természet, a zene varázsára hívta fel a figyelmet. A gazdag
programsorozat – Szabó Lajos
erdômérnök szervezésében –
ünnepnaponként követték egymást. Július 23-án Mátrakeresztes erdei séta és koncert
színhelye volt. A köszöntôt Sisák Imre polgármester tartotta.
Este a Római Katolikus Templomban
Templom-koncertet
rendeztek.

Dr. Baleczky Tímea, dr. Mészáros Péter, Sisák Imre és Olajos
Péter, a civil fórum elôadói
„Civilek a környezetvédelemért” címmel konferenciát rendezett a Civil Képviseleti Fórum
(CKF) július 2-án a Margit Kórházban. Ez a fórum elôadás-sorozat, mely országos jellegû és
elsô helyszínéül Pásztót választották.
A fórum résztvevôit dr. Mészáros Péter egyetemi adjunktus köszöntötte, kiemelten hangsúlyozva a környezetvédelem: a természet és az ember ügyét.
A fórumot Sisák Imre polgármester, országgyûlési képviselô
nyitotta meg az ember és a természet összetartozására hivatkozva, s
kiemelve, hogy a környezet védelme az ember felelôssége. Erre rámutatva kifejtette a mátrakeresztesi árvíz tapasztalatait a védmûvek
és a védekezés fontosságát. Ezt
követôen Olajos Péter az európai
parlament képviselôje, a környezetvédelmi bizottság tagja vette át
a szót, aki elmondta, hogy a környezetvédelemnek nagymértékben a civilekre kellene támaszkod-

nia, hiszen ez a terület nem vezényelhetô államigazgatásilag.
– Az Európai Unió költségvetésébôl sokkal nagyobb arányban részesedik a környezetvédelem,
mint Magyarországon. Hazánk
2005. évi büdzséjére a forráshiány
és a maradvány elv jellemzô: a
környezetvédelmi tárcától rengeteg pénzt vontak el, a szakmai civil
szervezetek pedig a 2002-es
egymilliárd forinthoz képest erre
az évre össszesen 100 millió forintot kaptak. Ilyen támogatás mellett
ez a szféra egyre inkább leszkad –
hangsúlyozta Olajos Péter.
Ez után dr. Márkus Ferenc, a
WWF Magyarország igazgatója
„vizeink és erdeink” helyzetérôl
tarott részletes elôadást. A Magyar
Madártani és Természetvédelmi
Egyesület igazgatója Halmos Gergô „A Natrura 2000 program”
részleteirôl tájékoztatta a hallgatóságot. A Levegô Munkacsoport elnöke Lukács András pedig a környezetvédelmi és nemzetgazdasági szempontból káros támogatásokról adott számot.

Fotó kiállítás
A civil fórumot követôen Ilku János fotómûvész Requiem egy
erdôért – Ohát 1981-84 címû kiállítását a pásztói mûvelôdési
központban nyitották meg. Az alkotó munkásságát Sisák Imre
polgármester méltatta. A tárlat a Hortobágyon található, az
1950-es évek végén, máig tisztázatlan körülmények folytán kigyulladt Oháti-erdôt vetíti a közönség elé. A csapás csak kisebb
területet érintett, de ez is döbbenetes látványt nyújt a látogatóknak Ilku János fotóin.
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Ebben a sok szempontból elkorcsosult világunkban egyre kevesebbet figyelünk másokra, cselekvéseinket egyre inkább az érdek, a minden áron való érvényesülni akarás motiválja. Szerencsére azért akadnak köztünk olyanok is, akik észreveszik mások problémáit, és ha
tudnak segítenek. Közéjük tartozik Béla is.
Meghallotta, hogy Mátrakeresztesen, az ô egykori iskolájában újra beindult az élet. Gyermekek veszik birtokba néhány napra
az egykori alma matert, hogy a
csodálatos környezetét tanulmányozzák, beszívják a Mátra hamisíthatatlanul tiszta levegôjét, hallgassák a falut körülvevô és átszelô
patakok lágy zenéjét, és megismerjék a lakókörnyezet múltját és
jelenét.
Bélának tetszett a dolog, és döntött. A maga módján neki is hozzá
kell járulnia e nemes kezdeményezéshez. Olyat kell alkotnia,
ami maradandó, sok gyermeknek
és felnôttnek örömet okoz, és amit
szakmai hátterével meg is tud valósítani.
A kép összeállt: egy szép, anyagában és küllemében egyaránt a
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…Béla

miségével. Talán érezte is a tablón
lévôk biztatását: Béla jó úton
jársz, most is jót cselekedtél! Azt
teszed, amire itt tanítottunk.
A másik kérése, hogy a teljes
nevét ne hozzuk összefüggésbe az
elkészült munkával. Maradjon ô
csak háttérszereplôje a történetnek. Nem az vezérelte, hogy tettéért dicsérjék, csak azt cselekedte,
amit a szíve diktált.
Ezért szerepelt az írásban csak
Bélaként és nem vezetéknévvel,
és azt sem írtuk le róla egyszer
sem, hogy ô a Fabogár tulajdonosa.
Visszafelé az úton újra felvetôdött közöttünk, amirôl már oly
sok szó esett. Mennyivel könnyebb lenne a dolgunk, ha 2003ban nem hiányzik az az egyetlen
pont az infrastruktúra fejlesztését
célzó pályázaton. Aztán továbbgondolkodunk, és megállapítjuk:
lehet, hogy nem nyertünk, de nem
vagyunk vesztesek. Az élet nem
állt meg, a célokhoz, ha kisebb lépésekkel is, de eljuthatunk, mert
vannak még Bélák, akik elôre és
együtt gondolkodnak, s ha kell
cselekednek is.
Köszönjük Béla! Ez IGAZ FÉRFI munka volt!
Kósa György erdei iskola vezetôje

környezetbe illô bejárati részt kell
kialakítania, ami az odaérkezônek
jelzi a hely egyszerûségét, hivatását, és az elsô kellemes benyomást
kelti benne. A faanyagot a nagybátonyi Eger Erdô Rt vezetôje
Szabó Lajos ajánlotta fel az iskolának.
És Béla beindult… Tervezett,
szervezett, egyeztetett, mozgósította ismerôseit, barátait, dolgozott és dolgoztatott fáradságot és
pénzt nem kímélve hosszú heteken keresztül.
Az elképzelésbôl valóság lett.
Egy gyönyörû kapu és egy mutatós, szépen kivitelezett kerítésszakasz. Úgy szervezte a munkákat,
hogy sokszor nem is tudtuk, hogy
kinn dolgoznak. Ha kellett fuvarost hozott, ha kellett darut szerzett, ha kellett asztalost vagy segédmunkást. Ment minden a maga rendjén.
Egy jellemzô epizód Béla hozzáállásáról.
Az utolsó szerelési szakaszban
kértem, hogy legalább a szükséges csavarokat és zárat vásárolhassuk meg, hiszen ilyen menny-

iségben ez is tetemes költséget jelent neki.
– Nem Góré, ez az én gondom!
– jött az egyszerû, de határozott
válasza, miközben illesztette a különbözô elemet és forgatta serényen a csavarkulcsot.
Amikor a munkák végeztével az
igazgatónôvel felkerestük a telephelyén, hogy megköszönjük a szívességét, azért mégis volt kérése.
Az egyik, hogy keressünk már
az épületben egy négyzetméternyi szabad helyet, ahová elhelyezheti féltve ôrzött tablóját.
Hadd legyenek újra együtt – ha
csak az öreg falakon is – azokkal,
akikkel több, mint 30 éve oly kellemes éveket töltöttek itt el. A kerete kissé megkopott ugyan, fel
kellene újítani. Természetesen ô
ezt is megcsinálja.
Néztük a tablót, és figyeltük Béla tekintetét. Láttuk rajta, hogy
mit jelent a gyermekkor ennek a
csupaszív embernek. Visszatükrözôdött benne egy kedves, gondtalan idôszak, Mozsár igazgató
bácsival, a volt nevelôivel, diáktársaival, egykori iskolája szelle-
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Tájékoztató a pásztói szennyvízberuházásról

Hogyan készül a városi csatorna?
Lezárult a pásztói szennyvízberuházás II. ütemének a kivitelezése, s a város a III. befejezô
ütem megvalósítására készül.
Sisák Imrét Pásztó Város Polgármesterét kérdeztük, hogy áll
jelenleg a beruházás.
– Miként történt a beruházás
ütemezése?
– Három ütemrôl beszélünk,
ugyanakkor a városrészeket tekintve összesen négy szennyvízcsatorna hálózat építés, illetve
tisztítómû beruházás valósult meg
– hangsúlyozta a polgármester.
Ezek közül az úgynevezett nulladik vagy elsô fejlesztés Mátrakeresztest érintette. Ez a beruházás 1999-ben került átadásra és a
városrész teljes területén kiépült a
csatornaszolgáltatás és a tisztítómû. Nettósított beruházást valósítottunk meg 178 millió forint
összegben és az érdekessége a dolognak, hogy a szennyvíztisztító
mûre kapott vízjogi létesítési engedélyben, s az üzemeltetési engedélyben elôírtak, hogy a mátrakeresztesi tisztított szennyvizet
zárt rendszerben be kell vezetni a
pásztói szennyvíztisztító mûbe.
Végleges üzemeltetési engedélyt
csak ekkor kaphatunk. Erre most a
harmadik befejezô ütem megvalósítása biztosít lehetôséget, hiszen
Hasznos városrészben is megépül
a csatorna.
Nem szerettük volna ütemekre
bontani az építést, de sajnos 2001ben és 2002-ben is elutasításra került a címzett támogatási igényünk, amely a város teljes területén biztosította volna a közmûberuházás megvalósulását.
– Mit tartalmazott a fejlesztés
elsô szakasza?
– Az elsô ütem 2001-ben feje-

zôdött be és mintegy 606 millió
forintba került. Ennek döntô része
a pásztói szennyvíztisztító telep
rekonstrukciója volt, amely biztosította a pásztói szennyvíztisztító
telep tisztító kapacitásának duplájára történô növelését, illetve a
kórház környékén tíz utca csatornahálózatát építettük még meg.
– Ezután hogyan alakult ki a város csatornázottsága?
– A II. ütem 2004. május 2-án
indult és 2005. május 20-án fejezôdött be. Megállapíthatjuk, hogy
városunk 80%-ban csatornázottá
vált, s összesen 1744 érdekeltségi
egység, családi ház és más középület, ingatlan részére biztosítottuk ebben az ütemben a szennyvízcsatornára való rákötés lehetôségét.
– Mindez milyen költségvonzattal járt?
– A 912 millió 975 ezer forint
összköltségû beruházáshoz összesen 658 millió 178 ezer forint állami támogatást kaptunk, amely
72%-ot tesz ki. A mátrakeresztesi
beruházás, illetve a második ütem
alkalmával összesen 90, illetve
92% volt az állami támogatás
összege, tehát ha a tényleges 898
millió forintos kiviteli szerzôdést
nézzük, akkor is mintegy 180 millió forinttal több forrást kellett
biztosítani a korábbi beruházásokhoz képest az önkormányzatnak, illetve a lakosságnak. Ez azt
is jelentette, hogy jóval kevesebb
utca aszfalt burkolatának a teljes
felületzárását tudtuk elvégezni a
beruházás befejezését követôen.
Ettôl függetlenül jó néhány, korábban nagyon rossz állapotban
lévô út építését valósítottuk meg.
A teljesség igénye nélkül sorolnák
fel néhányat: Mátyás király utca,
Mikszáth utca, Gábor Áron utca, a

Rezeda utca, Madách utca egy része, Szentlélek utca, Kishegy utca, Kishegy sétány, Hôsök utca,
Verseny utca, Kölcsey Ferenc utca, Csillag tér. Örömteli tény,
hogy a korábban megvalósult
szennyvízberuházás kapcsán sikerült rábírnunk a kivitelezôt,
hogy a Kör, Fenyô és Major utcák
aszfaltozását is vállalja fel.
– Az út aszfaltozásának minôségében több helyen hiányosság tapasztalható.
– Az ôsz folyamán a kivitelezô a
sávosan helyreállított útszakaszokat ismételten megvizsgálja és a
helyreállítás folyamatosan történik majd. Egyébként a kivitelezô
Alterra Kft öt év garanciát vállalt
a gépészeti berendezésekre, az útfelület helyreállítására pedig tíz
évet.
Igen megnyugtató számunkra,
hogy a Víziközmû Társulathoz
csatlakozott érdekeltségi egységek tulajdonosai az LTP. szerzôdésbôl adódó fizetési kötelezettségüket 93,5%-os mértékben teljesítik.
– Hogyan valósul meg a szennyvízberuházás befejezô szakasza?
– A Képviselô-testület a pályázati lehetôségeknek megfelelôen
a pásztói szennyvízberuházás befejezô ütemének a megvalósítását
is megcélozta. 2005. július 5-én
döntött a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács az utolsó pályázatunkról, s így lehetôvé vált a
közbeszerzési eljárás megindítása
Hasznos városrész, a Zagyván túli
terület, illetve a Régivásártér és a
hozzá kapcsolódó utcák csatornahálózatának kiépítésére. A tervezett összberuházási költség 513
millió 76 ezer forint, amelyhez
összesen 332 millió 730 ezer forint állami támogatásban részesül-

FELHÍVÁS
Az elmúlt években a mezôgazdasági mûvelésbe be
nem vont parlagterületeken jelentôs mértékben elszaporodtak az allergiát okozó pollent termelô gyomnövények. A parlagfû virágzásának idôszakában, a levegôben nagy tömegben elôforduló biológiai allergének
koncentrációja nagymértékben megnövekedett.
Felhívom Pásztó, Hasznos és Mátrakeresztes városrészek lakosságának figyelmét, hogy a magántulajdonban lévô bel- és külterületi ingatlanjaik gyomtalanítását haladéktalanul kezdjék meg az esetleges
jogszabályi szankciók megelôzése és a parlagfû, valamint más gyomnövények elleni hatékony és sikeres
küzdelem érdekében. Továbbá kérem a lakosságot

amennyiben elhanyagolt, gyomos, erôsen szennyezett területeket észlelnek, kérem azt jelezni szíveskedjenek, külterületi ingatlanok esetében a Körzeti
Földhivatal (Tel.: 460-594) vagy a megyei Növényés Talajvédelmi Szolgálat Felügyelôje (Andrási Mihály Tel.: 06-20/421-9297), belterületi ingatlanok
esetében a Polgármesteri Hivatal (Tel.: 460-155/136
mell.) részére.
Segítségüket ezúton is elôre köszönöm, hiszen az
allergiás megbetegedések elleni küzdelem közös érdek, melyet csak közös összefogással tudunk hatékonyan megvalósítani.
Dr. Tasi Borbála címzetes fôjegyzô
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tünk. Ez azt jelenti, hogy a korábbi igen jelentôs mértékben csökkent állami támogatást is alul múltuk, hiszen a legutóbbi 72%-hoz
képest most csak 64,8% az állami
támogatás. Ez rendkívül nehéz
helyzetet teremt számunkra, hiszen további 22,5 millió forintot
kell az önkormányzatnak, illetve a
lakosságnak biztosítania. Ettôl
függetlenül úgy döntöttünk, hogy
a lakossági hozzájárulásnak az
összegét, amely korábban 149
ezer 184 forint volt nem emeljük
meg. Így ha valaki lakástakarékpénztári szerzôdést köt, akkor 96
hónapon keresztül továbbra is
csak 1554 forintot kell megfizetnie. Természetesen, ha valaki egy
összegben kívánja megfizetni az
érdekeltségi hozzájárulást erre is
meg van a lehetôség.
– Ebben a fázisban hány csatornahálózathoz történô csatlakozással a számoltak?
– A befejezô ütemnél egyébként
637 érdekeltségi egység kapcsolódhat a szennyvízcsatorna hálózathoz. A Képviselô-testület kiválasztotta a közbeszerzési eljárás
lebonyolítóját, amely az AÜTÔ
MENVER KFT. Budapestrôl.
A közbeszerzési értesítô 2005. július 25. számában jelent meg önkormányzatunk ajánlati felhívása
a szennyvízberuházás befejezô
ütemére vonatkozóan.
– A beruházás elôkészítése, illetve készültsége hogyan alakul az
év végéig?
– A Képviselô-testület 2005. július 26-i rendkívüli ülésén foglalkozik a beruházás mûszaki lebonyolítójának a kiválasztásával, illetve a lakástakarékpénztári szerzôdéseket megkötô cég kiválasztásával, illetve a társulat megszervezésével.
Tehát gyorsított ütemben folyik
a beruházás elôkészítése és elindítása, mert a támogatások felhasználási kényszere több mint 80
százalékos készültséget tesz kötelezôvé számunkra 2005. december 31-ig. Ez azt jelenti, hogy a
korábbi beruházásokkal ellentétben a csatornahálózat építése várhatóan kedvezôtlen idôjárási viszonyok között is folyik majd,
amely rendkívül szakszerû kivitelezést, a lakosság részérôl pedig
komoly türelmet igényel.
A következô lépés a víziközmû
társulat megszervezése, a lakástakarékpénztári szerzôdések megkötése, illetve a kivitelezô kiválasztása lesz. Bízom benne, hogy
a beruházás megvalósítása gyorsan, szakszerûen és a lakosság
közmegelégedésére történik majd
– fejezte be az interjút Sisák Imre
polgármester úr.
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KÖZÉLET

Kitüntetés fogyasztóvédelemért…

dálkodási és vállalkozói tantárgyat.
Ennek ellátása mellett minden szerdán délutáni órákban fogadónapot
tart. Általában hatan-nyolcan keresik fel kérelmükkel, észrevételeikkel, esetenként javaslataikkal.
Az országban negyedikként, a hoz, amit aktív koromban végeztem
Az elnök sokoldalú elfoglaltságát
megyében harmadikként vette át a lakosság érdekében. Mint a pászjelzi még, hogy alapító tagja a pásza fogyasztóvédelemért kitüntetést tói egyesülés elnökét, a legutóbbi
tói polgárôrségnek, ahol felügyelô
Molnár István az Országos Fo- tisztújító közgyûlésen ismét immár
bizottsági tagként tevékenykedik.
gyasztóvédelmi Egyesület székhá- harmadszor elnöknek választottak.
– Elégedett ember vagyok, úgy
zában, Budapesten. Molnár Ist- Örömmel mondhatom, hogy ma is
vélem bizonyos dolgokban többet
ván, a pásztói Fogyasztóvédelmi megismernek az utcán, szívesen köés eredményesebben is tehettem
Egyesület alapító tagja ízig-vérig szöntenek, úgy érzem nincsenek elvolna, sajnos az akkori helyzet nem
közéleti ember.
lenségeim, pedig annak idején munmindig tette lehetôvé. A közösségkám során, bizonyos dolgokban joben jól érzem magam. Elért eredméAz alsótoldi születésû Molnár Ist- gosan el kellett járnom a szabálytanyeimet, sikereimet köszönhetem
ván iskoláinak elvégzése után pénz- lankodókkal szemben.
feleségemnek, aki mindenben melügyi diplomával a kezében, mint
– A közéleti tevékenységét, munlettem állt, ha kellett segített. Sok tápénzügyi-gazdasági
szakember káját számtalan elismerés, kitûntemogatást kaptam a pásztói önkorkezdte az életet. Munkahelyeinek tés jellemzi. Közöttük említi a Munmányzattól, annak vezetôitôl. Jól
palettája igen gazdag. Szerepel ben- ka Érdemrend Bronz fokozatát és a
együttmûködünk a TESZ-szel, vene a helyi önkormányzati irányítás nemrég átvett Fogyasztóvédelmi ki- akkor letagadják, hogy náluk vásá- zetôjével Tari Ottóval, s az ANTSZalatt álló Margit kórházban töltött tûntetést. Joggal büszke munkájá- rolták az árut. A visszásságokat je- szel, a közös vizsgálatok végzésétöbb, mint egy évtized, a járási ta- nak sokirányú elismerésére. Nyug- lezzük az Állami Fogyasztóvédelm- ben. Jó kapcsolatot tartok Dr. Konácsnál annak idején vezetô beosz- díjba menetele elôtt, egyik nyugdí- nek. Egyébként a vállalkozók elis- vács Árpáddal, aki az Állami Számtás, késôbb a járási pártbizottság jas ismerôse a következôket mond- merik, hogy szükség van ránk. Nem vevôszék elnöke. Csak akkor komopénzügyi-gazdasági osztályvezetô- ta: – Tudod még több munkám van a mindenáron való büntetésre ha- rul el tekintete, amit máig sem tud
jeként jutott el a járási népi ellenôr- mint amikor aktív voltam. Talán én nem a mulasztás megszûntetésére megemészteni akivel annak idején
zési bizottságig, melynek nem csak is így vagyok ezzel. Azt terveztem, koncentrálunk. Eddig még egyetlen egy hajóban eveztek, megszûntette
elnöke, hanem alapító tagja is volt. hogy nyugdíjas koromban lesz elég helyen sem tanácsoltak el bennün- baráti kapcsolatát, mondván: Más
idôm sok könyvem elolvasására. ket, mert jogszerûen járunk el.
idôket élünk.
– Ma is szívesen gondolok vissza Sajnos eddig kevés idô jutott rá.
Molnár István jelenleg is gyaraA miniszterelnök szerint a száz léa magam mögé utasított 38 évre a
A 18 tagból álló szervezettel tár- pítja a szakmai ismereteit, igyekszik pés programjának végrehajtásában
kiváló munkatársaimra, a szakcso- sadalmi tevékenysége során felke- napra kész lenni. Ennek meglétét a az eddiginél jóval nagyobb feladat
portok vezetôire, a népi ellenôrökre, resett gazdasági egységekbe, köztük folyton változó jogszabályok is hárul a fogyasztóvédôkre. Vonatkoakik szívesen segítették munkámat. a kereskedelemben ellenôrzik az megkívánják. Talán ennek is kö- zik ez a jelentôsen csökkentésre ke– Miért választottam a fogyasztó- udvarias kiszolgálást, az árcédulá- szönhetô, hogy a kereskedelmi és rülô 5%-os ÁFA fogyasztókhoz vavédelmet? Ismétli a kérdést majd kat stb. Tapasztalják, hogy legtöbb vendéglátó vállalkozók szakmai ló juttatására.
így válaszol: a feladat hasonló ah- esetben nem adnak számlát, ugyan- tanfolyamán több éve tanítja a gazVenesz Károly

Nógrádban harmadikként

Fogyasztók tájékoztatása
Mára olyan nehézzé vált felkészült és jogaival tisztában lévô fogyasztóként fellépni, hogy néha
úgy tûnik, csak jogi diplomával a
zsebünkben érdemes vásárolni
menni.

tételeket, többek között rögzíti,
hogy ki a felelôs az esetleges károkért, vagy hogy hol, hogyan és milyen feltételek mellett érvényesíthetjük követeléseinket. Ezért javaslom! Ne hagyjuk magunkat siettetni, mindig olvassuk el alaposan,
Bármit vásárolunk, legyen az egy hogy mi áll az apró betûs részben,
napszemüveg, vagy háztartási esz- hiszen a tartalma jogi kötelezettséköz, az áru esetleges visszavételére, geket jelenthet számunkra. Különöjavítására vagy cseréjére bizonyos sen a szolgáltatások igénybevételészabályok vonatkoznak.
nél legyünk résen. A kis betûs réE rövid tájékoztatóban, abban szek nem mindig –sôt – a mi érdeszeretnék segítségükre lenni, ho- künket védik. Jobb elôre tisztában
gyan boldogulhatnak a szerzôdések lenni a jogainkkal, mint késôbb –
és a szakkifejezések útvesztôjében, amikor már baj van – arra hivatkozvalamint tudják, mikor vihetik vis- ni esélytelenül, hogy azt a részt nem
sza az árut és hogyan küzdhetnek le olvastuk, amire a kereskedô (vállalolyan akadályokat, amelyekbe a vá- kozó) hivatkozik. Szólni szeretnék a
sárlás során ütköznek. Többet tisztességtelen
szerzôdésekrôl!
ésszel, mint erôvel!
Mondjuk vettünk egy digitális fényA vételár átadásával, azaz az üzlet képezôgépet, és amikor odahaza kimegkötésével valóban adásvételi csomagoltuk, kiderül, hogy nem
szerzôdés jön létre a vevô és az el- mûködik a zoomja. Elô az adás-véadó között.
teli szerzôdést! Abban az áll, hogy a
A tapasztalat azt mutatja, hogy a sérült terméket az üzlet visszaveszi.
szinte olvashatatlan szöveg a szer- Tehát irány az üzlet! Itt pedig közzôdések, számlák, reklámok, és röp- lik, hogy a szerzôdés apró betûs rélapok alján tartalmazza az üzleti fel- szében egy másik bekezdés úgy ren-

FELHÍVÁS

delkezik, hogy csak olyan árut vesznek vissza amelyeknek sértetlen a
csomagolása. Ez jó példa a tisztességtelen szerzôdési feltételre, mivel
nem tudhattuk, hogy sérült vagy hibás-e a termék, míg ki nem csomagoltuk. Jó tudni, hogy a tisztességtelen szerzôdési feltételek nem jelentenek jogi kötelezettséget a szerzôdô felekre nézve, akkor sem, ha a
szerzôdést aláírásukkal hitelesítették. Mik hát a törvényes jogok?
Akár az üzletben, akár az utcán,
akár a vásáron vagy az interneten
vásárolunk, jogunkban áll elvárni,
hogy a termék teljesítse a következô
feltételeket:
– feleljen meg a reklámban, ill. a
csomagoláson leírtaknak; – legyen
biztonságos; – legyen megfelelô minôségû; – legyen alkalmas a rendeltetés szerû használatra; – ne legyen
sérült. Ha e feltételek egyike nem
teljesül, jogunkban áll panasszal
fordulni az eladóhoz.
Következô cikkemben a jótállásról – garanciáról adok ismertetést.

A juh és kecskefajok egyedeinek
egységes nyilvéntartási és azonosítási rendszerérôl szóló, 47/2005.
(V. 23.) FVM rendelet 2005. július 9-én történô hatálybalépésével
a rendelet által érintett állatok tekintetében a települési önkormányzat jegyzôjének marhalevél
kezelési feladatköre és a juh és
kecske szállítások esetén a marhalevél használata megszûnik.

A juhszállításhoz szökséges szállítólevél tömböket és a bárányjelöléshez szükséges füljelzôk (krotáliák) a Magyar Juhtenyésztô
Szövetség területi instruktoraitól
szerezhetô be. Az instruktorok neve, elérhetôsége megtalálható a
www.majusz.hu honlapon, és felvilágosítás kérhetô az alábbi levélcímen és telefonszámon.
Magyar Juhtenyésztôk és Juhtenyésztôszervezetek Szövetsége
1134 Budapest, Lôportár u. 16.
Levélcím:
1242 Budapest, Pf. 365.
Tel.: 06-1/412-5030
Dr. Tasi Borbála
Molnár Zoltán
címzetes fôjegyzô
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Tájékoztatás

Állásfoglalás

A Pásztói Kistérség Fejlesztéséért Közalapítvány ezúton értesíti az
alapítókat, a kistérség lakóit és az alapítvány minden kedves partnerét, hogy tájékoztatás céljából nyilvánosságra hozzák az
alapítvány 2004 évi beszámolójának mérlegét és eredmény-kimutatását. A hivatalos okmányokat Gyôriné Új Mária okleveles
könyvvizsgáló ellenôrizte le és azt vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetrôl valós képet adó dokumentumnak nyilvánította.

Alapítványok, Közalapítványok egyszerûsített éves
beszámolójának mérlege – 2004.
Ssz.

A tétel megnevezése

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Befektetett eszk. értékhelyesbítése
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív idôbeli elhatárolások
Eszközök (aktivák) összesen
D. Saját tôke
I. Induló tôke/jegyzett tôke
II. Tôkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredm. alaptev.-bôl
VI. Tárgyévi eredm. vállalk. tev.-bôl
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív idôbeli elhatárolások
Források (passzívák) összesen

Fenntartási, mûködési célú adatok eFt
Elôzô év

Tárgy év

4363
162
4201
–
–
4136
37
724
–
3375
866
9365
3245
1697
1317
–
–
101
130

3079
118
2961
–
–
3302
1929
–
1373
–
6381
2601
1697
1547
–
–
–1159
516

2952
–
2952
3168
9365

642
–
642
3138
6381

Az embert a tettei minôsítik
A Pásztói Hírlap múlt havi
számában Kálmánfi Lénárd a
Pásztói MSZP alapszervezet
volt titkára egy személyes elkeseredettségtôl, sértôdöttségtôl
és írígységtôl hangos írást közölt. Megpróbálta Huczekné
Rétvári Mónikát a párt pásztói
elnökét, valamint az általa vezetett és képviselt szervezeteket kritizálni és lejáratni.

Védelmébe vette nôvérét, Alapi
Annamáriát – meg kell ôt védeni?
– holott erre semmi szükség nem
volt. Egy kis kompromisszumkészség, empátia, bizalom és a felajánlott segítség elfogadása célravezetôbb lett volna.
Sajnálattal állapítottuk meg,
hogy a fiatalember nem találja helyét az életben, tele van csalódásokkal és sikertelenségekkel, amelyeknek az okát jó volna, ha nem
Nem kívánunk a cikk tartalmára mindig másokban keresné, hanem
reflektálni, mert alapjaiban hamis saját magában.
állításokat közölt, teljesen egyolKívánjuk, hogy találjon célt és
dalú és az informáltság hiánya tük- értelmet további munkájában, ne
rözôdik belôle. Felháborodva áll- mások pocskondiázására pazarolja
apítottuk meg, hogy az az ember, energiáját. Az eddig elszenvedett
aki két éven keresztül a legfonto- csalódásokat próbálja meg saját
sabb feladatának tekintette, hogy a fejlôdéséhez felhasználni, a követpásztói polgármestert megbuktas- keztetéseket levonni. Kívánunk
sa és tönkretegye, most csontig di- sok sikert és eredményes, értékes
cséri és példaként állítja elénk.
további munkát.
Ez alapjaiban erkölcstelen magatartás, minden jóérzésû ember
Pásztói MSZP Alapszervezet
megrökönyödik az olvasottakon.
elnöksége

HELYREIGAZÍTÁS
A Pásztói Hírlap májusi számában megjelent „Köszönet” címû cikkben két hiba található. Rakonczai doktor úr beosztása
helyesen fôorvos, továbbá Tôkés Lászlóné helyett tévesen Tôzsér Lászlóné szerepelt az írásban. Az érintettektôl és az olvasóktól elnézést kérünk!

Kampányfogás vagy lejáratás?
Alapítványok, Közalapítványok egyszerûsített éves
beszámolójának eredmény-kimutatása – 2004.
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

A tétel megnevezése
1. Értékesítés nettó árbevétele
3. Egyéb bevételek
Ebbôl: – támogatások
– alapítói
– központi költségvetési
6. Tagdíjak
A. Összes bevétel
7. Anyagjellegû ráfordítások
8. Személyi jellegû ráfordítások
9. Értékcsökkenési leírás
10. Egyéb ráfordítások
11. Pénzügyi mûveletek ráfordításai
12. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás
C. Adózás elôtti eredmény
I. Adófizetési kötelezettség
D. Jóváhagyott osztalék
E. Tárgyévi eredmény

Alaptevékenység Vállalk. tevékenys.
Elôzô év Tárgyév Elôzô év Tárgyév
–
5031
3932
–
3932
1691
6722
796
4378
1206
241
–
–
6621
101
–
–
101

–
6169
5073
25
5048
1329
7498
1356
5923
1221
157
–
–
8657
–1159
–
–
–1159

6793
–
–
–
–
–
6793
3887
2364
122
267
–
–
6640
153
23
–
130

3444
–
–
–
–
–
3444
1067
1728
63
70
–
–
2928
516
–
–
516

2005. július 6-án a piacon szégyenteljes propaganda jellegû szórólap
osztogatás történt. Tôkés Tamás a
Pásztói SZDSZ elnökétôl én is kaptam, hogy osztogassam. Én abban
vagyok hibás, hogy nem is értelmeztem a benne foglaltakat. Késôbb, amikor elolvastam, a többit
széttéptem, hazahoztam és elégettem.
Ha valaki babérokra tör, ne így
csinálja! Ilyen ocsmány, szégyenteljes, bugyuta szövegû lappal, maga ellen hívja ki a sorsot a szerkesztôje. Kérdezem, melyik párt részérôl állt oda lapátolni, dolgozni Márakeresztesen abban a borzalmas
idôben, mikor a hurrikán pusztított.
Sisák Imre ott volt szabadidejében
is! Kitaposta a szakadó esôben a sarat, ki lapátolt satöbbi? Hangsúlyozom erôsen nekem Sisák Imrével
Pásztó Polgármesterével nem volt
soha semmi bajom, mint ember
mindig udvariasan köszönt, még ak-

kor is, ha egy egyszerû otthonkában
találkoztam vele. Elnézését kérem,
hogy akaratomon kívül, de belecsöppentem ebbe a kellemetlen
helyzetbe. Annyi a gyûlölet, az ellenségeskedés és egy ilyen szégyenteljes szöveg még jobban szítja a
gyûlöletet. Üzenem az utca emberének, hogy az ellenzék ne így tévessze meg, mert visszaüthet a
bumeráng. Elég volt a mocskolódásból, az uszításból!
Üzenem a szöveg szerkesztôjének, nem tudom kicsoda, nagyon
bugyuta az értelme. Az egésznek a
mottója János mehet, Imre marad?!
Hát én kívánok Imrének és Jánosnak is további jó egészséget a Parlamentben további éberséget, mint eddig. És ha szavazunk, tudom kire
kell szavazni. Pásztóiak ki lenne
jobb a poszton értelmesebb ember:
netán Tôkés Tamás?!
Sándor Istvánné
Palóc Ica
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Pásztó Városi Óvoda színes hírmondója

Itt a tavasz, itt a nyár, óvodás élet oly vidám!
A Gyermeknap a felfokozott érzelmi izgatottságról, a jókedvû nevetésrôl szólt. Mivel sikerült elérni? Változatos ügyességi és verseny játékokkal. Az ugráló várral. A KRESZ-Park kialakításával.
A csokit osztogató Ricsi Bohóc produkciójával.
Köszönetet mondunk: a Polgármester Úrnak, aki megszervezte
és a színvonalas bohóc produkciót
végig kísérte mind a négy óvodánkban. Petrán Csaba vállalkozónak, aki az ugráló várat egész
napra felajánlotta.
Százszorszép Nap – Százszorszép Ovi Olimpia hagyományteremtô programként szólt a mozgás örömérôl, a sport megszerettetésérôl, a versenyzés izgalmáról
és a gyôzni tudás élményének átélésérôl. Mivel sikerült elérni?
Színes szalagos olimpiai megnyitó, ovi maraton futás az óvoda kerítése körül, foci meccs a két
nagycsoport fiú csapata között,
kosárlabda dobó verseny a két
nagycsoport lány csapata között,
magas ugrás, kötélhúzó verseny,
teke gurítás, rövid távú futó versenyek, játékos sorversenyek szervezésével. Pihenésként az egész
napos ugráló vár és a nagyadag
jégkrém várta a gyermekeket.
Köszönetet mondunk: Pásztó
Város Sport Tanácsnokának Zentai Józsefnek, aki az eredmény
hirdetés vándor díját, – amelyet
egyik csoport nyerte el egy évre –
és az arany, ezüst, bronz érmeket
ajánlotta fel az Ovi Olimpia gyôzteseinek. Az aktívan közremûködô szülôknek, akik méltán kiérdemelték a versenyzésért a jutalmat.
A nyári úszótanfolyam és a környezetvédelmi túrák a mozgásvágy kielégítésérôl, a felfedezés
élményérôl, az edzettség fokozásáról, a mozgásfejlesztésrôl szólt.

Vidám hírek
„Hétpettyes” Óvodából
A május nemcsak a felnôttek, de
az óvodás gyermekek számára is a
legszebb, a legmozgalmasabb hónap. Minden csoport izgatottan
várta az ilyenkorra tervezett kirándulásokat. Gazdag élményekkel tértek haza Budapestrôl, a
Tropicáriumból, Állatkerti kirándulásról, a Repülôtérrôl, a fôvárosban tett sétákról. A kicsik a
Jászberényi Állatkertet látogatták
meg. Napokig mesélték egymásnak élményeiket, s jól érezték magukat a gyermekeikkel kiránduló
szüleik is.
A „Gyermeknap” kiemelkedett
kínálatával a többi élménydús
események közül. Gyermekeinket

hatalmas ugrálóvárral összekötött
csúszda, és változatos tevékenységekre serkentô „Játszóház” várta. A nap befejeztével színes lufikkal – forgókkal – pillangókkal,
saját maguk készítette bábokkal,
ajándékokkal tértek haza.
Az izgalmas események sorát
az Óvodánk névadója alkalmából
rendezett ünnepség zárta, ahol a
„Hétpettyes” Óvoda címet színvonalas mûsorral vette birtokába
az óvoda nevelôtestülete, s összes
gyermeke. Névadó ünnepélyünket jelenlétükkel megtisztelték az
önkormányzati képviselôtestület
tagjai, iskolák, társóvodák vezetôi, képviselôi és a szülôk.
A mûsor végén a gyerekek jóízûen majszolták a Képviselôtestülettôl kapott finomabbnál finomabb tortákat.
Óvodánk nevét jelzô táblát Bagyinszki László úr készítette ajándékba intézményünknek, köszönjük önzetlen segítségnyújtását.
Ezúton is szeretnénk megköszönni SZMK tagjainknak egész
éves munkáját.

Színes pillanatok a
Gyermekkert Óvodából
Költészet Napját a versek, mondókák gyûjtése, válogatása, az irodalmi érték és az irodalmi élmény
összhangjának megteremtése jelentette, amelyet Pásztó Városi
Óvoda nevelôtestülete szervezett.
Hagyományteremtô kezdeményezés: versmondó verseny az óvodában. Zsûritagok: tanító nénik, népmûvelô, SZMK elnök. Nyeremény: könyvek, oklevelek, édességek és örömtôl sugárzó arcok.
Gyermeknap az összefogás jegyében. A felnôttek figyelmessége, a meglepetés program élménye a gyermeki örömforrást jelentette: rendôrkutya bemutató tûzoltóautó felvonulása, gyakorlatozás, Ricsi Bohóc produkció, új fajátékok birtokba vétele /mászóka,
falovacska/
Kirándulás Budapestre a gyermekek, szülôk és a nevelôk egész
napos élménnyel gazdagodtak:
mesehajó, bábszínház,
McDonald’s ebéd közösen, Kölyökpark, Tervezett lovaglás Sidi
Ákos tanyáján a nyár második felében, gyalogtúra a tanyára, lovaglás a kedvenc lovon.

Az óvoda nevelôközössége köszönetet mond a városi Rendôrkapitányság munkatársainak, a Tûzoltóság munkatársainak, a Polgármester úrnak, Sidi Ákosnak és
valamennyi szülônek, akik hozzájárultak tervezett programjaink
megvalósításához, a gyermekeink
öröméhez.

Pitypang hírek
Hasznosról
Tavaszi naptárunk elsô fontos
eseménye a mind a négy óvodát
átölelô költészet napi versmondó
találkozó volt, az óvodák legügyesebb versmondóinak részvételével. A versenyen gyermekirodalmunk gyöngyszemeit a leghivatottabbak, a gyerekeink vidám
elôadásában hallhattuk. Ezúton
mondunk köszönetet a tanító néniknek, és a népmûvelôknek,
hogy részvételükkel megtisztelték
óvodáink hagyományindító eseményét.
Áprilisban, felvettük zöld túrasapkánk, hátizsákunkat, és bejártuk a vidéket. Ellátogattunk az
Urakkertbe a vackorfánkhoz, a
forráshoz, a tóhoz, a tisztásszéli
búvóhelyekhez. A tavaszi erdôt
megcsodálni a keresztesi Békástó
környékére busszal indultunk. Erdôben töltöttük a víz, föld, madarak és fák napját. Hagyományain-

kat ápolva, április utolsó hétvégéjén a fiúk májusfát állítottak a lányoknak, majd közösen játszottuk
dalos játékainkat alatta.
Folyamatos tavaszi programunk az udvari játékterek kihasználása. Sikerült betelepíteni a
kerti tavat állat és növényvilággal,
KRESZ-utat kiegészítô eszközökkel. Köszönet mindazoknak, akik
farsangi bálunk támogatásával segítették a KRESZ-Park kialakítását. Köszönjük Sisák Imre polgármester úr támogatását a kivitelezés során, a szülôknek a különbözô eszközök, a kerti bútorok, társadalmi munkák, felajánlását.
Gyermeknapot és a kihívás napját a városrész iskolásaival együtt
vigadtuk végig. A sportpályán,
óvodaudvaron az újonnan, pályázaton nyert sporteszközöket is kipróbálva vetélkedtünk, játszottunk, majd a szabadban elköltött
közös ebéddel zártuk a napot.
Hagyományainkat követve évzáró ünnepélyünk után Budapesten bábszínházban, múzeumokban tettünk búcsúkirándulást a
csoporttal.
Köszönjük a szülôk egész éves
segítô munkáját, és az együttmûködést. Kellemes pihenést kívánunk a nyári szünidôre !
Pásztó Város Önkormányzat
Óvodájának nevelôtestülete
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NON
STOP
Pásztó, Fô út 68. (Plus áruházzal szemben) Tel.: 70/459-1844

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
elôfizetés lehetôsége
 pénztárgép forgalmazás

– Gyros (csirke, pulyka, borjú)
– Grillcsirke
– Hurka, kolbász
– Hamburger

– Hot-Dog
– Melegszendvicsek
– Hûtött italok
– Jégkrém

Éjjel-nappal szívesen látjuk!

NYÁRON IS
MÁRKÁBAN –
TRIUMPH
ÉS FELINÁBAN,
HOGY
LEVETKÔZVE
IS LEGYEN JÓL
ÖLTÖZÖTT!
fürdôruhák, bikinik, férfi
úszók és fehérnemûk

E L E K T RO N
VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET
Pásztó, Fô út 98. Tel./fax: (32) 462-361
email: elvill@enternet.hu

Most érdemes
felújítani! Legrand
minôség olcsó áron!
Megérkezett a
Carira
kapcsolócsalád

Továbbá egyszerû
mennyezetlámpák,
függesztékek,
burák, spot-ok is
kaphatók!

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.

BAMBUSZROLÓK REKLÁMÁRON
MÁR 1100 FT-TÓL!
Közel 300 féle mûbôr, zsenília és
bútorplüssbôl választhatja ki bútorának új
ruháját 1950 Ft-tól 2450 Ft-ig!

Augusztus 6-án akciós vásár a Pásztó Plázán!

JÖJJÖN, MI VÁRJUK! KÉTTEX tilház Kft.
Pásztó, Nagymezô u 18. T./fax: (32) 460-756
Nyitva: H–P: 8–16.30, Szo: 8–12

Dél-nógrádi
Vízmû Kft.
Pásztó, Csillag tér 21.
Telefon: (32)
(32) 460-208
460-208
Telefon:
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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

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!
A PÁSZTÓ ÉS VIDÉKE IPARTESTÜLET
(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 – Társadalombiztosítási 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!

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

AUTÓSZERVIZ
• olajcsere
• hibakód-kiolvasás
• fék-, és
lengéscsillapító-vizsgálat
• szélvédôcsere stb.

➲

➲

Munkáinkat a legújabb fejlesztésû Atas termékekkel végezzük!

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
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Kölcsey Könyvesbolt

Építkezik, felújít?
Segít Önnek a Boltív!

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

Mikszáth Könyvesbolt

– Alaptól a kéményfedlapig –

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

www.e7.hu/boltiv

Építôanyagok

Pásztó, Kossuth út 116/2.
Tel.: 32/460-539, 463-400

– Baumit és Nikecell Dryvit rendszer akció!
– Baumit hôszigetelô rendszerek
gyári ár –40–45%
(pl. 5 cm-es hôszigeteléssel fehér
színben zsákos vakolattal 1.822 Ft/m2-tôl,
vörös vakolattal 2.216 Ft/m2-tôl
100 m2 felett ingyenes gyári házhozszállítás!
Baumit vödrös és zsákos vakolatok gyári ár
–35% (50m2 felett ingyenes házhozszállítás)

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

– NIKECELL Dryvit vakolatok – gyári ár –25%
– NIKECELL HOMLOKZATI FESTÉK:
fehér: 600 Ft/kg (240 Ft/m2 – 0,4 kg/m2)
színes: 650 Ft/kg (260 Ft/m2 – 0,4 kg/m2)

Folytatódik a cserép akció!
TATAI NATÚR már 93 Ft/db-tól
BÉKÉSCSABAI NATÚR: Tangó és Csárdás 132 Ft/db
CSORNAI NATÚR körszeletvágású 132 Ft/db
AZZURRO PRIMO szürke 139 Ft/db (10 db/m2)
színes: 169 Ft/db (10 db/m2)

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

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

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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AZ ÖN TAKARÉKSZÖVETKEZETE
PÁSZTÓ, FÔ ÚT 64.
563-140, 563-142
HASZNOS,
ALKOTMÁNY ÚT 183.
462-350
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GUMI és FUTÓMÛSZERVIZ
LAKAT GUMI KFT.
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Kipufogó dobok eladása, szerelése
Katalizátorok kedvezô áron kaphatók

Állandó akciók 10–30%!
50cm3 robogók
már
10%-tól
elvihetôk!
Pásztó, Irinyi út 9. (21-es fôút mellett)
Tel./fax: 06-32/461-865 • www.e7.lakatgumi.hu

Veronika Divatház
2005 július 28-tól egyes termékek egy hétig
50%-os áron kaphatók a hirdetés felmutatójának!
– férfi öltönyök, zakók
– nôi kétrészesek, felsôk, aljak, stb…
Méreteink 36-tól 64-ig terjednek
Gyászruhák folyamatosan kaphatók
Szuperbronz szoláriumunk és infraszaunánk továbbra is
akciós áron mûködik!
Pásztó, Fô út 66. (a Plusszal szemben) Tel.: 32/460-293

2005. július
Antal András Gábor-díjas keramikusmûvész
kiállítása a Pásztói Múzeumban

„Nyári zápor”
Június 16-án a Pásztói Múzeumban ünnepélyes keretek között
megnyílt az Alsótoldon élô Antal
András Gádor-díjas keramikusmûvész Nyári zápor c. kiállítása.
P. Kerner Edit elôadómûvész Buda Ferenc Árapály c. költeményét
mondta el, a tárlatot T. Pataki
László író, rendezô ajánlotta a
közönség figyelmébe. A mûvek
szeptember 10-ig tekinthetôk
meg a múzeum nyitvatartási idejében. A tárlat Lángos Gyula támogatásával jött létre.
Részlet a kiállításvezetôbôl: „Antal András kerámia lapjain fák, angyalok, darabjaira hullott angyalok,
egyenes és kusza vonalak, madarak, a fény által életre kelt színek,
kerti plasztikák…
Shah Gabriella: – András, idézzük fel azt a viharverte napot, amely
megihlette Önt ennek a sorozatnak
az elkészítésére!
Antal András: – A szabadkai
Bucka-Gányó nemzetközi magán
mûvésztelep vendége voltam tíz év-
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MÛVÉSZET

vel ezelôtt, 1995. nyarán. A mûvésztelep vezetôi és támogatói minden erejükkel a nyugodt alkotómunka feltételeit teremtették meg.
A jól sikerült, kellemes nyári ebéd
után egy hirtelen jött zápor beszorított minket a kis mûterembe. A vihar – amely csupán egy nyári zápornak indult –, kényszerített mindet
összeszorult helyzetbe. Mint a madarak, mi is elcsendesedtünk, csak a
remegés és a vihar dörgése hallatszott. A biztonságos jólét közepette
zuhant ránk a kiszolgáltatottság: a
vihar jelképesen hozta meg azt a tapasztalatot, hogy észhez kell térnünk, hogy tudnunk és éreznünk
kell, hogy hol vagyunk és mi a dolgunk itt.
Ez idô alatt születtek azok a rajzvázlatok, amelyek alapjául szolgáltak a 2005. júniusában nyílt pásztói
kerámia kiállításnak. Azidôben egy
kínokkal és gyötrelmekkel terhes,
vívódó ország vendégei voltunk
harmincan – hiszen 1995 nyaráról
van szó – fôleg Közép-Európa országiból meghívott mûvészek és ti-

zenöt magyarországi mûvésznövendék. Bôséges reggelik és vacsorák, kvaterkázások, finom sörök és
pálinkák, örökre szóló barátságok
és igazi, nyugodt alkotómunka – ez
Bucka-Gányó ma is. Ebbe az idillbe
vágott bele a nyári zápor.
S.G: – Átalakult Önben ez az esemény? Esetleg letisztult?
A.A: – Rajzolás közben féltenivalók, törekékek, össze nem rakható kínkeservek és félelmek nyomódtak papírra. Tíz év múltán aztán
összerakhatónak és értelmezhetônek tûnik az egész – a NYÁRI ZÁPOR.
S.G: – Ezeken a kerámialapokon
angyalok is megjelennek, de széthullanak, mintha a jelenkor terheit
ôk sem bírnák már elviselni.
A.A: – Néhány évvel a nyári záporos ottlétem elôtt készítettem egy
kerámiatálat Buckák angyala címmel, mely ôrzi a telepet, védelmet
kérô, közvetítô, óvó keze kinyúlik a
képbôl a messzeség felé, az ártó
szándék elé. Hitem szerint azóta is
hat és teszi a dolgát és ott lenn a
Bácskában, védi az ottani jó embereket. Ezzel szemben a könnyû kis
zápornak induló dübörgô vihar az
elfeketedettség és a hasító fények
kísérte rajzokon már egy másfajta
angyal tûnik elô. Ez már nem csak
jószándékú, bárgyú védelemkérés,
hanem könyörgô, üvöltô, artikulát-

lan és értô emberi gesztusokkal
munkál.
S.G: – Korábbi alkotómunkáinak
tapasztalatait jelen mûveihez fel
tudta valamiképpen használni?
A.A: – A kecskeméti Nemzetközi Kerámiastúdióban eltöltött tavalyi alkotói nyár kellett ahhoz, hogy
rájöjjek: ezekben a rajzokban a korábbi összes tájtapasztalatom is
benne van, azt is mondhatnám,
hogy kezemben van, mint ahogy az
elmúlt tíz évben készült munkáimban háttérben rejtve, ott suhognak a
buckák „szárnyai”.”
Shah Gabriella

Fókuszelektron
M Û S Z A K I

S Z A K Ü Z L E T

Pásztó, Fô út 21. (Csillagtéri parkkal szemben)
Tel.: 32/460-018
Nyitva tartás: H – P: 8–17 óráig, Szo: 8–13 óráig

Keressen bennünket a Pásztói
Plázán aug. 6-án!
SOK KEDVEZMÉNYES
TERMÉKKEL VÁRJUK
VÁSÁRLÓINKAT!
ALACSONY ÁRAKKAL
CSAK A VÁSÁRON!!
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ISKOLA

Most búcsúzunk…
Június 18-án 72 végzôs diák búcsúzott a Dózsa Iskola ballagási
ünnepélyén. A búcsúzás mindig
vegyes érzéseket kelt az emberben. Egyszerre szomorkodunk
azon, ami elmúlt, de örömmel
várjuk az új kihívásokat, lehetôségeket.
A ballagási ünnepélyen ezeket
az érzéseket láttuk megcsillani a
fiatalok szemében. Büszkék és
meghatottak egyszerre – s ez így
van rendjén. Ez a nap róluk szólt,
ôket köszöntötte, s indítja tovább
a felnôtt élet felé.
S mi, pedagógusok is büszkén
húztuk ki magunkat, hiszen ebben
a tanévben is születtek kiemelkedô teljesítmények a nyolcadikos
diákoktól. Az igazgatónô 14 tanulót jutalmazott a ballagók közül.
Nyolc éven át kitûnô tanulók voltak: Balog Regina, Herczeg Hajnalka, Vereb Viktor. Bognár Benjámin a tanulmányi versenyeken
való kimagasló helyezéséért vehetett át jutalmat. A tanév jó spor-

tolója címet: Figura Gábor nyerte
el. Kiemelkedô közösségi munkát
végeztek: Balás Anett, Takács
Dorottya, Kukely Anikó. Nyolc
éven át népitáncoltak: Bagó Dorottya, Stocskó Renáta, Bodó Szabina, Herczeg Hajnalka, Zeke Dániel, Kálvin Csaba. Angol alapfokú nyelvvizsgát tettek: Bagó Dorottya, Szabó Boglárka, Herczeg
Hajnalka, Alapi Alexandra, Vereb
Viktor. A megye legeredményesebb tanulója: Vereb Viktor lett.
Az ünnep kapcsán talán méltán
érezzük, hogy fontos és nagyon
nemes a pedagógusok munkája.
S csak bízhatunk benne, hogy a
gyerekek tarisznyáját hasznos útravalókkal töltöttük meg.
Goethe gondolatait idézve, miszerint „A gyermekeknek csak két
dolgot kell adnunk: gyökereket és
szárnyakat…” minden igyekezetünkkel és cselekedetünkkel ezen
munkálkodtunk.
Dózsa György Általános
Iskola tantestülete

Szivák Ilona igazgató búcsúztatja a ballagó diákokat

„Légy okos ellenállás, jó gát,
tiszta meder”

Az iskola a Szülôi Munkaközösséggel közösen hagyományához
hûen az idei tanévzáró ünnepélyen Szülôi Emlékplakettet adományozott Dr. Langmayer Balázsné Évának a hosszú éveken át
végzett szülôket irányító, szervezô
lelkes munkájáért.
A szülôk emlékplakettjén iskolánk emblémája látható. A plakettet
tûzzománcból Volek Krisztina készítette.
Éva a 80-as években vezette az iskola Szülôi Munkaközösségét. Ötleteivel, sokoldalú kezdeményezésével erôsítette az iskolában folyó
nevelô munkát. Nagy szerepe volt a
sporthagyományok megteremtésében, és a farsangi bálnak önálló szülôi szervezésében. Szellemisége,
közösségteremtô ereje a közel 900
fôt számláló diákok szüleibôl egy
jól összekovácsolódott aktív, bár
akkor sem nagy létszámú, önzetlen
közösséget teremtett. Sokat voltak
együtt.
A díj átvétele utáni nevelôtestületi beszélgetésen örömmel hallgattuk

Éva gondolatait a szülôk és az iskola kapcsolatának fontosságáról.
Ô még azon generáció képviselôje, aki az iskolát a gyerekek második
otthonának tartja. Szerinte a szülôk
számára a legfontosabb a bizalomra
épülô együttmûködés a pedagógusokkal és a folyamatosan segítô
hozzáállás. Szomorúan tapasztalja a
mai pénzközpontú gyermeknevelés
következményét, az igaz értékek –
ôszinteség, bizalom, szeretet – háttérbe szorulását. Pedig a mai szülôknek is a legnagyobb vágya, hogy
gyermekük boldog legyen. Ezt viszont a felnôtté válásukig a gyermeknevelô intézménnyel közösen,
egymást folyamatosan támogatva
lehet csak jól megalapozni. Csak
közösen lehet kötelességtudatra és
tiszteletre nevelni.
Éva ezen gondolatai üzenetértékûek mindannyiunk felé. Kereszttúri Dezsô szavaival szívbôl gratulálunk a Díjazottnak.
„Úgy gyönyörködj a fiatalokban, mint
Akik Téged folytatnak majd.
De ne magad vágyait, emlékeit álmodd újra bennük,
Ne kényeztesd, ne ünnepeld, ne szidd,
Inkább szeresd érdemük szerint, becsüld meg ôket.
Légy okos ellenállás, jó gát,
tiszta meder,
Hogy növekedjenek, mint súly alatt
a pálma,
Hogy önerejükbôl törhessenek utat
maguknak.
S ne nyelje el ôket a lápok iszapja,
S a sivatag homokja.”

Bizakodóak vagyunk, hogy egyre
több szülô válik tevékenyen együttmûködôvé az iskolával gyermeke
boldogulása érdekében.
Szivák Ilona igazgató

Nemzetközi Sárkányrepülô Verseny (2005. július 2-10.)

Hungarian Open

INFRASZAUNA
mûködik a kórház régi reumatológiai épületében

A hónap elején harminc pilóta
érkezett Pásztóra, hogy összemérjék tudásukat. A verseny
célja, minél rövidebb idô alatt
elérni a nem egyszer 100 km távolságra kijelölt leszállóhelyet.
A terep a külföldi pilótáknak is
nagyon tetszett. A gondosan
ápolt starthely és leszálló, az öt
különbözô szélirányra kiépített
rámpák, valamint a nyolc km
hosszú észak-nyugati széljárásra
merôleges hegyvonulat ideális

körülményeket teremt a távrepülésre. Ezt a tényt az is bizonyítja,
hogy az elmúlt években több pilóta számára kicsinek bizonyult
az ország, és a Nyikomról startolva csupán a széláramlatok segítségével Romániában ért földet.
A következô hónapban Siklóernyôsök rendeznek versenyt a
Nyikomon. A Magyar Köztársaság Kupába nevezett pilóták viszont egész nyáron folyamatosan
érkeznek Pásztóra.
S.I.

40-50 °C hômérsékletnél kellemesen és kényelmesen izzadunk
Tartós használata által:
– az alakot formálja, ezáltal fogyaszt
– méregtelenít, közérzet javul
– immunrendszer megerôsödik
– a cellulitisz eltûnik
– ízületi fájdalmak csökkennek
– szôrtüszôgyulladás megszûnik, a bôr 5-10 évet fiatalodik
– 30 perces használata 900 kalória veszteséget jelent,
ez 15 km-es futótréningnek felel meg.
Jelentkezés: 70/379-6162, 32/561-000/128
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Sikeres Nagy Könyv játék
és a szomorú valóság
Ilyenkor nyár elején hagyományosan könyvbe öltözik Budapest
és az egész ország. Ha csupán a
külsôségek alapján próbálnánk
arra következtetni mekkora az olvasási szomjunk, joggal hihetnénk, könyves nemzet vagyunk.
Vélekedésünket erôsíthetné, hogy
helyenként számadatok is megjelennek, idén júniusban hány új kötetet vihetnénk haza, ha furgonnal és
egy zsák pénzzel érkeztünk volna.
A választék egyre gazdagabb, a
könyvárak sem szöktek a csillagokba, a tévében az olvasást – is – népszerûsítik. Bár egy családi mozizás
árából gyönyörû albumot lehet venni, a KSH adatai szerint olvasási
kedvünk folyamatosan csökken. Inkább költünk étteremre, színházra,
mozira, mintsem régi hû barátainkra
a könyvekre.
Az elmúlt alig húsz évben a betû-

vel annyira megromlott a viszonyunk, hogy a lakosságnak kevesebb, mint fele olvas el évente egy
könyvet. A Szonda Ipsos tavaly
közzétett kutatásaiból pedig az derült ki, hogy a 8-14 éves korosztály
17 százaléka egyáltalán nem vesz
könyvet a kezébe. Talán nem túl
nagy belemagyarazás, hogy „olvasottságunk”, s a legutóbbi PSA-felmérés eredménye között – amely
szerint a magyar diákok az olvasási,
szövegértési feladatok megoldádánál is alulmúlják a nemzetközi átlagot – lehet némi összefüggés.
Nem tudom, hogy a Nagy Könyv
játék mennyire fokozta olvasási
kedvünket, eddig csak annyi bizonyos, hogy itthon többen szavaztak,
mint Angliában. Ez dicséretes, bár
az sokkal érdekfeszitôbb, hogy a játék eredeti változata hazájában
nemcsak a kölcsönzést, de a könyvvásárlást is jelentôsen fellendítette.

Ha a szigetországot ebbéli eredményeiben nem is körözzük le, örvendetes volna nálunk is valami hasonlót tapasztalni. A magyarországi
könyvpiac ugyanis meglehetôsen
gyûrött képet mutat.
Kóstoltassuk meg gyermekeinkkel azt a csodálatos elvarázsolt világ
ízét, amelyetet csak a könyv adhat
meg számulkra. Tudom, hogy ez
nem egyszerû feladat. A pedagógus
csak segíteni tud, javasol, tanácsol,
az érdeklôdést kelti fel, feladatot ad,
élményeit, mások élményeit is elmeséli, de ez kevés. Az otthon a család az ami meghatározó, az iskola
csak építhet rá.
Itt vagyunk szebbnél szebb és
jobbnál jobb könyvek áradatával
körülvéve. Nyugtassuk meg a költôt, hogy nemcsak a világ ment
elébb a könyvekkel, mi sem felejtettünk el olvasni.

Nyári napközis kalandtábor!
Második alkalommal került
megrendezésre a Nyikom Hegyisport- és Természetvédô Klub
nyári napközis tábora, amire az
idén 20 fô jelentkezett. A tábor
célja sok-sok mozgás, ismerkedés a szabadidôs sportágakkal és
a természettel.

Az elsô nap 30 km-es teljesítménytúrát tettünk, Pásztó, Nyikom, Mocsár-bükk, Hosszú-rét,
Kosiktanya, Gombás-tetô, Pásztó
útvonalon.
A második nap eljött a bátrak
ideje. A paintball csaták fontos része a stratégia megbeszélése. Több
olyan mérkôzés zajlott, amikor
mindkét csapat a biztonságosabb
védekezést választotta. Izgalmas

félórák teltek el a fedezékben úgy,
hogy mindenki az ellenfél támadására várt. Közben többen a saját lélegzetüket visszatartva még a szívdobogásuk hangját is árulkodó zajnak hitték.
Harmadik nap kerékpárral indultunk Mátrakeresztesre, ahol délelôtt kôdzsenga tornyot építettünk,
valamint az íjászfogásokat, és a
nyílvesszôvel való célba lövést
gyakoroltuk. Délután az ágasvári
barlang kúszós-mászós járataiba
haladtunk egyik terembôl a másikba. Azok, akik még nem voltak hasonló helyen, megtapasztalhatták
milyen a ferde terem után leereszkedni a csúszdán, és hogyan avatják a barlangászokat.
Negyedik nap közkívánatra ismét paintball, amit este tábortûz és
nyársalás követett. Nem maradt el
a beígért éjszakai túra sem. A Nyikom starthelyre érve alattunk a környezô települések fényei villogtak,
felettünk pedig ezernyi csillag ragyogott. A falvak tájolása után a
csillagképek következtek, de sajna
nem értünk a végére, mert rohamosan közeledett az éjfél és indulnunk
kellett vissza a táborba. Hajnalban
vadfigyelésre indultunk volna, ha
lett volna a táborvezetôn kívül jelentkezô erre a programra. Pedig
biztosan láttunk volna 1-2 zsiráfot,
elefántot meg kengurut.
A tábor utolsó napját a strandon
töltöttük és rögtön a 100 méteres
úszás felmérésével kezdtük. A kö-

telezô gyakorlatot egy kis vízilabda
majd, gyrostál és pizza evés követte. Természetesen nem maradhatott el a természettel kapcsolatos
kvízjáték sem, hiszen ez alapján
dôlt el, ki a tábor legokosabb tagja.
Az eredmények szoros küzdelmet mutattak, de végül kiderült,
hogy a táborban Boros Tamás volt
a leggyorsabb, Szôke Dávid a legügyesebb, és Sándor Alexa a legokosabb.
Köszönjük a város képviselôtestületének a megítélt önkormányzati támogatást, valamint azoknak,
akik személyi jövedelemadójuk
1%-át egyesületünknek utalták.
Sándor István klubvezetô

…Ha mégis…(!)
Végtelenbe kúszik
A lélek gyökere
Mint köldökzsinór
A múlttal köt össze
Világokon keresztül
Láthatalan folyosón
Menekülünk, vagy
Rohanunk hazafele.
Dimenzió kristály lapon
Lesnek ránk
Óriások vagy törpék,
Kezet nyújtó barát
Vagy rút ellenség?
Ki arra vár, hogy
Kivessen a fáradt idô
S túl az idôzónán
Felfaljon, s menjen tovább
Vagy küzdjön tovább
– az ember – a bátor vakmerô
Bízva Istenében, hogy
Segíti ôt
Milyen kicsi az ember
S mily nagy a világ
Látószögünk hold udvarán
Álmaink táncolnak,
Félve, olykor bátran s tétován
Mint kincset ôrzök,
Vágyunk egy másik világ után,
Keresve társunk,
Kit álmainkba látunk
Egy másik dimenzió,
Lázas homlokán,
De az is lehet,
Mint jó földmûves
Atyánk is szétszórt
Minket, mint jó magot,
S bárhol a világban,
Hogy élve teremjünk
Távol égtôl-, földtôl
Magányra ítélve,
Dühös bûntudatban
Megfosztva a jótól
Kárhozottként keresve,
Az elveszett utat
A többi testvérhez
Kik kitudja hol?
várnak ránk, ugyanígy
Életet áldozva
Az elérhetetlenért
Lesz-e annyi erônk,
Hogy túlélve önmagunk
Hajóra szállva kutassunk
Túlélôkért
Fényévekre távol,
A közös hazától
Megcsuklik-e hangunk
Az elsô szónál?
Vagy sírni fogunk,
Összeölelkezve?
Az évmilliók nagy csodáján
Tudunk-e majd
Új célokért küzdeni,
Áldozni az élet oltárán?
Zsiga Lajos
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Chelidonium majus

Vérehulló fecskefû
Alkalomadtán a legközönségesebb gaznak sem árt egy kis ismeretterjesztés. Az idén májusban a Romkertben készült felvételen látható növény közvetlen környezetünkben igen gyakori és május-júniusban virágzik.
Levelei páratlanul szárnyaltak.
Virágainak négy szirma aranysárga. A virágzás után a két termõlevélbõl összenõtt termése becõhöz
hasonló. Apró magvait hangyák
terjesztik.
Nemhiába rokona a máknak:
sérült hajtásaiból narancssárga

tejnedv szivárog, mely az ópiumhoz hasonló alkaloidákat tartalmaz. Ezt a tejnedvet a népi orvoslásban szeplõk, szemölcsök kezelésére használták, a növény fõzetét pedig fájdalomcsillapításra alkalmazták. Természetesen mindenkit óvnék az ötletszerû pancsolástól, mivel hozzáértés nélkül
embernek adva súlyos mérgezéseket lehet vele elõidézni.
A növény eredeti termõhelyei a
szurdokerdõk és a ligeterdõk. Innen kiindulva hódította meg az
emberi települések humuszban
gazdag talaját. A gyomtársulások
elmaradhatatlan tagja és egyike

azon kevés növénynek, mely még Rend: Pipacsfélék – Papaverales
az akácosokban is jól érzi magát. Család:
Rendszertani besorolás:
Mákfélék – Papaveraceae
Osztály: Kétszikûek –
Dicotyledonopsida
Dr. Hír János

• REJTVÉNY • REJTVÉNY • REJTVÉNY • REJTVÉNY •
Már megint két vicc poénja rejtõzik a feladványban. Az elsõ címe: Mennybéli
történet: Hárman várakoznak a mennyország kapuja elõtt. Már többször becsengettek, de az öreg Szent Péternek annyi a dolga, hogy alig gyõzi, ezért nincs, aki
beengedje õket. Amíg a bebocsáttatásukra várnak, beszélgetni kezdenek arról,
ki hogyan került ide. Azt mondja az elsõ: – Megyek haza a hivatalból, ott találom az asszony félmeztelenül, látszik, hogy épp csak magára kapott valamit. Na,
mondom magamban, ez most csalt meg valakivel! Föltúrom az egész lakást, de
nem találok senkit. Kimegyek az erkélyre, lenézek, hát látom, hogy az alattunk
levõ balkonon egy anyaszült meztelen férfi ácsorog. Olyan dühös lettem, hogy
azt sem tudtam mit csinálok. Felkaptam a hûtõszekrényünket, kivittem az erkélyre, és akkor megbotlottam, és a frizsiderrel együtt lezuhantam. – A második

férfi ezt mesélte: – Nekem azt tanácsolta az orvos, hogy minden nap napozzak
egy órát pucéran. Most is ezt csináltam, amikor egyszer csak rám esett egy
hûtõszekrény, és agyoncsapott. – A harmadik csak ennyit mondott: – Nem tudom, hogy mi történt. Én csak egy… (A mondat vége az 1-es számú sorban található.) A másik címe: Tiszta eszközökkel: Meghal a nagy kártyás. Mivel a
szenvedélyén kívül semmi nem terheli a számláját, Szent Péter azt mondja neki.
– Úgy döntöttem, hogy beengedlek, ha játszunk egy pókerpartit, és te nyersz.
De figyelmeztetlek, meg ne próbálj csalni! – Az öreg kártyás elmosolyodik:
– Rendben van, de nekem is van egy kikötésem: Te… (Az öreg kikötésének vége a 2-es számú sorban van.)
Makuch Mihály
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OTTHON-SPORT

Pásztó 8. számú körzet lakói figyelem!

Szép ház, gondos otthon

2005. július és augusztus hónapban
meghirdetjük a „Szép ház gondos
otthon” cím elnyerését városunk,
városkörzetünk esztétikus környezetéért.
A körzet lakói között megalakítunk
egy öt tagú zsûrit, akik javaslatot tesznek az általuk legesztétikusabban, legízlésesebben gondozott lakókörnyezet
kiválasztására. A „Szép ház gondos
otthon” cím az új körzetrészbôl, és külön a régebbi körzetrészbôl is megszavazásra kerül. A zsûri mellett a lakók
is szavazhatnak a körzetben lévô valamennyi lakóház közül a nekik legtetszetôsebb, a legtöbb gondoskodásról
tanúskodó otthonra. A kiválasztott házak a tulajdonosok beleegyezésével
kerülnek nyilvánosságra. A részlet
kérdések tisztázása:
Díj: a három díj nyereménye egyrészt örökzöld növény faládával, másrészt, a kiválasztott ház lakóinak beleegyezésével a Pásztói Hírlap szeptem-

beri számába bekerül a „Szép ház gondos otthon” címet elnyert porta fotója.
Szavazás: a papírlapra,kérjük írják
rá az utca és a pontos házszám adatait,
a papírt pedig adják be a Vera Butikba,
cím: Pásztó, Fô út. Határidô: 2005. augusztus 31.
Zsûritag: aki szívesen részt venne a
házak kiválasztásában azt örömmel
fogadjuk, jelentkezni lehet a Vera Butikban 2005. augusztus 15-ig, a közremûködésért örökzöld növény jár.
Szervezés: köszönöm Alapi Istvánné Vera aktív közremûködését az akciónk szervezésében és lebonyolításában. Az Ô otthonának és butikjának
környezete igényességrôl, ízlésrôl,
gondoskodásról árulkodik, amely városunkban példa értékkel bír, tehát alkalmasnak, hitelesnek tartottam az
ügy megnyerésére. Várom megtisztelô közremûködésüket, köszönettel:

Nyikom Hegyisport- és
Természetvédô Klub hírei
Egyesületünk regisztrált tagsága a
nyár közepére meghaladta a 300 fôt,
ami az eddigi legnagyobb klublétszám 20 éves történelmünk során.
Június 8-tól a Munkaügyi Központ
HEFOP támogatásnak köszönhetôen egy fôállású alkalmazottat foglalkoztat a klub. Ennek eredményeként a történések is felgyorsultak.
Ez év tavaszán a Nyikomra felvezetô út egy szakaszát már kijavítottuk, de pályázati forrásokból szeretnénk az egész útszakaszt járhatóvá
tenni, ami miatt a jövôben várhatóan
megduplázódik a hozzánk látogató
pilóták száma. A hat hektáros leszállóban a paintball pálya mellett
hozzá fogtunk egy ügyességi szinkronpálya kialakításához. A pálya
egyesületünk terepjárós, kvados,
motoros, és kerékpáros tagjai számára épül, de természetesen versenyek lebonyolítására is alkalmas

lesz. Várunk minden érdeklôdôt, aki
szeretne egyesületünk tagja lenni, és
támogatni tudja a szinkronpálya
megépítését. Egyesületünk keretében mûködô Mátra és Cserhát Turizmusáért Társaság (MACSETT)
weblapja a www.macsett.hu látogatottsága a tavasszal feladott internetes hirdetéseinknek köszönhetôen
meghaladta a 17 ezret.
Tagjaink között több olyan vendégház található, ahol a szállásfoglalás több mint a fele az internet segítségével bonyolódik.
A Nyikom Hegyisport- és Természetvédô Klub 2005. augusztus 28.
vasárnap Terepfutó bajnokságot
hirdet.
Start idôpontja 9.00 perc, helye:
Pásztó Szabadidôpark. Cél: Nyikom
starthely. Nevezési díj nincs. Minden érdeklôdôt szeretettel várunk.
Sándor István klubvezetô

Terepíjász verseny Békástón

Keresztesi ezüstérem
A Magyar Terep és Vadászíjász
Egyesület a dr. Fábián Gyula
jótékonysági országos minôsítô
terepíjász versenyét Mátrakeresztes Békástó térségében rendezte meg.

Az ország minden tájékáról idesereglett íjászok két napon keresztül
igen nehéz terepen küzdöttek meg
egymással, ahol a csigás íjak felnôtt férfi kategóriában a mátrakeresztesi Molnár István 96 körös
Sárik Jánosné teljesítménnyel a második helyen
képviselô asszony végzett.
Egyébként a nagyszabású viadalra befolyt nevezési díjakat a
rendezô egyesület nevében Kormos Gyula fôrendezô és Szôllôsi
Antal alelnök a mátrakeresztesi
A Pásztói Hírlap elmúlt havi számában megjelentetett sporthírek, „Zsúárvízkárosultak javára ajánlotta Molnár István második helyen
folt program” címen nem az eredeti írásnak megfelelôen jelentek meg.
fel.
végzett
A cikkbôl több sportágat érintôen kimaradtak híranyagok, tényközlések,

KÖZLEMÉNY

nevek – mint késôbb megtudtam a fôszerkesztôi jogok gyakorlása erre lehetôséget, biztosít.
Kérek minden érintett sportágat, szakosztályvezetôt, sportolót, hogy az
eredeti írást igény szerint tekintse meg a Szabadidô Sportegyesület edzôtermének fali hirdetôjén. Továbbá elnézést kérek minden érintettôl, szurkolóktól, szülôktôl a fenti történések miatt, teljesítménytúrázók, birkózók, kosarasok, gördeszkások részérôl.
Az egyesület vezetése feltétlen szükségesnek tartja, hogy a folyó munkákról, problémákról, tervekrôl és nem utolsó sorban eredményekrôl tájékoztassa a közvéleményt. Ez a közvélemény az adófizetôk sokasága, a
pályázatokat kiíró szervezetek, szövetségek és egyéb társszervezetek.
Számon kell tartani a szülôket, ismerôsöket, szurkolókat és az esetleges
támogatókat, szponzorokat, valamint az SZJA 1%-nak a felajánlóit, de
ott vannak az átlag olvasók, akik lexikális adatként tartják számon a leírtakat, amelyért a cikk írója az aláírásával felel. Ennek a felelôsségnek is
szeretnék megfelelni.
Illés Rudolf

Molnár István kitüntetése
Hétvégén Hajdúböszörményben tartották meg az idei országos polgárôrnapot, ahol egyebek mellett a legkiemelkedôbb munkát, végzetteket kitüntetésben részesítették.
Az országos szervezet elnöke dr. Túrós András a Polgárôrvédelemért arany fokozatú elismerést nyújtotta át Molnár Istvánnak a
pásztói polgárôrség tagjának a mátrakeresztesi régió vezetôjének.
Molnár István város alakulása óta tagja a helyi polgárôrségnek.
A kitüntetést eddigi polgárôr szolgálati évei mellett a közelmúltban
bekövetkezett keresztesi árvíz és az azt követô elhárítási feladatokban végzett fáradhatatlan munkájáért kapta.
Z.J.
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A TELEKI LÁSZLÓ
VÁROSI
KÖNYVTÁR
Vetélkedôt szervez középiskolásoknak és felnôtteknek
az ôsz folyamán

A Nagy Könyv Játék
Top 12 legkedvesebb
mûveibôl.
Jelentkezni lehet: 3 fôs csoportoknak a 12 kedvenc
könyv közül az alábbi 5 bármelyikének feldolgozásával.
Bulgakov:
A Mester és Margarita
Gárdonyi Géza:
Egri csillagok
Jókai Mór: Az aranyember
Saint-Exupéry: A kis herceg
Szabó Magda: Abigél
ELSÔ FORDULÓ:
Írásban, egy választott regény
bemutatása személyes
hangvételben.
Határidô:
2005. szeptember 30.
MÁSODIK FORDULÓ:
Vetélkedô élôben, a két
legjobb írásos mû 3 fôs csapata részvételével a fennmaradt
3 regény valamelyikébôl.
(A regény címét közzétesszük
október elején.)
Idôpont: 2005. november 10.
Jelentkezés:
a Városi Könyvtárban
2005. szeptemberében
Gerhát Gyulánénál

Virágültetô jótündérek
Amikor valaki kíváncsian nyitott
hangulatban sétál keresztül a városon, próbál felfedezni minden
szépet és szemet gyönyörködtetôt,
egyre több helyen kell megállnia,
és csodálni a virágköntösbe öltözetett parkokat, járdaszigeteket,
lámpaoszlopokat. Szépérzékkel
megáldott szorgos kezek ültetik és
gondozzák az arcunkba mosolygó
virágokat, szinte már minden arra
alkalmasnak ígérkezô helyen.
Amikor közeleg a tavasz, és egyre
melegebbek lesznek a napok, argus szemekkel bámulom az utat,
vajon mikor kezdik már el végre
kivirágoztatni városunkat a Jótündérek.
Sokak számára okoz felüdülést a

virágok látványa. Néhány rajongónak már annyira, hogy kiássa,
és haza viszi. Mások vandál hajlamaikat élik ki a virágcserepeken,
és törve-zúzva csupán romokat és
pusztulást hagynak maguk után.
Ám ilyenkor mindig jönnek a Jótündérek, és újból rakják fel a cserepeket, ültetik a virágokat.
Már többször is kérték tôlem,
hogy írjak a munkájukról egy verset. Én pedig évek óta csak ígérgetem. Most is csupán ezt a néhány
sort írtam, ám bízom benne, hogy
simogatóbb lesz a lelkünknek,
mint a legszebb költemény.
Virágültetô Jótündérek…
…Köszönjük Szépen!
Sz.Z.

A FÁK NEM SÍRNAK
A fák nem sírnak
Csak esôcseppeket
És harmatcseppet
Csak megfogják a könnyeket
A hegyek sírnak
Csörgô patakokban
Hagyjátok helyén a köveket
Ne bántsátok a fákat
A természet haragjának
A lezúduló árnak
Ôk szabnak gátat
Ha mi nem vigyázunk rájuk
Ôk sem vigyáznak ránk
Szabó Zoltán

Rendôrségi felhívás
Az utóbbi napokban több olyan
bûncselekmény is történt megyénkben, amikor ismeretlenek
különféle ürügyekkel jutottak be
elsôsorban idôs emberek lakásába. Többnyire az önkormányzatra hivatkoztak, hogy onnan pénzt
hoztak nekik, vagy megbízásukból valamilyen munkát kell elvégezniük, de akadt olyan lakás is,
ahonnan az ablakpárkányra helyezett kulcs segítségével vitték el
a sértett megtakarított pénzét.
Azért, hogy Ön ne váljon bûncselekmény áldozatává, kérjük, fogadja meg tanácsainkat: a ház kapuját,
bejárati ajtaját mindig zárják be, a
kulcsot tartsák maguknál! Nem biztonságos a szokásos helyeken például a lábtörlô alá a villanyórába, a
virágcserépbe elhelyezni, hiszen a
hívatlan látogatók elôször ezeken a
helyeken kezdik el keresni a kulcsokat.
Fontos az idegenekkel szembeni
elôvigyázatos viselkedés! Ne engedjenek be idegeneket a házba, ud-

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

2005. július
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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

varba! Ha hivatalos személyként
kérnek bebocsátást, kérjék el az igazolványukat, ellenôrizzék kilétüket, írják fel nevüket, elérhetôségüket!
Tapasztalataink szerint a bûnözök rendkívül találékonyak, ha az
egyik trükk ismertté válik, újabbakat találnak, ki helyettük. Legyenek
óvatosak, ne hagyják megtéveszteni magukat!
Lehetôleg ne tartsanak otthon nagyobb összegû készpénzt! Ha ez elkerülhetetlen, vegyék a fáradságot
és írják fel a bankjegyek sorszámát!
Az elkövetôk kilétének sikeres
felderítése érdekében kérjük a lakosság segítségét: ha a településen
idegen személyeket látnak, jól figyeljék meg külsejüket, ruházatukat, jármûveiket, annak rendszámát. Ha viselkedésük, tevékenységük gyanút keltô, hívják a rendôrség ingyenes segélyvonalát, a 107et, vagy jelezzenek a körzeti megbízottnak, illetve polgárôrségnek!
Tari Roland r. hdgy.

Augusztusi lapzárta
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat
illetve mindazokat, akik a Pásztói
Hírlap júliusi számában cikket,
közleményt, fotót, levelet, hirdetést
szándékoznak megjelentetni, hogy
a lapzárta idôpontja július 8, déli
12 óra. Kérjük, hogy határidôig juttassák el igényüket a polgármesteri
hivatal titkárságára, vagy az intézményirányítási osztályra.

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelôje, az
OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELÔ KFT.
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